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PREDSEDNIK REPUBLIKE
3095.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Finski

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68,
66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04
– UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 –
UZ148 in 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega
odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 –
ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18
ZKZaš) izdajam

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Finski
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Republiki Finski s sedežem v Kopenhagnu postavim Edvina Skrta.
Št. 501-03-25/2018-2
Ljubljana, dne 4. oktobra 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA
3096.

Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih
in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev
ob 100. obletnici priključitve Prekmurja
k matični domovini

Na podlagi prvega, drugega in četrtega odstavka 5. člena
in prvega odstavka 6. člena Zakona o priložnostnih kovancih
(Uradni list RS, št. 53/07) ter v zvezi z drugo alinejo drugega
odstavka 1. člena Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v
letu 2019 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 7/18),
izdaja Vlada Republike Slovenije

Leto XXVIII

UREDBO
o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih
znamenjih zbirateljskih kovancev
ob 100. obletnici priključitve
Prekmurja k matični domovini
1. člen
Republika Slovenija v letu 2019 izda zbirateljske kovance
ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini v
obsegu ter z glavnimi znamenji in drugimi značilnostmi, določenimi s to uredbo.
2. člen
Ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini Republika Slovenija izda:
– zlatnike z nominalno vrednostjo 100 eurov v količini
500 kovancev in skupni nominalni vrednosti 50.000 eurov,
– srebrnike z nominalno vrednostjo 30 eurov v količini
1.500 kovancev in skupni nominalni vrednosti 45.000 eurov ter
– zbirateljske dvokovinske kovance z nominalno vrednostjo 3 eure v količini 59.750 kovancev in skupni nominalni
vrednosti 179.250 eurov.
3. člen
(1) Zlatniki so izdelani iz zlata čistine 900/1000 z ravnimi
in reliefnimi površinami.
(2) Zlatnik tehta 7 gramov in ima premer 24 milimetrov. Pri
posameznem zlatniku je dovoljen odmik pri teži do – 1 ‰/+ 1 %
in pri premeru do +/– 0,1 milimetra.
4. člen
(1) Srebrniki so izdelani iz srebra čistine 925/1000 z ravnimi in reliefnimi površinami.
(2) Srebrnik tehta 15 gramov in ima premer 32 milimetrov. Pri posameznem srebrniku je dovoljen odmik pri teži
do – 1 ‰/+ 1 % in pri premeru do +/– 0,1 milimetra.
5. člen
(1) Zbirateljski dvokovinski kovanci so sestavljeni iz kolobarja (zlitina: 75 % bakra, 20 % cinka, 5 % niklja) in jedra (zlitina:
75 % bakra in 25 % niklja).
(2) Kovanec tehta 15 gramov in ima premer 32 milimetrov
(od tega jedro 22 milimetrov). Pri posameznem kovancu je dopusten odmik pri teži do +/– 2 % in pri premeru do +/– 0,1 milimetra.
6. člen
Videz zbirateljskih kovancev iz 3., 4. in 5. člena te uredbe
je naslednji:
– sprednja stran:
V zgornjem desnem delu kovanca je izpisana nominalna vrednost »100 EURO« (ali »30 EURO« ali »3 EURO«).
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V spodnjem desnem delu kovanca je napis »SLOVENIJA« in
letnica »2019«.
– hrbtna stran:
V zgornjih dveh tretjinah kovanca je preplet citata Jožefa
Klekla st. – »Deca ste lüblene slovenske matere« – s figuralno
upodobitvijo štorklje v letu od desne proti levi, tj. od vzhoda proti
zahodu. V spodnjem desnem delu kovanca je napis »PRIKLJUČITEV PREKMURJA K MATIČNI DOMOVINI«, pod napisom
pa letnica »1919«.
7. člen
Zbirateljski kovanci, izdani na podlagi te uredbe, so okrogli in po obodu nazobčani.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-16/2018
Ljubljana, dne 4. oktobra 2018
EVA 2018-1611-0064
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.
Predsednik

3097.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna
plačila, ekološko kmetovanje in plačila
območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi
omejitvami iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,
27/17 in 22/18) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko
kmetovanje in plačila območjem z naravnimi
ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020
1. člen
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali
drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS,
št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17 in 5/18) se v
1. členu v napovednem stavku besedilo »Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2017) 7523 z dne 8. 11. 2017 o odobritvi
spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
CCI 2014SI06RDNP001« nadomesti z besedilom »Izvedbenim
sklepom Komisije št. C(2018) 2490 z dne 19. 4. 2018 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za
podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
in spremembi Izvedbenega sklepa C(2015) 849 z dne 13. februarja 2015 CCI 2014SI06RDNP001«.
2. člen
Za četrtim odstavkom 22. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena se
za leto 2018 šteje, da je pogoj iz prve alineje prvega odstavka
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tega člena izpolnjen, če je za KMG do 15. marca 2019 redno
usposabljanje opravljeno v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe
prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek,
se besedilo »tretjega in četrtega« nadomesti z besedilom »tretjega, četrtega in petega«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
Za dosedanjim sedmim odstavkom, ki postane osmi odstavek, se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Ne glede na določbo sedmega odstavka tega člena
agencija za opravljeno redno usposabljanje iz četrtega odstavka tega člena iz evidence izobraževanja 29. marca 2019 prevzame naslednja podatka o opravljenem rednem usposabljanju
za zadevno KMG:
– številko KMG-MID in
– število opravljenih ur rednega usposabljanja.«.
Dosedanja osmi in deveti odstavek postaneta deseti in
enajsti odstavek.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane dvanajsti
odstavek, se besedilo »osmega in devetega« nadomesti z
besedilom »desetega in enajstega«.
Dosedanji enajsti do petnajsti odstavek postanejo trinajsti
do sedemnajsti odstavek.
V dosedanjem šestnajstem odstavku, ki postane osemnajsti odstavek, se besedilo »dvanajstega in štirinajstega«
nadomesti z besedilom »štirinajstega in šestnajstega«.
V dosedanjem sedemnajstem odstavku, ki postane devetnajsti odstavek, se beseda »trinajstega« nadomesti z besedo
»petnajstega«.
V dosedanjem osemnajstem odstavku, ki postane dvajseti
odstavek, se besedilo »dvanajstega in štirinajstega« nadomesti
z besedilom »štirinajstega in šestnajstega«.
3. člen
V prvem odstavku 26. člena se v 11. točki podpičje nadomesti s piko.
12. točka se črta.
V sedmem odstavku se v tretji alineji besedilo »dvanajstega in štirinajstega« nadomesti z besedilom »štirinajstega in
šestnajstega«.
4. člen
V tretji alineji devetega odstavka 27. člena, 3. točki desetega odstavka 28. člena, tretji alineji sedmega odstavka
29. člena, 4. točki desetega odstavka 30. člena, 4. točki desetega odstavka 31. člena, 3. točki devetega odstavka 32. člena,
tretji alineji devetega odstavka 33. člena, četrti alineji devetega
odstavka 34. člena, tretji alineji osmega odstavka 35. člena,
tretji alineji šestega odstavka 38. člena, tretji alineji devetega odstavka 39. člena, 3. točki osmega odstavka 40. člena,
tretji alineji šestega odstavka 41. člena, 3. točki sedmega
odstavka 42. člena, 2. točki osmega odstavka 45. člena, tretji
alineji devetega odstavka 46. člena, drugi alineji sedmega
odstavka 47. člena, drugi alineji sedmega odstavka 48. člena,
četrti alineji šestega odstavka 49. člena, 2. točki osmega odstavka 52. člena, tretji alineji devetega odstavka 53. člena,
drugi alineji sedmega odstavka 54. člena, 2. točki sedmega
odstavka 55. člena, tretji alineji šestega odstavka 56. člena,
tretji alineji šestega odstavka 57. člena, drugi alineji desetega
odstavka 60. člena, 2. točki desetega odstavka 61. člena,
drugi alineji osmega odstavka 62. člena, drugi alineji osmega
odstavka 63. člena, drugi alineji devetega odstavka 66. člena,
drugi alineji desetega odstavka 67. člena, 2. točki desetega
odstavka 68. člena, drugi alineji šestega odstavka 71. člena,
2. točki osmega odstavka 72. člena, drugi alineji šestega odstavka 73. člena, drugi alineji sedmega odstavka 74. člena,
2. točki sedmega odstavka 77. člena, drugi alineji sedmega
odstavka 78. člena, drugi alineji šestega odstavka 79. člena,
2. točki sedmega odstavka 82. člena, drugi alineji sedmega
odstavka 83. člena, 2. točki sedmega odstavka 86. člena,
četrti alineji devetega odstavka 90. člena, 4. točki desetega
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Št.

odstavka 91. člena, tretji alineji osmega odstavka 92. člena,
tretji alineji sedmega odstavka 93. člena, tretji alineji šestega
odstavka 95. člena, tretji alineji šestega odstavka 97. člena,
2. točki osmega odstavka 100. člena, 2. točki sedmega odstavka 101. člena, 2. točki osmega odstavka 102. člena, 2. točki
osmega odstavka 105. člena, 2. točki dvanajstega odstavka
106. člena, drugi alineji desetega odstavka 108. člena, tretji alineji trinajstega odstavka 111. člena, 2. točki devetega odstavka
115. člena in drugi alineji dvanajstega odstavka 116. člena se
besedilo »dvanajstega in štirinajstega« nadomesti z besedilom
»štirinajstega in šestnajstega«.
5. člen
V prvem odstavku 110. člena se za tretjo alinejo doda
nova četrta alineja, ki se glasi:
»– je obrezovanje mejice treba izvesti tako, da se mejica
ne poškoduje;«.
Dosedanja četrta alineja postane peta alineja.
V sedmem odstavku se v drugi alineji beseda »dvanajstega« nadomesti z besedo »štirinajstega«.
6. člen
Za četrtim odstavkom 132. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za leto
2018 šteje, da se kot izpolnitev zahteve iz prve alineje prejšnjega člena upošteva, če je za KMG usposabljanje opravljeno do
15. marca 2019.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek,
se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom
»četrtega in petega odstavka tega člena«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
7. člen
Za enaindvajsetim odstavkom 133. člena se doda nov
dvaindvajseti odstavek, ki se glasi:
»(22) Ne glede na določbo sedmega odstavka tega člena agencija za opravljeno usposabljanje iz petega odstavka
prejšnjega člena iz evidence izobraževanja 29. marca 2019
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prevzame naslednja podatka o opravljenem usposabljanju za
zadevno KMG:
– številko KMG-MID in
– število opravljenih ur rednega usposabljanja.«.
8. člen
Drugi odstavek 145. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je na podlagi upravnega pregleda ali pregleda na
kraju samem ugotovljeno, da na površini, za katero se uveljavlja plačilo za izvajanje zahteve iz 26., 28., 33., 34., 35., 40.,
49., 56., 57., 61., 68., 72., 90. oziroma 92. člena te uredbe,
niso izpolnjene zahteve navzkrižne skladnosti, ki so podlaga za
izvajanje te zahteve, KMG za celotno površino ni upravičeno
do plačila za to zahtevo.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Če je na podlagi upravnega pregleda ali pregleda na
kraju samem ugotovljeno, da na več kot treh odstotkih površine
GERK, za katerega se uveljavlja plačilo za izvajanje zahteve iz
60., 67., 71., 74., 77., 78., 82., 83., 86., 105. oziroma 106. člena
te uredbe oziroma operacije iz 95. oziroma 97. člena te uredbe,
niso izpolnjene zahteve navzkrižne skladnosti, ki so podlaga
za izvajanje te zahteve oziroma operacije, KMG za celotno
površino tega GERK ni upravičeno do plačila za to zahtevo
oziroma operacijo.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
9. člen
V 150. členu se v napovednem stavku besedilo »oziroma
ukrepa EK« črta.
10. člen
V prilogi 6 se:
– pri KMRS »057 ajda – medonosna praha«, »056 facelija – medonosna praha«, »059 lan – medonosna praha«
in »058 sončnice – medonosna praha« raba GERK »1100 ali
1161 ali 1610« nadomesti z rabo GERK »1100 ali 1161«;
– za KMRS »058 sončnice – medonosna praha« doda
nova vrstica, ki se glasi:

»
682

šmarna

ekoIS

***

OMD

***

***

hrušica

***

1221

***

1221

ali

ali

1222

1192

***

ali 1192

«.

11. člen
V prilogi 16 se v preglednici 2:
– pri zahtevi POZ_KOL črtajo vrstice:

»
KRA_MEJ

»
POZ_KOL
POZ_KOL
POZ_KOL

Pri POZ_KOL so žita v kolobarju več
kot trikrat.
Pri POZ_KOL je število kmetijskih rastlin
v kolobarju manjše od tri.
Pri POZ_KOL so trava in travno deteljne
mešanice v kolobar vključene več kot
trikrat.

VI
VI
VI
«;

– za operacijo KRA_MEJ s kršitvijo »Pri KRA_MEJ je bilo
redčenje mejice izvedeno tako, da je bila prekinjena zveznost
njene krošnje.« doda nova vrstica, ki se glasi:

Pri KRA_MEJ je bila mejica obrezana
tako, da se je poškodovala.

VI
«.

Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki
se glasi:
»(10) Če je z upravnim pregledom ali s pregledom na
kraju samem ugotovljeno, da so na poljini, vključeni v zahtevo
POZ_KOL, žita prisotna več kot trikrat, je na poljini, vključeni v
zahtevo POZ_KOL, število kmetijskih rastlin v kolobarju manjše od tri oziroma so na poljini, vključeni v zahtevo POZ_KOL,
trava in travno deteljne mešanice v kolobar vključene več kot
trikrat, se plačilo za zahtevo POZ_KOL za to poljino v tekočem
letu zavrne.«.
Dosedanji deseti do dvaindvajseti odstavek postanejo
enajsti do triindvajseti odstavek.
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Dosedanji triindvajseti odstavek, ki postane štiriindvajseti
odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(24) Če je v drugih uradnih postopkih ugotovljeno, da na
KMG niso izpolnjene druge ustrezne obvezne zahteve iz predpisov iz 150. člena uredbe, ki so osnova za izvajanje zadevne
zahteve ukrepa KOPOP, se plačilo za GERK z ugotovljeno
kršitvijo v tekočem letu zavrne.«.
V dosedanjem štiriindvajsetem odstavku, ki postane petindvajseti odstavek, se besedilo »nacionalnih predpisov« nadomesti z besedilom »predpisov iz 150. člena uredbe«.
Dosedanji petindvajseti do sedemindvajseti odstavek postanejo šestindvajseti do osemindvajseti odstavek.
KONČNA DOLOČBA
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-25/2018
Ljubljana, dne 4. oktobra 2018
EVA 2018-2330-0068
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.
Predsednik

USTAVNO SODIŠČE
3098.

Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti
med sodiščem in prekrškovnim organom

Številka: P-2/18-8
Datum: 20. 9. 2018

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede
pristojnosti, začetem z zahtevo Okrajnega sodišča v Mariboru,
na seji 20. septembra 2018

odločilo:
Za odločanje o odvzemu oziroma vrnitvi zaseženega motornega vozila ter stroških zasega in hrambe vozila je pristojno
Okrajno sodišče v Mariboru.

Obrazložitev
A.
1. Postaja prometne policije Maribor (v nadaljevanju prekrškovni organ) je 22. 5. 2017 na Okrajno sodišče v Mariboru
(v nadaljevanju sodišče) vložila obdolžilni predlog zoper storilca
zaradi suma storitve prekrška po osmem odstavku 56. člena
Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16 – ZVoz-1). Prekrškovni organ je v obdolžilnem predlogu navedel, da je bilo na
podlagi 5. točke prvega odstavka 23. člena Zakona o pravilih
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo in 68/16 – v nadaljevanju ZPrCP) in 123. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16 – v nadaljevanju ZP-1)
storilcu na kraju prekrška zaseženo kolo z motorjem. Sodišču je
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predlagal, naj storilcu na podlagi 25. člena ZP-1 izreče stransko
sankcijo odvzema tega vozila. Iz potrdila o izročitvi predmetov
sodišču, ki je v spisu (priloga A5), izhaja, da je bilo vozilo na
dan vložitve obdolžilnega predloga izročeno sodišču in da se
hrani pri družbi ANB Trade, d. o. o., Stranice.
2. Sodišče je s sklepom št. PR 629/2017 z dne 16. 6. 2017
obdolžilni predlog kot nepopoln zavrglo. Iz obrazložitve sklepa
izhaja, da storilec v Republiki Sloveniji nima prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča in da ne prebiva na naslovu,
ki je naveden v obdolžilnem predlogu, prekrškovni organ pa
sodišču niti po pozivu k dopolnitvi obdolžilnega predloga ni sporočil drugega naslova, na katerem je storilec dosegljiv. Sklep o
zavrženju obdolžilnega predloga je postal pravnomočen 29. 6.
2017. Sodišče je nato z dopisom z dne 14. 7. 2017 prekrškovnemu organu odstopilo stroškovnik družbe ANB Trade. V dopisu je pojasnilo, da sodišče ne nosi stroškov hrambe vozila in
da mora o usodi vozila odločiti prekrškovni organ, saj sodišče ni
uvedlo postopka o prekršku, prav tako pa tudi ni izdalo odredbe
o začasnem zasegu vozila. Prekrškovni organ je z dopisom z
dne 21. 7. 2017 stroškovnik vrnil sodišču. Navedel je, da je
odločitev sodišča o zavrženju obdolžilnega predloga napačna,
saj naj bi prekrškovni organ obdolžilni predlog dopolnil in sodišču sporočil dejansko prebivališče storilca. Opozoril je, da bo
pred Ustavnim sodiščem sprožil spor glede pristojnosti, če bo
sodišče vztrajalo pri odločitvi, ki jo je navedlo v dopisu.
3. Sodišče je 17. 8. 2017 pred Ustavnim sodiščem vložilo
zahtevo za rešitev spora glede pristojnosti, ki jo je Ustavno
sodišče s sklepom št. P-1/17 z dne 15. 3. 2018 zavrglo, ker
se do tedaj niti sodišče niti prekrškovni organ nista z odločbo
izrekla za nepristojna za odločanje in zadeve nista odstopila
drugemu organu.
4. Prekrškovni organ je 4. 5. 2018 izdal sklep, s katerim se
je izrekel za stvarno nepristojnega za odločanje v obravnavanem postopku o prekršku. V obrazložitvi sklepa je navedel, da
je odločitev sodišča, da se obdolžilni predlog zavrže, napačna,
saj je prekrškovni organ obdolžilni predlog dopolnil. Prekrškovni
organ meni, da je v skladu s prvim odstavkom 15. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – ZUP)
v zvezi s prvo alinejo drugega odstavka 52. člena ZP-1 podana
stvarna pristojnost Okrajnega sodišča v Mariboru, kamor je
prekrškovni organ tudi vložil obdolžilni predlog.
5. Sodišče je nato ponovno vložilo zahtevo za rešitev
spora glede pristojnosti. V zahtevi pojasnjuje, da ni uvedlo
postopka zoper storilca in da ni moglo izdati odredbe o začasnem zasegu vozila, saj te odredbe ni bilo mogoče vročiti
storilcu, zato zaseženega vozila ni prevzelo, ampak je bilo s
strani prekrškovnega organa le seznanjeno, kje je vozilo. Po
oceni sodišča torej stroški zasega in hrambe vozila (zaradi
napačnega ravnanja prekrškovnega organa, ki zalotene osebe
ni pripeljal v takojšnjo obravnavo) niso nastali sodišču, sodišče
pa naj tudi ne bi bilo pristojno odločati o usodi odvzetega vozila.
B.
6. Ustavno sodišče je na podlagi osme alineje prvega
odstavka 160. člena Ustave in osme alineje prvega odstavka
21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07
– uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS)
pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med sodišči in
drugimi državnimi organi. Če pride do spora glede pristojnosti,
ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi (t. i.
negativni kompetenčni spor), lahko organ, ki mu je bila zadeva
odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen, zahteva rešitev spora
glede pristojnosti po drugem odstavku 61. člena ZUstS.
7. V okviru odločanja v sporu glede pristojnosti se Ustavno sodišče ne more spuščati v vprašanje, ali je bila odločitev
sodišča, da obdolžilni predlog zavrže, pravilna. Ustavno sodišče lahko odloči le, kateri organ je pristojen za odločanje o
odvzemu oziroma vrnitvi vozila, ki je bilo zaseženo na podlagi
23. člena ZPrCP, ter o stroških zasega in hrambe tega vozila v
primeru, ko sodišče obdolžilni predlog zavrže.
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8. Po tretjem odstavku 4. člena ZP-1 se odvzem predmetov v prekrškovnem postopku izreče kot stranska sankcija.
Odvzem predmetov je praviloma fakultativen (prvi in drugi
odstavek 25. člena ZP-1), lahko pa je z zakonom predpisan
tudi obvezen odvzem predmetov (tretji odstavek 25. člena
ZP-1). Kadar je odvzem predmetov fakultativen (za tak položaj gre v obravnavanem primeru), sme stransko sankcijo
odvzema predmetov izreči le sodišče. To izhaja iz prve alineje
drugega odstavka 52. člena ZP-1, ki določa, da hitri postopek
ni dovoljen, če predlagatelj rednega sodnega postopka glede
na naravo kršitev oceni, da so podani pogoji za izrek stranske
sankcije po ZP-1.
9. Predmeti, ki se v prekrškovnem postopku odvzamejo,
se smejo zaseči še pred izdajo sodbe o prekršku (prvi odstavek 123. člena ZP-1). V skladu z drugim in tretjim odstavkom
123. člena ZP-1 zaseg predmetov praviloma odredi sodišče,
ki vodi postopek o prekršku, če poseben predpis tako določa,
pa smejo predmete zaseči tudi uradne osebe prekrškovnih
organov. Kadar predmete zaseže uradna oseba prekrškovnega organa, jih mora takoj oddati sodišču, ki je pristojno za
postopek o prekršku, sodišče pa je dolžno zasežene predmete
takoj sprejeti, če ni v predpisu o prekršku drugače določeno.
V konkretnem primeru je prekrškovni organ motorno vozilo
zasegel na podlagi 5. točke prvega odstavka 23. člena ZPrCP,
ki določa, da policist vozniku zaseže motorno vozilo, s katerim
je bil zaloten pri storitvi hujšega prekrška, če voznik vozi brez
veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste kategorije oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina
vozil, ki jo vozi. Po drugem odstavku navedenega člena je treba
zaseženo motorno vozilo takoj oddati sodišču, ki je pristojno za
postopek o prekršku, lahko pa se do izdaje sodbe o prekršku
hrani pri policiji. V takem primeru sodišču ni treba ponovno
odločiti o zasegu vozila, kot zmotno meni vlagatelj zahteve,
saj je o zasegu odločil že prekrškovni organ. Ker zakon ne
predpisuje obveznega odvzema vozila, ki se zaseže na podlagi
23. člena ZPrCP, pa sme sodišče ves čas postopka po uradni
dolžnosti ali na ugovor prizadetega odločiti, da se zaseženo
vozilo vrne lastniku oziroma tistemu, ki mu je bilo zaseženo
(šesti odstavek 123. člena ZP-1). Če sodišče vozila ne vrne že
med postopkom, mora o odvzemu oziroma vrnitvi odločiti ob
koncu postopka (137. člen in tretji odstavek 138. člena ZP-1).
10. Iz navedenega izhaja, da mora prekrškovni organ
oblast nad motornim vozilom, ki ga zaseže na podlagi 23. člena
ZPrCP, takoj po zasegu prenesti na sodišče (prekrškovni organ
je lahko v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZPrCP zgolj
detentor vozila) ter da je sodišče po zakonu edino pristojno za
odločanje o odvzemu oziroma vrnitvi takega vozila. To velja tudi
v primeru, ko sodišče obdolžilni predlog kot nepopoln zavrže.
Tudi v tem primeru je namreč treba odločiti, kako naj se ravna
s predhodno zaseženim vozilom, zakon pa ne določa, da bi bil
v tem primeru za odločanje pristojen drug organ.
11. Izdatki, nastali v zvezi z zasegom, začasnim odvzemom oziroma odvzemom predmetov, ter stroški hrambe,
prodaje oziroma uničenja zaseženih in začasno odvzetih oziroma odvzetih predmetov sodijo po 3. točki prvega odstavka
143. člena ZP-1 med stroške postopka. Po drugem odstavku
navedenega člena se ti stroški izplačajo vnaprej iz sredstev
organa, ki vodi postopek o prekršku, pozneje pa se izterjajo od
tistega, ki jih je po 144. členu ZP-1 dolžan plačati.
12. Ustavno sodišče v sporu glede pristojnosti ne more
odločiti o tem, kateri organ naj vnaprej izplača stroške hrambe
in zasega vozila, saj to ni vprašanje pristojnosti za odločanje.
Za odločanje o tem, koga bremeni končno plačilo stroškov
postopka iz 3. točke prvega odstavka 143. člena ZP-1, pa je
pristojen organ, ki vodi postopek o prekršku, oziroma organ, ki
odloči o odvzemu oziroma vrnitvi predmetov. V obravnavanem
primeru je ta organ sodišče.
13. Glede na navedeno je Ustavno sodišče odločilo, da
je za odločanje o odvzemu oziroma vrnitvi zaseženega motornega vozila ter za odločanje o stroških zasega in hrambe tega
vozila pristojno Okrajno sodišče v Mariboru.
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C.
14. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
četrtega odstavka 61. člena ZUstS in četrte alineje drugega
odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list
RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica
dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto,
dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez,
dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Odločbo je sprejelo soglasno.
dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica

3099.

Sklep o nesprejemu in zavrženju ustavne
pritožbe

Številka: Up-1250/18-8
Datum: 24. 9. 2018

SKLEP
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus
ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba ORTODONTIJA M,
čeljustna in zobna ortopedija, d. o. o., Ljubljana, ki jo zastopa
Odvetniška družba Podjed, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji
24. septembra 2018

sklenil:
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča
št. X DoR 133/2018 z dne 9. 7. 2018 v delu, v katerem revizija
ni bila dopuščena, se ne sprejme.
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča
št. I U 286/2016 z dne 16. 5. 2018 se zavrže.

Obrazložitev
A.
1. Mestna občina Ljubljana je pritožnici z odločbo podelila koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti kot javne
službe na področju ortodontije. Neizbrani ponudnik, družba
DENTAL DESIGN, d. o. o., Velike Lašče, je vložil pritožbo,
ki jo je drugostopenjski organ zavrnil. Neizbrani ponudnik je
vložil tožbo, ki ji je Upravno sodišče ugodilo. Ugotovilo je, da
je odločba o podelitvi koncesije nezakonita, vendar upravne
odločbe ni odpravilo. Neizbrani ponudnik je vložil revizijo, ki
ji je Vrhovno sodišče ugodilo in razveljavilo sodbo Upravnega sodišča ter mu zadevo vrnilo v novo odločanje. Upravno
sodišče je pri ponovnem odločanju tožbi ponovno ugodilo,
odpravilo odločbo o podelitvi koncesije in zadevo vrnilo v novo
odločanje Ministrstvu za zdravje. Sprejelo je stališče, da je
odločbo o podelitvi koncesije sprejel stvarno nepristojen organ.
Pritožnica je vložila predlog za dopustitev revizije, v katerem je
izpostavila tri pomembna pravna vprašanja. Vrhovno sodišče je
s sklepom dopustilo revizijo glede tretjega pravnega vprašanja.
V obrazložitvi je sprejelo stališče, da glede prvih dveh vprašanj
ni dopustilo revizije, ker niso bili izpolnjeni zakonski pogoji.
2. Pritožnica zatrjuje kršitev 22., 23. in 25. člena Ustave.
Meni, da sklep Vrhovnega sodišča in sodba Upravnega sodišča
nista ustrezno obrazložena. Trdi, da pogoji za odpravo nezakonite upravne odločbe niso bili izpolnjeni, temveč bi smelo
Upravno sodišče zgolj ugotoviti nezakonitost upravnega akta.
Meni, da bi moralo Upravno sodišče v vsakem konkretnem
primeru presojati prizadetost javnega interesa zaradi odprave
odločbe o podelitvi koncesije. Meni še, da sta ji bili z izdajo
izpodbijanega sklepa Vrhovnega sodišča in sodbe Upravnega
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sodišča onemogočeni pravici do sodnega varstva in pravnega
sredstva. Zgolj v upravnem sporu naj bi bilo mogoče izvesti
konkretno presojo ogroženosti javnega interesa. Brez vsebinske in konkretizirane sodne presoje naj bi pritožnica ostala
brez možnosti zaščite svoje pravice. Zato naj bi bilo poseženo
v pravici iz 23. in 25. člena Ustave.
B. – I.
3. Ustavno sodišče ni pristojno presojati, ali je odločitev
Vrhovnega sodišča glede izpolnjenosti pogojev za dopustitev
revizije zakonita, ampak v skladu s prvim odstavkom 50. člena
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) odločitev sodišča preizkusi le glede vprašanja, ali so bile z njo kršene
človekove pravice ali temeljne svoboščine.
4. Pritožnica zatrjuje, da odločitev Vrhovnega sodišča
pomeni kršitev pravice do sodnega varstva (prvi odstavek
23. člena Ustave) in pravice do pravnega sredstva (25. člen
Ustave). Pravica do sodnega varstva in pravica do pravnega
sredstva pravice do revizije ne zagotavljata.1 Zgolj nestrinjanje pritožnice z odločitvijo Vrhovnega sodišča o predlogu za
dopustitev revizije ne more pomeniti kršitve prvega odstavka
23. člena in 25. člena Ustave.
5. Pritožnica zatrjuje, da sklep Vrhovnega sodišča ni obrazložen v delu, v katerem revizija ni bila dopuščena. Ustaljeno je
stališče Ustavnega sodišča, da je dolžnost obrazložitve sodnih
odločb sestavina pravice stranke do izjavljanja kot enega od
vidikov 22. člena Ustave. Obrazložena sodna odločba pomeni
uresničitev tej strankini pravici ustrezajoče obveznosti sodišča
opredeliti se do bistvenih strankinih navedb.2
6. Za obrazložitev sklepa, s katerim se predlog za dopustitev revizije zavrne, zadošča, da se Vrhovno sodišče splošno sklicuje na neobstoj pogojev iz 367.a člena Zakona o
pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – v nadaljevanju ZPP) (drugi
odstavek 367.c člena ZPP). Ustavno sodišče je že v sklepu
št. U-I-302/09, Up-1472/09, U-I-139/10, Up-748/10 sprejelo
stališče, da iz pravice do izjavljanja in do poštenega postopka iz
22. člena Ustave ne izhaja dolžnost Vrhovnega sodišča vsebinsko obrazložiti odločitev o tem, ali bo glede na merilo javnega
interesa pripustilo pravno sredstvo, ki ga človekove pravice
ne terjajo. Z vidika tega procesnega jamstva zadošča, da se
Vrhovno sodišče v sklepu le splošno sklicuje na zakonske razloge za nedopustitev revizije. Zato so očitki pritožnice o kršitvi
22. člena Ustave, ker sklep Vrhovnega sodišča ni obrazložen v
delu, v katerem revizija ni bila dopuščena, neutemeljeni.
7. Senat Ustavnega sodišča ustavne pritožbe zoper sklep
Vrhovnega sodišča v delu, v katerem revizija ni bila dopuščena,
ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega
odstavka 55.b člena ZUstS (1. točka izreka).
B. – II.
8. V skladu s prvim odstavkom 51. člena ZUstS morajo biti
pred vložitvijo ustavne pritožbe izčrpana vsa pravna sredstva.
Iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da mora biti v upravnem sporu izčrpana revizija pred vložitvijo ustavne pritožbe.3
9. V konkretnem primeru je Vrhovno sodišče dopustilo
revizijo glede enega pravnega vprašanja, glede drugih dveh
izpostavljenih vprašanj pa je sprejelo stališče, da niso izpolnjeni
pogoji za dopustitev revizije (delno dopuščena revizija). Senat
Ustavnega sodišča mora odgovoriti na vprašanje, kako delno
dopuščena revizija vpliva na presojo procesne predpostavke
1 Primerjaj s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-302/09,
Up-1472/09, U-I-139/10, Up-748/10 z dne 12. 5. 2011 (Uradni list
RS, št. 43/11, in OdlUS XIX, 22), 11. točka obrazložitve.
2 Prav tam, 8. točka obrazložitve.
3 Primerjaj s sklepoma Ustavnega sodišča št. Up-2394/07 z
dne 18. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 122/07, in OdlUS XVI, 122)
in št. Up-678/09 z dne 20. 10. 2009 (Uradni list RS, št. 88/09, in
OdlUS XVIII, 92).
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izčrpanosti pravnih sredstev pri vložitvi ustavne pritožbe zoper
sodbo Upravnega sodišča (prvi odstavek 51. člena ZUstS).
10. Predmet presoje v upravnem sporu je bila odločba o
podelitvi koncesije. Upravno sodišče je s sodbo odločilo o zakonitosti upravne odločbe o podelitvi koncesije. Upravno odločbo
je odpravilo v celoti. To pomeni, da bo odločitev Vrhovnega
sodišča o reviziji, kljub temu da je revizijo dopustilo zgolj glede
enega pravnega vprašanja, vplivala na celotno pravno razmerje, ki je urejeno z upravno odločbo. Pritožnica bo lahko očitke iz
te ustavne pritožbe, glede katerih Vrhovno sodišče ni dopustilo
revizije, uveljavljala v ustavni pritožbi zoper sodbo Vrhovnega
sodišča o zavrnitvi revizije v zvezi s sodbo Upravnega sodišča.
Rok za vložitev ustavne pritožbe v tem primeru teče od vročitve
sodbe Vrhovnega sodišča, pritožnica pa bo v ustavni pritožbi
lahko izpodbijala tudi sodbo Upravnega sodišča.
11. Ker ni izpolnjen pogoj iz prvega odstavka 51. člena
ZUstS, je senat Ustavnega sodišča ustavno pritožbo zoper
sodbo Upravnega sodišča zavrgel (2. točka izreka).
C.
12. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in pete alineje prvega odstavka
55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10,
56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mež
nar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Jadranka Sovdat. Sklep je
sprejel soglasno.
dr. Špelca Mežnar l.r.
Predsednica senata

BANKA SLOVENIJE
3100.

Sklep o vsebini podatkov in informacij
v centralnem kreditnem registru in sistemu
izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih
subjektov

Na podlagi drugega odstavka 2. člena, drugega odstavka
8. člena in petega odstavka 17. člena Zakona o centralnem
kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljevanju
ZCKR) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11
in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o vsebini podatkov in informacij v centralnem
kreditnem registru in sistemu izmenjave
informacij o zadolženosti poslovnih subjektov
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep podrobneje določa:
– vsebino podatkov in informacij o poslovnih subjektih v
centralnem kreditnem registru (v nadaljevanju CKR) ter način
njihovega zbiranja;
– opredelitev drugih izpostavljenosti do poslovnih subjektov za namen vključitve v sistem izmenjave informacij o
zadolženosti poslovnih subjektov;
– vsebino podatkov in informacij o poslovnih subjektih v
sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov,
se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokratnem veljavnem
besedilu.
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2. VSEBINA PODATKOV IN INFORMACIJ O POSLOVNIH
SUBJEKTIH V CENTRALNEM KREDITNEM REGISTRU
TER NAČIN NJIHOVEGA ZBIRANJA
2. člen
(Poročevalske enote)
(1) Banka Slovenije zbira podatke in informacije o zadolženosti poslovnih subjektov ter upravljanju kreditnih tveganj
kreditodajalcev v zvezi s poslovnimi subjekti na podlagi standardiziranega poročanja v skladu z drugim odstavkom 6. člena
ZCKR.
(2) Banka Slovenije na svoji spletni strani objavi seznam
članov sistema izmenjave informacij, ki so hkrati tudi poročevalske enote v centralni kreditni register.
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A2917 Terjatve za plačane davke od dohodkov pravnih oseb
A2919 Terjatve za plačane davke, prispevke in druge dajatve
A2928 Druge poslovne terjatve, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta
A2932 Terjatve do kupcev
A2937 Odložene terjatve za davke
A2941 Predujmi za opredmetena osnovna sredstva
A2942 Predujmi za druge namene
A2943 Terjatve do zavarovalnic iz naslova škodnih zahtevkov
P2605 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom
sredstev
P2606 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev

3. člen

3. OPREDELITEV DRUGIH IZPOSTAVLJENOSTI
O ZADOLŽENOSTI POSLOVNIH SUBJEKTOV

(Obveznost poročanja)

5. člen

(1) Banke in podružnice bank držav članic ali tretjih držav,
ki so ustanovljene v Republiki Sloveniji in sklepajo kreditne
posle na območju Republike Slovenije, kot jih definira ZCKR,
posredujejo podatke za centralni kreditni register v skladu z
vsakokrat veljavnim Sklepom o poročanju monetarnih finančnih
institucij in vsakokrat veljavnim Navodilom za izvajanje Sklepa
o poročanju monetarnih finančnih institucij.
(2) Kot banka iz prejšnjega odstavka se v skladu s sedmim odstavkom 4. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS,
št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17) v povezavi
s 14. členom Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki
(Uradni list RS, št. 56/08, 20/09 in 25/15 – ZBan-2), šteje tudi
Slovenska izvozna in razvojna banka (SID banka).
4. člen
(Podatki in informacije v CKR)
V CKR se zbirajo naslednji podatki in informacije o izpostavljenostih poslovnih subjektov, ki izvirajo iz kreditnih poslov
in drugih izpostavljenosti, v skladu z Navodilom za izvajanje
Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij:
A0201 Poravnalni račun pri centralni banki
A0301 Obvezna rezerva pri centralni banki
A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov
A0410 Odkupljene terjatve
A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah
A0416 Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev
in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti
A0417 Druga finančna sredstva
A0418 Terjatve iz finančnega najema
A0419 Sindicirani krediti
A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev
A0603 Potrdila o vlogah
A0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji
A0801 Točke/delnice skladov denarnega trga
A0901 Delnice investicijskih skladov vključno s točkami vzajemnih skladov, razen delnic skladov denarnega trga
A1103 Delnice neodvisnih družb
A1104 Delnice odvisnih družb
A1105 Delnice pridruženih družb
A1106 Delnice skupaj obvladovanih družb
A1202 Lastniški deleži v neodvisne družbe
A1203 Lastniški deleži v odvisne družbe
A1204 Lastniški deleži v pridružene družbe
A1205 Lastniški deleži v skupaj obvladovane družbe
A2405 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom
sredstev
A2406 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev
A2407 Promptni posli z nakupom tujih valut
A2408 Promptni posli s prodajo tujih valut
A2601 Čeki, poslani na unovčenje
A2901 Čeki
A2913 Predujmi za neopredmetena sredstva

(Opredelitev drugih izpostavljenosti)
Kot Druge izpostavljenosti poslovnih subjektov se štejejo
naslednje izpostavljenosti iz Navodila za izvajanje Sklepa o
poročanju monetarnih finančnih institucij:
– izpostavljenosti iz izvedenih finančnih inštrumentov po
kreditni nadomestitveni vrednosti;
– naložbe v vrednostne papirje – v delnice in druge deleže
v kapitalu ter iztržljive dolžniške vrednostne papirje;
– terjatve iz nakupa ali prodaje tujih valut,
– čeki;
– predujmi za opredmetena in neopredmetena sredstva
ter druge namene;
– terjatve za plačane davke, prispevke in druge dajatve;
– terjatve do kupcev;
– terjatve do zavarovalnic iz naslova škodnih zahtevkov in
– druga finančna sredstva in druge poslovne terjatve.
4. VSEBINA PODATKOV IN INFORMACIJ
O ZADOLŽENOSTI POSLOVNIH SUBJEKTOV V SISTEMU
IZMENJAVE INFORMACIJ
6. člen
(Vsebina podatkov in informacij v sistemu izmenjave
informacij o zadolženosti poslovnih subjektov)
S tem členom se določa vsebina podatkov in informacij,
ki se izmenjujejo v sistemu izmenjave informacij v zvezi s
poslovnimi subjekti. Podatki ne vključujejo osebnih podatkov.
(1) Matični podatki poslovnega subjekta
– Polni naziv
– Skrajšani naziv
– Naslov
– Pošta
– Država
– Sedež
– Status
– Davčna številka
– Matična številka/Šifra BS – identifikacijska oznaka tujega poslovnega subjekta
– Datum vpisa v sodni register
– Datum izbrisa iz sodnega registra
– Pravnoorganizacijska oblika
– Velikost podjetja
– Glavna dejavnost
– Šifra sektorja
(2) Zgodovina negativnih dogodkov
Podatki o stečaju ali prisilni poravnavi ali drugem postopku zaradi insolventnosti, ki se vodi zoper poslovni subjekt
v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke
zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje. Banki Slovenije
podatke v zvezi z insolvenčnimi postopki poslovnih subjektov
posreduje Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije:
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– Številka postopka
– Tip postopka
– Datum začetka
– Datum zaključka
– Končanje – tip
– Pravnomočnost zaključka
(3) Izpostavljenost poslovnega subjekta na nivoju celotnega bančnega sistema
V sistem izmenjave informacij se v zvezi z zadolženostjo
poslovnih subjektov v bančnem sistemu iz naslova kreditnih
poslov in drugih izpostavljenosti vključujejo za vsakega člana
sistema posebej in v skupnem seštevku po stanju na referenčni
datum podatki o:
– izvedenih finančnih instrumentih po kreditni nadomestitveni vrednosti:
– znesek zapadlega dela dolga ter največjem doseženem št. dni zamude na nivoju posamezne pogodbe, če poslovni subjekt zamuja z zneskom več kot 200 EUR in 15 dni,
– dolžniških vrednostnih papirjih, ki niso v posesti za
trgovanje, v znesku neodplačanega dolga:
– od tega znesek zapadlega dela dolga ter največjem
doseženem št. dni zamude na nivoju posamezne pogodbe, če poslovni subjekt zamuja z zneskom več kot
200 EUR in 15 dni,
– črpanih kreditih in terjatvah, vključno z unovčenim delom izdanih finančnih poroštev ali drugih pogojnih obveznosti,
v znesku neodplačanega dolga:
– od tega znesek zapadlega dela dolga in največjem dosežen št. dni zamude na nivoju posamezne pogodbe, če poslovni subjekt zamuja z zneskom več kot 200 EUR in 15 dni,
– od tega znesek restrukturiranih kreditov in terjatev,
– odobrenih nečrpanih kreditih in kreditnih linijah, ki jih
poslovni subjekt v skladu s pogodbo še lahko črpa,
– izdanih finančnih poroštvih v znesku potencialne izpostavljenosti,
– drugih danih jamstvih, akreditivih in drugih pogojnih
obveznostih v znesku potencialne izpostavljenosti.
(4) Vrsta uporabljenih zavarovanj za izpostavljenost
do poslovnega subjekta
Na podlagi podatkov, ki jih posredujejo člani sistema, so
prikazane informacije o vrstah zavarovanj, ki so jih kreditodajalci oziroma posamezni člani sistema prejeli od poslovnega
subjekta za zavarovanje katerekoli pogodbe oziroma izpostavljenosti do tega poslovnega subjekta.
(5) Tehtana povprečna oznaka razvrstitve poslovnega
subjekta v bančnem sistemu
V sistemu se izmenjuje podatek o tehtani povprečni oznaki razvrstitve poslovnega subjekta v bančnem sistemu. Izračun
tehtane povprečne oznake razvrstitve poslovnega subjekta in
posledično podatek o vrednosti te razvrstitve temelji na razvrstitvi izpostavljenosti do poslovnega subjekta, ki jo opravijo
banke in hranilnice v skladu z Navodilom za izvajanje Sklepa o
poročanju monetarnih finančnih institucij.
(6) Status izpostavljenosti poslovnega subjekta v
bančnem sistemu glede na donosnost
Status izpostavljenosti poslovnega subjekta v bančnem
sistemu glede na donosnost, ki se vključuje v sistem izmenjave,
temelji na definiciji nedonosne izpostavljenosti iz Izvedbene
uredbe Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o
določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 191 z dne 28. junija
2014, str. 1), z vsemi njenimi spremembami in dopolnitvami, tako preteklimi kot bodočimi (v nadaljevanju: Izvedbena
uredba Komisije (EU) št. 680/2014). Na navedeni podlagi so
vsem izpostavljenostim banke ali hranilnice (članice sistema
izmenjave) do posameznega poslovnega subjekta, ki sodijo v
okvir definicije nedonosnih izpostavljenosti iz prejšnjega stavka, dodeli enotna oznaka enega izmed statusov:
– nedonosna,
– donosna ali
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– donosna izpostavljenost z nepomembnim delom nedonosnih izpostavljenosti.
(7) Podatek o restrukturiranju
Izmenjuje se informacija o izpostavljenostih do poslovnega subjekta, ki so bile deležne ukrepov restrukturiranja, in
število bank, ki so te ukrepe izvedle. Informacija o ukrepih
restrukturiranja temelji na definiciji restrukturiranja iz Izvedbene
uredbe Komisije (EU) št. 680/2014.
(8) Podatek o restrukturirani izpostavljenosti na opazovanju po izhodu iz kategorije nedonosnih izpostavljenosti
Izmenjuje se informacija o restrukturiranih izpostavljenostih do poslovnih subjektov na opazovanju po izhodu iz kategorije nedonosnih izpostavljenosti in število bank, pri katerih se
pojavljajo te izpostavljenosti.
(9) Podatki po pogodbah
Izmenjuje se seznam pogodb, na podlagi katerih je podana informacija o izpostavljenostih do poslovnega subjekta na
nivoju bančnega sistema, s podatki o:
– oznaki pogodbe,
– valuti posla,
– vrsti posla,
– datumu sklenitve pogodbe oziroma izdaje finančnega
instrumenta,
– datumu zapadlosti,
– višini potencialnega dolga,
– višini neodplačanega dolga,
– kreditni nadomestitveni vrednosti izvedenega finančnega instrumenta in
– znesku ter številu dni zamude zapadlega dolga, če
poslovni subjekt zamuja z zneskom več kot 200 EUR in 15 dni.
5. KONČNE DOLOČBE
7. člen
(Veljavnost sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati 19. oktobra 2018.
(2) Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep
o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih
subjektov (Uradni list RS, št. 72/17).
Ljubljana, dne 2. oktobra 2018
dr. Primož Dolenc l.r.
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

3101.

Pravila sistema izmenjave informacij
o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ

Na podlagi drugega odstavka 23. člena, prve točke prvega odstavka 26. člena Zakona o centralnem kreditnem registru
(Uradni list RS, št. 77/16) in 31. člena Zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11
in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

PRAVILA
sistema izmenjave informacij o zadolženosti
poslovnih subjektov – SISBIZ
I. UVODNA DOLOČILA IN OPREDELITEV POJMOV
1. člen
(1) Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti
poslovnih subjektih – SISBIZ (v nadaljevanju »pravila SISBIZ«)
določajo tehnične pogoje za dostop do sistema, ukrepe za
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zavarovanje zaupnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo v
sistemu, ter ostale pogoje upravljanja in uporabe sistema in s
tem povezane porazdelitve medsebojnih pravic, obveznosti in
odgovornosti med Upravljavcem ter Članom sistema izmenjave
informacij (v nadaljevanju "Član").
(2) Izrazi, uporabljeni v teh pravilih, pomenijo:
SISBIZ – elektronski sistem za vpogled v podatke in informacije o zadolženosti poslovnih subjektov, ki se izmenjujejo
v skladu z ZCKR.
Upravljavec sistema zbirke podatkov o zadolženosti
poslovnih subjektov – Banka Slovenije (v nadaljevanju Upravljavec), ki zagotavlja pravilno in nemoteno delovanje SISBIZ
in v tem okviru predvsem delovanje programske in strojne
opreme ter njeno fizično in elektronsko zaščito, vključno s funkcionalnostjo sistema v smislu določb podzakonskih predpisov
in navodil, ter upravlja zbirko podatkov v skladu z določbami
ZCKR in ZBan-2.
Član – kreditodajalec iz 15. člena ZCKR, ki sklepa kreditne posle s poslovnimi subjekti.
Poslovni subjekt – pravna oseba, podjetnik ali zasebnik.
Generalni skrbnik pri upravljavcu – pooblaščena oseba
pri Upravljavcu, ki je zadolžena za izvajanje nalog v skladu s
temi pravili.
Generalni skrbnik in njegov namestnik (v nadaljevanju
generalni skrbnik) – pooblaščena oseba pri Članu, ki je zadolžena za izvajanje nalog v skladu s temi pravili.
Zaupni podatki – zaupni podatki o strankah bank, kot
so opredeljeni v zakonu, ki ureja bančništvo, ter drugi podatki
o posameznih kreditojemalcih ali dajalcih zavarovanj, ki se v
skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe ali v skladu z
drugimi predpisi, varujejo kot poslovna skrivnost.
ZCKR – Zakon o centralnem kreditnem registru v vsakokrat veljavni vsebini.
ZBan-2 – Zakon o bančništvu v vsakokrat veljavni vsebini.
(3) Kadar se ta pravila sklicujejo na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.
II. UPRAVLJANJE SISBIZ
2. člen
(1) Upravljavec vzpostavi in upravlja SISBIZ v skladu z
ZCKR z namenom, da omogoči Članom učinkovitejše ocenjevanje kreditnega tveganja pred sklepanjem kreditnih poslov s
poslovnimi subjekti ter pri njihovem izvrševanju, in z namenom
vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje, ter
za vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti poslovnih subjektov.
(2) Upravljavec koordinira zahteve ali predloge za spremembe in nadgradnje SISBIZ in organizira delo s Člani.
(3) Upravljavec komunicira z javnostmi v zadevah organizacije in delovanja SISBIZ.
(4) Upravljavec upravlja zbirke podatkov v skladu ZCKR
in predpisi o varstvu osebnih podatkov.
(5) Upravljavec ima pravico vpogleda, upravljanja in obdelave osebnih podatkov o generalnih skrbnikih pri Članih in
ima za namene, predvidene v ZCKR, pravico in pooblastilo za
obdelavo zaupnih podatkov poslovnih subjektov, ki so predmet
obdelave v SISBIZ.
3. člen
(1) Upravljavec pred vključitvijo in kasneje v rednih intervalih (praviloma na 3 leta) zagotovi pregled skladnosti poslovanja SISBIZ v skladu z ZCKR in temi pravili, pri Članih, ki z
Upravljavcem sklenejo Pogodbo o uporabi SISBIZ.
(2) Upravljavec lahko poleg rednih pregledov iz prvega
odstavka tega člena kadarkoli izvede izredni pregled skladnosti
poslovanja SISBIZ v skladu z ZCKR in temi pravili, kadar pri
Članu obstajajo okoliščine, ki kažejo na znatne kršitve določb
ZCKR in pravil SISBIZ.
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(3) Pri Članu, ki so mu bila v okviru pregleda iz prvega in
drugega odstavka tega člena izdana priporočila, ki izhajajo iz
ugotovitev z visoko stopnjo tveganja, se po poteku obdobja za
realizacijo priporočil (praviloma v treh mesecih) izvede ponoven
pregled z namenom ugotovitve realizacije priporočil.
(4) Stroške pregleda iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena nosi Član pregleda v skladu z vsakokrat
veljavno Tarifo sistema izmenjave informacij.
III. VKLJUČITEV IN DOSTOP DO SISBIZ ZA ČLANE
4. člen
(1) Za vključitev in dostop do SISBIZ morajo Člani z
Upravljavcem skleniti Pogodbo o uporabi SISBIZ in izpolniti
naslednje pogoje:
– imenovati generalnega skrbnika SISBIZ in njegovega
namestnika,
– vzpostaviti testno okolje SISBIZ v skladu z navodili
Upravljavca,
– zaključiti testiranje z izpolnjeno UAT (User Acceptance
Test) izjavo,
– opraviti pregled o ustreznosti/pripravljenosti za vključitev v sistem SISBIZ.
(2) Upravljavec omogoči vključitev Člana v testno okolje
SISBIZ po podpisu Pogodbe o uporabi SISBIZ in imenovanju
generalnega skrbnika SISBIZ ter njegovega namestnika.
(3) Pregled o ustreznosti/pripravljenosti za vključitev Člana v produkcijsko okolje sistema SISBIZ se opravi pred njegovo
vključitvijo v produkcijsko okolje sistema SISBIZ. Vsebina pregleda obsega najmanj pregled:
– postopkov za zagotavljanje varovanja informacij v okviru
SISBIZ,
– postopkov za podporo uporabi SISBIZ pri vsakdanjem
delu,
– postopkov za seznanjanje zaposlenih z namenom
SISBIZ ter njegovo uporabo,
– postopkov za seznanjanje poslovnih subjektov z namenom SISBIZ ter njihovimi pravicami,
– postopkov za zagotavljanje popolnosti in ažurnosti podatkov posredovanih v SISBIZ,
– načrta testiranja in testni scenarij uporabe SISBIZ.
(4) Po ugotovitvi ustrezne pripravljenosti Člana na uporabo sistema SISBIZ, Upravljavec Člana obvesti o izpolnitvi
pogojev za vključitev v produkcijsko okolje SISBIZ.
(5) Upravljavec lahko začasno onemogoči (izklopi) uporabo SISBIZ Članu, ki krši določila Pogodbe o uporabi SISBIZ ali
določila teh pravil. Ko Član iz prejšnjega stavka preneha oziroma odpravi kršitev, se mu ponovno omogoči (vklopi) dostop do
SISBIZ. Strošek začasnega izklopa in ponovnega priklopa se
Članu obračuna v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo sistema
izmenjave informacij.
(6) Člani so dolžni ta pravila izpolnjevati ves čas. Upravljavec izvaja pregled izpolnjevanja teh pravil pri Članu v okviru
opravljanja pregleda v skladu s Pogodbo o uporabi SISBIZ. Pri
Članih, nad katerimi ima Upravljavec pristojnost nadzora po
določbah ZBan-2, pa tudi z opravljanjem nadzora v skladu z
določbami ZBan-2.
5. člen
(1) Nadzor dostopa v SISBIZ in identifikacija pooblaščenih
oseb se izvaja s kvalificiranim digitalnim potrdilom (certifikatom) izdanim s strani v ta namen pooblaščenih izdajateljev in
ustreznega varnega medija za hrambo certifikata in dostop do
SISBIZ (pametne kartice s čipom, pametni ključki).
(2) Za dostop v SISBIZ preko spletne aplikacije se uporablja kvalificirano digitalno potrdilo izdano na Člana, ki je
vezano na pooblaščeno fizično osebo Člana. Za poizvedovanje po podatkih v SISBIZ z uporabo aplikacijskega vmesnika
se prijavi kvalificirano digitalno strežniško potrdilo izdano na
ime Člana.
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(3) V primeru poizvedovanja preko kvalificiranega digitalnega strežniškega potrdila se upošteva enoznačni način
identificiranja pooblaščene osebe v sistemu SISBIZ (ID pooblaščene osebe). Prepovedano je kakršnokoli posojanje ali
skupinska uporaba kvalificiranih digitalnih potrdil, ki so vezani
na posamezno pooblaščeno osebo Člana.
(4) Član za svojega generalnega skrbnika naroči digitalno
potrdilo pri pooblaščenem izdajatelju. Po prejemu digitalnega
potrdila (kartice, pametnega ključka) le-tega prijavi preko spletne aplikacije Banke Slovenije za prijavo digitalnega potrdila.
Generalni skrbnik Člana doda v sistem SISBIZ pooblaščeno
osebo tako, da:
– omogoči aplikaciji, da prebere digitalno potrdilo (ID digitalnega potrdila),
– vpiše podatke pooblaščene osebe Člana (ime in priimek, šifro pooblaščene osebe, službeni naslov, telefon, in
elektronski naslov),
– potrdi vnos (sistem združi ID digitalnega potrdila v
bazi SISBIZ s podatki pooblaščene osebe Člana in kasneje to
uporabi pri preverjanju digitalnega potrdila ter upravičenosti dostopa do sistema SISBIZ; vsakokratno preverjanje veljavnosti
samega digitalnega potrdila gre prek CRL list).
(5) Kvalificirana digitalna potrdila morajo biti shranjena na
varni lokaciji (pametnem ključku ali pametni kartici, oziroma v
primeru uporabe strežniškega potrdila, na varovanem strežniku). Ob dostopu do sistema SISBIZ mora biti kvalificirano digitalno potrdilo dosegljivo, da lahko Upravljavec oziroma sistem
SISBIZ opravi identifikacijo dostopajočega.
(6) Dostop do podatkov je dovoljen le pooblaščenim osebam pri Upravljavcu in Članu, ki se za delo s SISBIZ prijavljajo
v sistem z uporabo digitalnega potrdila.
(7) Vsak dostop do podatkov s strani pooblaščene osebe
pri Upravljavcu in Članu se beleži in nadzoruje z verodostojno
in celovito revizijsko sledjo, ki se hrani za obdobje šestih let na
način, ki omogoča poznejše ugotavljanje časa vnosa podatkov
v zbirko zaupnih podatkov, namen uporabe ali druge obdelave,
vključno z vpogledi, in kdo je to storil.

– sodeluje pri reševanju pritožb v zvezi s pravicami poslovnih subjektov, ki izhajajo iz ZCKR.
2. Informator:
– izvaja poizvedbe o poslovnem subjektu.

IV. POOBLASTILA IN NALOGE ZNOTRAJ SISTEMA SISBIZ

V. PODATKI V SISTEMU SISBIZ

6. člen
Pri Upravljavcu deluje Generalni skrbnik, ki na predlog
Člana dodeljuje, spreminja ali odvzema pravice (pooblastila)
Generalnemu skrbniku in njegovemu namestniku posameznega Člana, ta pa podeljuje, spreminja ali odvzema pooblastila
za delo na SISBIZ svojim sodelavcem – pooblaščenim osebam
pri Članu. Vključitev, izbris ali popravek podatkov o generalnih
skrbnikih in njihovih namestnikov pri posameznem Članu opravi
Upravljavec na osnovi pisne zahteve posameznega Člana.

9. člen
(1) V sistemu SISBIZ se zbirajo podatki in informacije, ki
jih v skladu z ZCKR predpiše Upravljavec s Sklepom o vsebini
podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov.
Poleg teh podatkov Člani sporočajo Upravljavcu še podatke o
generalnih skrbnikih in njihovih namestnikih pri Članih.
(2) V sistem SISBIZ se vključujejo podatki in informacije
iz centralnega kreditnega registra, ki deluje pri Upravljavcu v
skladu z ZCKR, vanj pa jih posredujejo Člani na podlagi standardiziranega poročanja, ki ga predpiše Upravljavec.
(3) Člani so odgovorni za pravilnost podatkov in informacij, ki jih posredujejo za namen centralnega kreditnega registra
pri Upravljavcu.
(4) Izbris podatkov zaradi izpolnitve obveznosti se opravi
avtomatično po poteku rokov za hranjenje podatkov, v skladu
z ZCKR.

7. člen
Pri Upravljavcu so pooblastila in naloge porazdeljene med
Generalnega skrbnika in Informatorja.
1. Generalni skrbnik:
– izvaja vse potrebne postopke za vključevanje Članov v
sistem SISBIZ,
– izvaja tehnični postopek začasnega izklopa Člana, ki
krši določila Pogodbe o uporabi SISBIZ ali določila teh pravil,
– v postopku reševanja pritožbe izvaja poizvedbe v podatke o poslovnem subjektu,
– na predlog Člana dodeljuje ali odvzema pravice generalnemu skrbniku in njegovemu namestniku pri posameznem
Članu,
– ima vpogled v seznam generalnih skrbnikov in njihovih
namestnikov ter ažurira listo preklica Generalnih skrbnikov in
njihovih namestnikov posameznega Člana,
– pri oblikovanju novih vsebinskih zahtev ali predlogov
za spremembe in nadgradnje aplikacije SISBIZ koordinira delo
s Člani,
– pripravlja statistike in poročila,

8. člen
Pri Članu so pooblastila in naloge porazdeljene med
Generalnega skrbnika in njegovega namestnika, Pooblaščeno
osebo z večjimi pooblastili, Pooblaščeno osebo za urejanje
pooblastil, Pooblaščeno osebo – informatorja, Pooblaščeno
osebo za urejanje reklamacij.
1. Generalni skrbnik in namestnik:
– dodeljuje, spreminja ali odvzema pooblastila in kvalificirana digitalna potrdila vsem pooblaščenim osebam znotraj
Člana,
– izvaja poizvedbe v podatke o poslovnem subjektu,
– izvaja paketni izvoz podatkov o zadolženosti poslovnih
subjektov,
– vnaša, ažurira in pregleduje pritožbe v zvezi s pravicami
poslovnih subjektov, ki izhajajo iz ZCKR,
– ima dostop do statističnih podatkov,
– ima dostop do vseh menijskih operacij za vsa ostala
pooblastila pri Članu.
2. Pooblaščena oseba z večjimi pooblastili:
– izvaja poizvedbe v podatke o poslovnem subjektu,
– izvaja paketni izvoz podatkov o zadolženosti poslovnih
subjektov,
– vnaša, ažurira in pregleduje pritožbe komitentov.
3. Pooblaščena oseba za urejanje pooblastil:
– dodeljuje, spreminja ali odvzema pooblastila in kvalificirana digitalna potrdila vsem ostalim pooblaščenim osebam
Člana (razen nivoja generalni skrbnik pri Članu SISBIZ).
4. Pooblaščena oseba – informator:
– izvaja poizvedbe v podatke o poslovnem subjektu.
5. Pooblaščena oseba za urejanje reklamacij:
– vnaša, ažurira in pregleduje pritožbe v zvezi s pravicami
poslovnih subjektov, ki izhajajo iz ZCKR.

VI. VPOGLED V PODATKE SISBIZ
10. člen
(1) Vpogled v podatke o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta v SISBIZ lahko opravijo le pooblaščene
osebe Člana (prek spletne aplikacije Info SISBIZ) za namen:
– ocene kreditne sposobnosti kreditojemalca,
– ocene kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla nastalo za Člana ali je nastalo v zvezi
z izvajanjem kreditnega posla,
– izterjave zapadlih obveznosti,
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– reševanja reklamacije poslovnega subjekta,
– revizije,
– posodabljanja podatkov, ki se vključujejo v sistem izmenjave informacij.
Vpogled v SISBIZ Člani opravijo posamično za vsak poslovni subjekt posebej. Posamezen vpogled se Članu obračuna v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo sistema izmenjave
informacij.
(2) Generalni skrbnik Člana lahko za namen ocene kreditnega tveganja (upravljanje s kreditnim tveganjem) v zvezi
z izvajanjem obstoječih kreditnih poslov, iz sistema SISBIZ
pridobi podatke o vseh njihovih komitentih – poslovnih subjektih
in kreditnih poslih, ki se izmenjujejo v okviru sistema SISBIZ (v
nadaljevanju: paketni izvoz podatkov). Paketni izvoz podatkov
se Članu obračuna v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo sistema
izmenjave informacij.
(3) Kakršnakoli uporaba SISBIZ ali zaupnih podatkov
za namene ali v primerih, ki jih ZCKR in ta pravila SISBIZ ne
predvidevajo, predstavlja kršitev, ki se sankcionira.
(4) Vpogled v podatke Upravljavcu omogoča pridobitev
informacije, kateri od Članov je podatke posredoval v sistem
SISBIZ, Članom pa je ta informacija onemogočena.
(5) Član mora podatke, ki jih je pridobil iz sistema SISBIZ,
hraniti v nespremenjeni obliki ter mu je prepovedana kakršnakoli nadaljnja obdelava teh podatkov za namene, ki niso v
skladu z ZCKR.
VII. NADOMESTILA ZA UPORABO SISBIZ
11. člen
(1) Nadomestila za uporabo SISBIZ se določijo v vsakokrat veljavni Tarifi sistema izmenjave informacij (v nadaljevanju
Tarifa). Tarifa določa tudi plačilne roke in ostale plačilne modalitete ter pogoje.
(2) Upravljavec je upravičen zaračunavati Članom nadomestila iz vsakokrat veljavne Tarife.
(3) Upravljavec pri sprejemanju Tarife upošteva načelo
poštene in nediskriminatorne obravnave Članov. Višina nadomestila mora ustrezati dejanskim stroškom delovanja sistema
in dostopanja do informacij.
(4) Upravljavec istočasno s sprejemom Tarife ali njene
spremembe določi datum učinkovanja te spremembe. Upravljavec bo vsakokratno spremembo Tarife objavil v Uradnem
listu Republike Slovenije.
VIII. PRAVICE POSLOVNIH SUBJEKTOV
12. člen
(1) Poslovni subjekt ima po ZCKR pravico do seznanitve
z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu izmenjave
SISBIZ, vključno s podatki o tem, kateri Član jih je v sistem
posredoval in komu so bili posredovani na vpogled.
(2) Poslovnemu subjektu je izvajanje pravice iz prejšnjega
odstavka omogočeno prek spletne aplikacije Moj SISBIZ, ki mu
omogoča vpogled in izpis podatkov, ki se o njem izmenjujejo
v SISBIZ.
(3) Uporaba spletne aplikacije Moj SISBIZ je omogočena
le registriranim uporabnikom pri poslovnem subjektu.
(4) Poslovni subjekt registrira uporabnika za spletno aplikacijo Moj SISBIZ tako, da preko spletne aplikacije Upravljavca za prijavo digitalnih potrdil registrira kvalificirano digitalno
potrdilo uporabnika, ki je v njegovi organizaciji pooblaščen za
dostop do Moj SISBIZ in posreduje natisnjen obrazec o prijavljenem kvalificiranem digitalnem potrdilu uporabnika po pošti
na naslov Upravljavca. Uporabnik po prejemu e-obvestila o
izvedeni odobritvi kvalificiranega digitalnega potrdila vstopi v
aplikacijo Moj SISBIZ in naroči predračun za želeno obdobje
dostopa ter ga plača v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo. Za en
poslovni subjekt je lahko prijavljenih več uporabnikov.
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(5) Upravljavec omogoči registriranemu uporabniku poslovnega subjekta dostop do lastnih podatkov v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov v aplikaciji
Moj SISBIZ najkasneje v roku treh delovnih dni po prejemu
plačila predračuna.
(6) Poslovni subjekt lahko pooblasti tretjo osebo, da se s
kvalificiranim digitalnim potrdilom poslovnega subjekta v njegovem imenu prek elektronskega sistema za izmenjavo informacij
o zadolženosti poslovnih subjektov SISBIZ seznani z obdelavo
zaupnih podatkov v aplikaciji Moj SISBIZ, vključno s podatki o
tem, kateri Član sistema je v sistem posredoval in komu so bili
posredovani na vpogled. Upravljavec bo pooblaščenemu uporabniku poslovnega subjekta omogočil dostop do aplikacije Moj
SISBIZ na podlagi pisnega pooblastila (Priloga 2 teh pravil).
Obrazec je dosegljiv tudi na spletni strani SISBIZ. Podpis na
pooblastilu mora biti overjen pri upravni enoti ali notarju.
13. člen
(1) Če poslovni subjekt posameznim podatkom, ki se o
njem izmenjujejo prek sistema SISBIZ, utemeljeno nasprotuje, lahko zahteva njihov izbris, spremembo ali popravek pri
Upravljavcu ali pri Članu, ki je poročal sporne podatke. Pravico
iz prejšnjega stavka poslovni subjekt uveljavlja prek spletne
aplikacije Moj SISBIZ, ki mu je na voljo pod pogoji in na način,
ki so opredeljeni v tretjem, četrtem, petem in šestem odstavku
12. člena teh pravil. Poslovni subjekt, ki nima možnosti dostopa
do spleta ali ne razpolaga s kvalificiranim digitalnim potrdilom,
lahko pravico iz tega odstavka uveljavlja pisno pri Upravljavcu
ali Članu na obrazcu »Zahteva poslovnega subjekta za popravek podatkov v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti
poslovnih subjektov (SISBIZ)«, ki je v Prilogi 1 teh pravil.
(2) Član sistema najkasneje v dvajsetih delovnih dneh
od prejema zahteve iz prejšnjega odstavka poslovni subjekt
obvesti, ali je zahteva utemeljena, na način, ki ga poslovni
subjekt opredeli v zahtevi. V primeru utemeljene zahteve je
Član dolžan podatke izbrisati, dopolniti ali popraviti v roku petih
delovnih dni po poteku roka iz prejšnjega stavka.
(3) V primeru, da poslovni subjekt zahtevo odda pri Upravljavcu, ta pa jo v nadaljnje reševanje posreduje Članu, jo je ta
dolžan obravnavati na način in v rokih, opredeljenih v drugem
odstavku tega člena. Z odgovorom, ki ga Član posreduje poslovnemu subjektu, je dolžan seznaniti tudi Upravljavca.
(4) Če se vsebina zahteve poslovnega subjekta nanaša
na podatke, ki so v SISBIZ prikazani kot rezultat izračuna
različnih podatkov, lahko Upravljavec poslovnemu subjektu
posreduje informacije, ki so bile uporabljene v izračunu na
nivoju posameznega Člana.
14. člen
(1) Upravljavec poslovne subjekte o njihovih pravicah iz
tega poglavja primerno obvesti, npr. z ustreznimi objavami na
svojih spletnih straneh.
(2) Člani seznanjajo poslovne subjekte o pravicah iz tega
poglavja in o vsebini ter namenu SISBIZ prek informativne zloženke, ki jo pripravi Upravljavec in prek svojih spletnih strani.
Član je dolžan imeti zloženke na vidnem mestu v prostorih, kjer
posluje s poslovnimi subjekti.
IX. UKREPI ZA ZAVAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV
IN VZPOSTAVITEV EVIDENCE DEJAVNOSTI OBDELAVE
OSEBNIH PODATKOV
15. člen
(1) Člani in Upravljavec so dolžni zagotoviti zavarovanje zaupnih podatkov, ki se o poslovnih subjektih izmenjujejo v sistemu
SISBIZ, in v svojih aktih predpisati postopke in ukrepe za zavarovanje zaupnih podatkov. Določiti morajo osebe, ki lahko zaradi
narave njihovega dela obdelujejo določene zaupne podatke.
(2) Zavarovanje zaupnih podatkov obsega organizacijske,
tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi
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se varujejo zaupni podatki, preprečuje slučajno ali namerno
nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali
izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov tako, da se:
– varujejo prostori, oprema in sistemsko programska
oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
– varuje aplikativna programska oprema, s katero se
obdelujejo zaupni podatki;
– preprečuje nepooblaščen dostop do zaupnih podatkov
pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
– zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa
ali anonimiziranja zaupnih podatkov;
– omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni
zaupni podatki vneseni v zbirke podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil.
(3) Če poslovni subjekt upravičeno domneva, da Član ne
izpolnjuje ukrepov za zavarovanje zaupnih podatkov, lahko o
domnevni kršitvi obvesti nadzorni organ, ki je v skladu z ZCKR
Banka Slovenije.
(4) Dolžnost varovanja zaupnih podatkov velja tudi po
prenehanju delovnega razmerja ali drugega pogodbenega razmerja s Članom.
16. člen
Član in Upravljavec sta dolžna vzpostaviti evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov za tisti del osebnih podatkov
(o generalnih skrbnikih oziroma pooblaščenih osebah pri Članu), ki sta jih oziroma jih bosta vnesla v SISBIZ.
X. CELOSTNA PODOBA
17. člen
Člani so dolžni v tistem delu svojega poslovanja s poslovnimi subjekti, ki je neposredno povezano z uveljavljanjem
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pravic in obveznosti iz naslova delovanja SISBIZ, uporabljati
znak SISBIZ na način, kot jim ga ob vsakokratni spremembi
sporoči Upravljavec.
XI. MEDNARODNA IZMENJAVA PODATKOV
18. člen
Upravljavec lahko pristopi k mednarodnemu dogovoru
o izmenjavi podatkov v skladu z določbami 25. člena ZCKR.
XII. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Sestavni del pravil sta naslednji prilogi:
– Priloga 1: Zahteva poslovnega subjekta za popravek podatkov v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih
subjektov (SISBIZ)
– Priloga 2: Pooblastilo tretje osebe za vpogled v Moj
SISBIZ
20. člen
Ta pravila se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije
in začnejo veljati 19. oktobra 2018.
Z dnem, ko začnejo veljati ta pravila, prenehajo veljati
Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih
subjektov – SISBIZ (Uradni list RS, št. 72/17).
Ljubljana, dne 2. oktobra 2018
dr. Primož Dolenc l.r.
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije
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Priloga 1
ZAHTEVA POSLOVNEGA SUBJEKTA ZA POPRAVEK PODATKOV V SISTEMU
IZMENJAVE INFORMACIJ O ZADOLŽENOSTI POSLOVNIH SUBJEKTOV
(SISBIZ)
Podatki o poslovnem subjektu
Naziv:____________________________________________________________________________
Naslov:___________________________________________________________________________
Poštna številka/pošta:________________________________________________________________
Matična številka: ___________________________ Davčna številka:__________________________
Ime in priimek kontaktne osebe: _______________________________________________________
Elektronski naslov:__________________________________ Telefon:_________________________

Popravek podatkov
Na podlagi pravice iz 24. člena Zakona o centralnem kreditnem registru (v nadaljevanju: ZCKR)
pri Članu/Upravljavcu SISBIZ:________________________________________________________
za podatke po stanju: ____________________________________
in izbrano področje (ustrezno označite):
matični podatki

zgodovina negativnih dogodkov

podatki o izpostavljenosti

podatki o zavarovanjih

tehtana povprečna oznaka razvrstitve
poslovnega subjekta v bančnem sistemu

status izpostavljenosti v bančnem sistemu
glede na donosnost

podatek o restrukturiranju

podatek o restrukturirani izpostavljenosti na
opazovanju po izhodu iz kategorije
nedonosnih izpostavljenosti

podatki po pogodbah

podatke v sistemu izmenjave informacij SISBIZ (ustrezno označite):
dopolnite

popravite

izbrišete

netočni

neažurni

ker so podatki (ustrezno izberite):
nepopolni

Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 (0)1 47 19 270, Fax: +386 (0)1 25 15 516, info.sisbiz@bsi.si, https://www.bsi.si/financna-stabilnost/centralnikreditni-register
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Opis napake:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Dokazila kot priloge:
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
4.______________________________________________________________

Obvestilo o rešitvi zahteve pošljite (ustrezno označite):
po pošti na naslov

po elektronski pošti

Kraj in datum: _____________________________________________________________________
Ime in priimek odgovorne osebe:_________________________________________________________
Podpis odgovorne osebe: ___________________________________________________________________

Izpolni Član/Upravljavec sistema SISBIZ
Član/Upravljavec sistema SISBIZ:______________________________________________________
Prevzela oseba:______________________________________ Datum:_________________________
Podpis:__________________________
Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 (0)1 47 19 270, Fax: +386 (0)1 25 15 516, info.sisbiz@bsi.si, https://www.bsi.si/financnastabilnost/centralni-kreditni-register
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Priloga 2
Pooblastilo tretje osebe za vpogled v Moj SISBIZ
Pooblastitelj:
Polni naziv poslovnega subjekta: ______________________________________________________
Naslov: __________________________________________________________________________
Matična številka: _______________________

Davčna številka: ______________________

Šifra BS* / Šifra MI**: _________________________
* Enolična identifikacija iz Šifranta tujih poslovnih subjektov, ki jo v skladu z veljavnim Zakonom o centralnem
kreditnem registru in vsakokrat veljavnim Sklepom o poročanju monetarnih finančnih institucij vzdržuje Banka
Slovenije.
** Šifra mednarodne institucije iz uradnega Šifranta mednarodnih institucij (Eurostat).

pooblašča
Pooblaščenca:
Polni naziv poslovnega subjekta: ______________________________________________________
Naslov: ___________________________________________________________________________
Matična številka: ________________________ Davčna številka: _____________________________
Ime in priimek odgovorne osebe: ______________________________________________________
Funkcija odgovorne osebe: ___________________________________________________________
1
Podatki o imetniku digitalnega potrdila :

Ime in priimek: _____________________________________________________________________
e-pošta: __________________________________________________________________________
Telefon: ____________________
da se, v imenu Pooblastitelja preko elektronskega sistema za izmenjavo informacij o zadolženosti
poslovnih subjektov SISBIZ seznani z obdelavo Pooblastiteljevih zaupnih podatkov v aplikaciji Moj
SISBIZ, vključno s podatki o tem, kateri Član jih je v sistem posredoval in komu so bili posredovani na
vpogled.

1
Imetnik lahko izvaja vpoglede za več različnih poslovnih subjektov tudi z enim samim digitalnim potrdilom, če je
za te vpoglede ustrezno pooblaščen.

Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 (0)1 47 19 270, Fax: +386 (0)1 25 15 516, info.sisbiz@bsi.si, https://www.bsi.si/financna-stabilnost/centralnikreditni-register
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Veljavnost pooblastila traja od dneva overitve do ___________________ (obvezno izpolniti datum).
Čas trajanja pooblastila ne sme biti krajši od zakupljenega obdobja dostopa v Moj SISBIZ.
Podpisani/a potrjujem in izjavljam, da sem v celoti seznanjen/a z dejstvom, da s tem pooblastilom
Banki Slovenije posredujem osebne podatke, in da imam za posredovanje teh podatkov zakonito
podlago kot jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov ter hkrati dovoljujem, da Banka
Slovenije te podatke obdeluje le za uresničevanje namenov, ki izhaja iz tega pooblastila.

Kraj in datum:__________________

Pooblastitelj: __________________________
Pooblaščenec: _________________________

Banka Slovenije omogoči dostop do podatkov pooblaščencu samo v primeru, če je podpis
pooblastitelja overjen pri upravni enoti ali notarju. Original overjenega pooblastila posredujte po
običajni pošti na naslov: Banka Slovenije, Centralni kreditni register, Slovenska cesta 35, 1505
Ljubljana.

Izpolni Banka Slovenije:
Prevzela oseba:________________________

Kraj in datum:_________________________

Podpis: ______________________

Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 (0)1 47 19 270, Fax: +386 (0)1 25 15 516, info.sisbiz@bsi.si, https://www.bsi.si/financnastabilnost/centralni-kreditni-register
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3102.

Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev
v plačne razrede

Na podlagi 19. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo
(Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg) in tretjega odstavka
17. 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; v nadaljevanju: ZSPJS) izdajam

PRAVILNIK
o napredovanju javnih uslužbencev
v plačne razrede
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet urejanja)
(1) S tem pravilnikom se določata način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na delovnem mestu oziroma v višji plačni razred (v nadaljevanju: napredovanje v plačne razrede) pri Zagovorniku
načela enakosti.
(2) Napredovanje v plačne razrede po tem pravilniku ne
izključuje hkratnega napredovanja javnega uslužbenca v višji
naziv, če javni uslužbenec izpolnjuje predpisane pogoje v Pravilniku o napredovanju uradnikov v nazive.
(3) Javni uslužbenec napreduje v plačne razrede vsaka
tri leta, če izpolnjuje predpisane pogoje.
2. člen
(Pomen izrazov)
(1) Odgovorna oseba po tem pravilniku je zagovornik.
(2) Napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve v javnem sektorju, v katerem javni
uslužbenec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo napredovanje v plačne razrede.
(3) Ocenjevalno obdobje je obdobje od 1. januarja do
31. decembra, v katerem se javnega uslužbenca oceni.
(4) Ocena delovne uspešnosti javnega uslužbenca je
lahko: odlično, zelo dobro, dobro, zadovoljivo in nezadovoljivo.
(5) Odlična ocena delovne uspešnosti pomeni odlično
opravljeno delo, to je visoko nad pričakovanji glede na kriterije
ocenjevanja.
(6) Zelo dobra ocena delovne uspešnosti pomeni zelo
dobro opravljeno delo, to je nad pričakovanji glede na kriterije
ocenjevanja.
(7) Dobra ocena delovne uspešnosti pomeni dobro opravljeno delo, to je v skladu s pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja.
(8) Zadovoljiva ocena delovne uspešnosti pomeni zadovoljivo opravljeno delo, to je delno pod pričakovanji glede na
kriterije ocenjevanja.
(9) Nezadovoljiva ocena delovne uspešnosti pomeni nezadovoljivo opravljeno delo, to je v celoti pod pričakovanji glede
na kriterije ocenjevanja.
II. NAČIN IN POSTOPEK PREVERJANJA
IZPOLNJEVANJA POGOJEV
3. člen
(Način preverjanja izpolnjevanja pogojev)
(1) Preverjanje izpolnjevanja pogojev se izvede na podlagi treh letnih ocen delovne uspešnosti.
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(2) Pogoj za napredovanje javnih uslužbencev v višji
plačni razred je delovna uspešnost, izkazana v napredovalnem
obdobju. Delovna uspešnost se ocenjuje glede na:
– rezultate dela,
– samostojnost, ustvarjalnost in natančnost pri opravljanju
dela,
– zanesljivost pri opravljanju dela,
– kvaliteto sodelovanja in organizacijo dela ter
– druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela.
(3) Podrobnejša opredelitev kriterijev po elementih delovne uspešnosti iz drugega odstavka tega člena je v Prilogi III, ki
je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(Postopek ocenjevanja)
(1) Javne uslužbence se oceni enkrat letno, in sicer najkasneje do 1. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
(2) Ocenijo se vsi javni uslužbenci, ki so pri Zagovorniku
načela enakosti v preteklem koledarskem letu opravljali delo
najmanj šest mesecev. Ocenijo se tudi tisti javni uslužbenci, ki
so zaradi napotitve s strani Zagovornika načela enakosti odsotni več kot šest mesecev in ki so odsotni več kot šest mesecev
zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni in starševskega
varstva (materinski in starševski dopust).
(3) Javnega uslužbenca, ki mu preneha delovno razmerje
pri Zagovorniku načela enakosti, kjer je bil zaposlen večji del
ocenjevalnega obdobja, se oceni in se mu izroči kopija Ocenjevalnega lista za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca
v ocenjevalnem obdobju, izvirnik pa se hrani v personalni mapi
javnega uslužbenca.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
mora odgovorna oseba v primerih, ko je javni uslužbenec pri
Zagovorniku načela enakosti zaposlen manj kot šest mesecev in se zaposli pri drugemu delodajalcu v javnem sektorju,
izvesti postopek ocenjevanja in podati oceno za to obdobje.
Delodajalec, pri katerem javni uslužbenec izpolni pogoj najmanj
šestih mesecev zaposlitve, mora upoštevati vse predloge ocen
predhodnih delodajalcev javnega uslužbenca in na tej podlagi
določiti oceno javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju.
Javnemu uslužbencu se izroči kopija Predloga ocenjevalnega lista za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v
ocenjevalnem obdobju, izvirnik pa se hrani v personalni mapi
javnega uslužbenca.
(5) V roku iz prvega odstavka tega člena mora odgovorna
oseba oziroma nadrejeni javnega uslužbenca, ki ga po pooblastilu določi zagovornik, izpolniti Prilogo I – Ocenjevalni list za
oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem
obdobju, ki je sestavni del tega pravilnika ter javnega uslužbenca seznaniti s pisno oceno in z utemeljitvijo. Zbirni podatki o
ocenah v napredovalnem obdobju se vpisujejo v Evidenčni list
napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju,
ki je Priloga II tega pravilnika in njegov sestavni del. Ocenjevalni listi za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v
ocenjevalnem obdobju in Evidenčni listi napredovanja javnega
uslužbenca v napredovalnem obdobju se hranijo v personalni
mapi javnega uslužbenca.
(6) Javnega uslužbenca, ki na podlagi določb drugega
odstavka tega člena, ni ocenjen, se oceni ob naslednjem roku
ocenjevanja iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev)
(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev se izvede
vsako leto do 15. marca za vse javne uslužbence. Ocene javnih
uslužbencev se točkujejo, in sicer ocena odlično s 5 točkami,
ocena zelo dobro s 4 točkami, ocena dobro s 3 točkami in ocena
zadovoljivo z 2 točkama. Ocena nezadovoljivo se ne točkuje.
Točke se vpišejo v Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju (Priloga II). Izpolnjevanje preverjanja pogojev se ugotovi na podlagi seštevka treh letnih ocen.
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(2) Za en plačni razred napredujejo tisti javni uslužbenci,
ki v napredovalnem obdobju dosežejo:
– ob prvem in drugem napredovanju najmanj 11 točk,
– ob tretjem in četrtem najmanj 12 točk,
– ob petem najmanj 13 točk,
– ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk.
(3) Javni uslužbenci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje,
lahko napredujejo za največ dva plačna razreda, če ob prvem napredovanju dosežejo najmanj 14 točk, ob nadaljnjih
napredovanjih pa 15 točk.
(4) Javnemu uslužbencu, ki na podlagi seštevka treh
letnih ocen ni zbral zadostnega števila točk za napredovanje,
se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje
naslednje leto ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje. Javni uslužbenec napreduje, ko skupaj doseže tri
ocene, ki pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje. Pri tem
se upoštevajo tri najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega
napredovanja.
(5) Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega
odstavka tega člena napreduje javni uslužbenec za en plačni razred, če je v času od zadnjega napredovanja oziroma prve
zaposlitve preteklo najmanj šest let in je v tem obdobju dosegel
povprečno oceno najmanj dobro.
(6) Vsak plačni razred, dosežen z napredovanjem ali z
uvrstitvijo nad plačni razred delovnega mesta, se šteje za eno
napredovanje.
6. člen
(Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev o napredovanju)
Izpolnjevanje pogojev za napredovanje javnih uslužbencev ugotovi notranja organizacijska enota, ki skrbi za kadrovske zadeve.
7. člen
(Pisno obvestilo, aneks k pogodbi o zaposlitvi)
(1) Ob izpolnitvi pogojev za napredovanje javnega uslužbenca v plačne razrede se javnega uslužbenca obvesti s pisnim obvestilom o napredovanju, o številu plačnih razredov
napredovanja in o plačnem razredu osnovne plače.
(2) Notranja organizacijska enota, ki skrbi za kadrovske
zadeve hkrati z obvestilom o napredovanju javnemu uslužbencu izroči pisni predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi.
(3) Obvestilo in pisni predlog aneksa morata biti javnemu
uslužbencu izročena najkasneje 15 dni po roku iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika.
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8. člen
(Napredovanje)
(1) Javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. aprila v letu,
ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.
(2) Pri prehodu na drugo delovno mesto v okviru javnega
sektorja se javnemu uslužbencu napredovalno obdobje ne
prekine v primeru, če zasede delovno mesto v istem ali nižjem
tarifnem razredu v isti plačni podskupini ali na istovrstnih oziroma sorodnih delovnih mestih v različnih plačnih podskupinah.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora odgovorna
oseba, pri katerem je bil javni uslužbenec zaposlen večji del
ocenjevalnega obdobja, le-tega oceniti. Javnemu uslužbencu
se izroči kopija Ocenjevalnega lista za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju, izvirnik pa se
hrani v personalni mapi javnega uslužbenca.
III. PREHODNE DOLOČBE
9. člen
(1) Javnemu uslužbencu se napredovalno obdobje z
dnem začetka uporabe tega pravilnika ne prekine.
(2) Postopek ocenjevanja in preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na delovnem mestu
oziroma v višji plačni razred v letu 2018 se izvede ob smiselni
uporabi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne
razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08 in 113/09).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-1/2018/1
Ljubljana, dne 25. septembra 2018
EVA 2018-1318-0001
Miha Lobnik l.r.
Zagovornik načela enakosti
Priloga I: Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti
javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju
Priloga II: Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju
Priloga III: Podrobnejša opredelitev elementov delovne
uspešnosti javnega uslužbenca
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PRILOGA I
OCENJEVALNI LIST
za oceno delovne uspešnosti javne uslužbenke v ocenjevalnem obdobju
- Podatki o javni uslužbenki
Ime in priimek javnega uslužbenca:
Delovno mesto:
Uradniški naziv:
Šifra DM:
- Podatki o ocenjevalcu
Ime in priimek ocenjevalca:
Delovno mesto:
- Ocena javne uslužbenke v ocenjevalnem obdobju v letu ______ (obkrožiti):
odlično

zelo dobro

dobro

zadovoljivo

nezadovoljivo

SKUPNA UTEMELJITEV OCENE (glede na kriterije ocenjevanja, v povezavi s pričakovanji
na delovnem mestu)
Podrobnejša opredelitev elementov delovne uspešnosti javne uslužbenke (oceni se z oceno odlično, zelo dobro, dobro, zadovoljivo, nezadovoljivo):
Kriteriji po elementu rezultati dela (obkrožiti):
Strokovnost:
Obseg dela:
Pravočasnost:

odlično
odlično
odlično

zelo dobro
zelo dobro
zelo dobro

dobro
dobro
dobro

zadovoljivo
zadovoljivo
zadovoljivo

nezadovoljivo
nezadovoljivo
nezadovoljivo

Kriteriji po elementu samostojnost, ustvarjalnost, natančnost pri opravljanju dela (obkrožiti):
Samostojnost:
Ustvarjalnost:
Natančnost:

odlično
odlično
odlično

zelo dobro
zelo dobro
zelo dobro

dobro
dobro
dobro

zadovoljivo
zadovoljivo
zadovoljivo

nezadovoljivo
nezadovoljivo
nezadovoljivo

zadovoljivo

nezadovoljivo

Kriteriji po elementu zanesljivost pri opravljanju dela (obkrožiti):
Zanesljivost:

odlično

zelo dobro

dobro
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Kvaliteta sodelovanja in organizacija dela (obkrožiti):
Sodelovanje:
Organizacija dela:

odlično
odlično

zelo dobro
zelo dobro

dobro
dobro

zadovoljivo
zadovoljivo

nezadovoljivo
nezadovoljivo

Druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela (obkrožiti):
Interdisciplinarnost:
Odnos do uporabnikov storitev:
Komuniciranje:
Drugo:

odlično
odlično
odlično
odlično

zelo dobro
zelo dobro
zelo dobro
zelo dobro

dobro
dobro
dobro
dobro

zadovoljivo
zadovoljivo
zadovoljivo
zadovoljivo

nezadovoljivo
nezadovoljivo
nezadovoljivo
nezadovoljivo

Dodatna utemeljitev ocene:

Izjava o seznanitvi z oceno
OCENJEVALEC

JAVNI USLUŽBENEC

____________________________________

____________________________________

podpis

podpis

Datum:

Datum:

Žig
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PRILOGA II
EVIDENČNI LIST
napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju
Ime in priimek javnega uslužbenca:

Rojstni datum javnega uslužbenca:
Šifra in ime DM oz. naziva:
Organizacijska enota:

Osnovni plačni razred delovnega mesta:
Datum zadnjega napredovanja:
Plačni razred javnega uslužbenca:
Napredovalno obdobje od:
‐

Ocene javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju

TOČKE SKUPAJ:

Javni uslužbenec:
Izpolnjuje pogoje za napredovanje za:
Javni uslužbenec napreduje z dnem:
Nov plačni razred je:
Ne izpolnjuje pogojev za napredovanje,
datum:
Opombe:

1 plačni razred

2 plačna razreda

Stran
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__________________________
Odgovorna oseba

_______________________________
Javni uslužbenec po pooblastilu
odgovorne osebe

Žig
__________________________
Podpis

Datum: ___________________

__________________________
Podpis
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PRILOGA III
Podrobnejša opredelitev elementov delovne uspešnosti javnega uslužbenca

1.

KRITERIJI PO ELEMENTU REZULTATI DELA:

STROKOVNOST:
Izvajanje nalog zlasti:
‐ v skladu z veljavnimi standardi oziroma s pravili stroke.
OBSEG DELA:
Izvajanje nalog zlasti glede na:
‐
količino opravljenega dela in
‐ dodatno delo.
PRAVOČASNOST:
Izvajanje nalog zlasti v skladu:
‐ s predvidenimi roki in veljavnimi standardi oziroma s pravili stroke.

2.
KRITERIJI PO ELEMENTU SAMOSTOJNOST, USTVARJALNOST, NATANČNOST
PRI OPRAVLJANJU DELA:
SAMOSTOJNOST:
Izvajanje nalog zlasti glede na potrebo po:
‐ dajanju natančnih navodil in
‐ po nadzorovanju.
USTVARJALNOST:
Izvajanje nalog zlasti glede na:
‐ razvijanje novih, uporabnih idej in
‐ dajanje koristnih pobud in predlogov.
NATANČNOST:
Izvajanje nalog zlasti glede na:
‐ pogostost napak in
‐ kvaliteto dela.

3.

KRITERIJI PO ELEMENTU ZANESLJIVOST PRI OPRAVLJANJU DELA:

Izvajanje nalog zlasti v smislu:
‐ izpolnjevanja dogovorjenih obveznosti in
‐ popolnega in točnega prenosa informacij.

9805
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4.

KVALITETA SODELOVANJA IN ORGANIZACIJA DELA:
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SODELOVANJE:
Izvajanje nalog zlasti v smislu:
‐ medsebojnega sodelovanja in skupinskega dela,
‐ odnosa do sodelavcev in
‐ prenosa znanja in mentorstva.
ORGANIZIRACIJA DELA:
Izvajanje nalog zlasti v smislu:
‐ organiziranega in načrtovanega izkoriščanja delovnega časa glede na vsebino nalog in
postavljene roke,
‐ prilagoditve nepredvidenim situacijam.
5.

DRUGE SPOSOBNOSTI V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM DELA:

INTERDISCIPLINARNOST:
Izvajanje nalog zlasti v smislu:
‐ povezovanja znanja z različnih delovnih področij in
‐ pregleda nad svojim delovnim področjem.
ODNOS DO UPORABNIKOV STORITEV:
Izvajanje nalog zlasti v smislu:
‐ sodelovanja in servisiranja uporabnikov storitev.
KOMUNICIRANJE:
Izvajanje nalog zlasti glede na:
‐ pisno in ustno izražanje,
‐ ustvarjanje notranjega in zunanjega socialnega omrežja.
DRUGO:
Izvajanje nalog zlasti glede na:
‐ posebnosti, značilne za posamezno dejavnost oz. stroko v javnem sektorju.

Uradni list Republike Slovenije
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Obvestilo o veljavnosti Četrte izdaje
Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji –
Formulariuma Slovenicuma 4.0

Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o zdravilih
(Uradni list RS, št. 17/14) Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke objavlja

OBVESTILO
o veljavnosti Četrte izdaje Slovenskega
dodatka k Evropski farmakopeji –
Formulariuma Slovenicuma 4.0
I
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je 27. avgusta 2018 izdala in založila Četrto
izdajo Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji – Formularium Slovenicum 4.0, ki začne veljati 1. oktobra 2018.

nije.

II
To obvestilo se objavi v Uradnem listu Republike SloveŠt. 0070-111/2018
Ljubljana, dne 24. avgusta 2018
EVA 2018-2711-0063
Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke
dr. Stanislav Primožič l.r.
vršilec dolžnosti direktorja
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OBČINE
HORJUL
3104.

Sklep o delni povrniti stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Horjul

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11,
28/11 – odl. US in 98/13, v nadaljevanju ZVRK) in 15. člena
Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11,
80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 19. seji dne 18. 9.
2018 sprejel

SKLEP
o delni povrniti stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Horjul
1. člen
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Horjul za volilno leto 2018.
2. člen
Stroški volilne kampanje za lokalne volitve v občinski svet
in volilne kampanje za župana ne smejo preseči zneskov, ki jih
določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.

3105.

Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine
Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 19. redni seji dne 18. 9. 2018 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 1671/1, k.o. 1991 Vrzdenec (ID 2334952)
– parc. št. 1677/3, k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6463659)
II.
Nepremičnini iz I. točke prenehata imeti status javnega
dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime: Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, matična številka: 1332180000,
do deleža 1/1.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0392-0004/2018-1
Horjul, dne 18. septembra 2018

3. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati
za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,15 eurov za dobljen glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu
in računskemu sodišču.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 odstotkov od skupnega števila
volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve
stroškov volilne kampanje v višini 0,12 eura za vsak dobljen
glas.
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena
do povračila stroškov v višini 0,12 eura le na osnovi dobljenih
glasov v drugem krogu glasovanja.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu
svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski
svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo
stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Horjul v roku
30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0392-0005/2018-1
Horjul, dne 18. septembra 2018
Župan
Občine Horjul
Janko Prebil l.r.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Župan
Občine Horjul
Janko Prebil l.r.

IG
3106.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig
za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 27/08 Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US:
U-I-427/06-9, 79/09,14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10
Odl. US: U-I-176/08-10), 40. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 102. člena Statuta Občine Ig
(Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 30. redni
seji dne 26. 9. 2018 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2018
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2018 (Uradni list
RS, št. 80/17) se 1. člen spremeni in se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

Skupina /
podskupina
NAMEN
kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

v eurih
REBALANS
2-2018
7.059.506,42
6.384.694,15
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70

DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
704 Domači davki na blago in
storitve

212.251,96

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine

74

40

721 Prihodki od prodaje zalog

0,00

PREJETE DONACIJE

0,00
0,00

731 Prejete donacije iz tujine

0,00

TEKOČI ODHODKI

2.790.149,44

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

43

III.

C.
50
VIII.

26.701,00
184.120,52
2.793.966,46
173.282,21
1.609.230,29

413 Drugi tekoči domači transferi

764.509,16
0,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.737.300,62

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

4.737.300,62

INVESTICIJSKI TRANSFERI

161.507,41

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam

78.218,49

432 investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

83.558,56
–3.423.687,15

9809

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

0,00

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

DANA POSOJILA
IN POVEČANJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)

0,00

DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0,00

440 Dana posojila

0,00

441 Povečanja kapitalskih deležev
in naložb

0,00

442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije

0,00

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

0,00

ZADOLŽEVANJE (500)

1.497.873,00

ZADOLŽEVANJE

1.497.873,00

500 Domače zadolževanje

1.497.873,00

ODPLAČILA DOLGA (550)

265.424,00

ODPLAČILA DOLGA

265.424,00

550 Odplačila domačega dolga

265.424,00

IX.

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

–2.191.238,15

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

1.232.449,00

XI.

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

1.925.814,15

STANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH NA DAN 31. 12.
2017

2.330.161,59

55

2.108.347,93

Stran

RAČUN FINANCIRANJA
VII.

63.022,82

246.944,80

PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

VI.

407.957,17

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
414 Tekoči transferi v tujino
42

235.113,37
10.483.193,57

402 Izdatki za blago in storitve

41

235.113,37

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost

44

439.698,90

730 Prejete donacije iz domačih
virov

400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim

V.

439.698,90
0,00

TRANSFERNI PRIHODKI

II.

1.351.051,88

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

75

8.600,00

48.738,68

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

IV.

134.468,59
71.500,00
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RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB

1.614.359,15

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
KAPITALSKI PRIHODKI

73

0,00

712 Globe in druge denarne kazni

714 Drugi nedavčni prihodki

B.

4.059.705,00
498.378,04

NEDAVČNI PRIHODKI

72

4.770.335,00

703 Davki na premoženje

706 Drugi davki
71

Št.

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, konte in 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 Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

ZJF.

2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini
141.190,13 eur.

Stran

9810 /

Št.
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Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2018
Ig, dne 26. septembra 2018
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

3107.

Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ig

Na podlagi 20. do 20.c člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 10/05 in 25/08, 36/10) in Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Ig (Uradni list RS,
št. 61/08) je Občinski svet Občine Ig na 30. redni seji z dne
26. 9. 2018 sprejel

PRAVILNIK
o sprejemu otrok v Vrtec Ig
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok v Vrtec Ig
(v nadaljnjem besedilu: vrtec), sestavo in način dela komisije za
sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
Ta pravilnik določa tudi izpis, prerazporeditve otrok in
rezervacije in določila o plačevanju oskrbnine.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Vrtec sprejema predšolske otroke od dopolnjenega prvega leta starosti oziroma, ko dopolnijo starost najmanj enajst
mesecev do vstopa v osnovno šolo, če starši ne uveljavljajo
več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti
z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo
posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v
obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec najmanj
1 krat letno (predvidoma v mesecu februarju) objavi javni vpis
novincev za naslednje šolsko leto.
4. člen
Za vse enote vrtca na območju Občine Ig je uveden enoten vpis otrok, vzpostavljena je centralna evidenca vpisanih
otrok in veljajo enaki kriteriji.
Starši oziroma skrbniki (v nadaljnjem besedilu: starši)
vpišejo otroka v vrtec tako, da izpolnijo in oddajo vlogo za vpis
otroka v vrtec na posebnem obrazcu.
Vlogo za vpis otroka dobijo starši na upravi vrtca, v enotah
vrtca in na spletni strani vrtca in Občine Ig.
Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši na upravi vrtca
osebno ali po pošti vse leto. Vrtec staršem dodeli šifro otroka.
Če ni prostih mest v vrtcu, vrtec o tem obvesti starše.
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Vse vloge, ki so vložene oziroma oddane osebno ali po pošti
do 28. 2. tekočega leta, se obravnavajo za naslednje šolsko leto.
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko
starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi
po e-pošti, telefonu ali ustno. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena se jo obravnava in o sprejemu
otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje.
5. člen
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo normativi za oblikovanje oddelkov.
6. člen
Če je število prispelih vlog za sprejem v vrtec manjše kot
je število prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca
ali od njega pooblaščena oseba. V tem primeru je sprejem
možen preko celega šolskega leta do zapolnitve najvišjega
dovoljenega števila otrok v posamezni skupini.
Če je v vrtec prijavljenih več otrok kot je v vrtcu oziroma
posamezni skupini prostih mest, odloča o sprejemu Komisija
za sprejem otrok (v nadaljnjem besedilu: komisija) na podlagi
kriterijev iz tega pravilnika.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
7. člen
Komisija je sestavljena iz petih članov, in sicer:
– predstavnika občine ustanoviteljice – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje župan
– predstavnika delavcev vrtca – 1 član, ki ga predlaga v
imenovanje vzgojiteljski zbor
– predstavnika sveta staršev – 1 član, ki ga predlaga v
imenovanje svet staršev
– predstavnika sveta vrtca – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje svet vrtca.
8. člen
Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem
otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta
vrtca. Komisijo imenuje ravnatelj.
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let in so lahko
ponovno imenovani.
Ne glede na prejšnji odstavek, predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
Prav tako preneha mandat v komisiji članu sveta zavoda, če
mu preneha članstvo v svetu zavoda.
Vsaj en član komisije mora imeti izpit iz splošnega upravnega postopka.
9. člen
Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik, ki
ga člani komisije izvolijo na prvi seji. Predstavnik strokovnih delavcev ne more biti predsednik ali namestnik komisije. Komisija
obravnava vloge na svoji seji v skladu z določbami Zakona o
vrtcih (20. do 20.e člen). Na seji komisije so lahko prisotni člani
komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar. Na sejah sta
lahko navzoča ravnatelj ali pomočnik ravnatelja.
Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi
oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih
podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi
prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v
vlogah pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v
skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov,
navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri
upravljavcu zbirk osebnih podatkov.
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
– ime in sedež vrtca, kjer deluje komisija;
– kraj in datum seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec;
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Št.

– imena prisotnih članov komisije in drugih navzočih predstavnikov vrtca;
– število prostih mest v vrtcu in v posamezni enoti za
naslednje šolsko leto;
– število vlog za sprejem v vrtec, število sprejetih in odklonjenih otrok v posamezni enoti;
– kratek povzetek postopka z navedbo listin, ki so podlaga
za odločanje;
– imenski seznam otrok po šifrah s številom zbranih točk
po letniku rojstva;
– sprejete sklepe komisije.
Prednostni seznam je sestavni del zapisnika.
Zapisnik podpiše predsednik komisije in je sestavni del
dokumentacije vrtca.
10. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno
v mesecu aprilu.
Komisija obravnava vse vloge za vpis otrok v vrtec, ki so
vložene do 28. 2. tekočega leta, za sprejem otrok v vrtec za
naslednje šolsko leto.
Vloge, za vpis otrok v vrtec, ki niso predmet obravnave za
naslednje šolsko leto, komisija izloči in evidentira za naslednje
šolsko leto.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
11. člen
Prednost pri sprejemu v vrtec pred vsemi ostalimi otroci
imajo:
– otroci, katerih starši predložijo pismeno potrdilo Centra
za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine (20. člen Zakona o vrtcih)
– otroci s posebnimi potrebami (20. člen Zakona o vrtcih),
na podlagi odločbe o usmeritvi.
Preostale vloge za vpis otroka v vrtec komisija obravnava
in točkuje po naslednjih kriterijih:
Št.

Št.
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KRITERIJ

ŠT.
TOČK

Stran

9811

Novo
točkovanje

Otrok v eno-roditeljski družini
(potrdilo sodišča, CSD ali kopijo
rojstnega lista, ki ni starejši
od enega meseca)
15 točk

20

1 starš zaposlen, 1 starš
nezaposlen

5 točke

10

Eden ali oba starša imata
delovno mesto v Občini Ig
(potrdilo)

2 točki

2

Število otrok v družini

vsak
otrok 2 vsak otrok 2
točki
točki

Otrok v vpisnem obdobju
dopolni najmanj starost
11 mesecev do vključno 1. 9.
(rojeni januarja–septembra)

20

Otrok v vpisnem obdobju
dopolni starost 11 mesecev
v septembru (rojeni v oktobru)

10

Otrok v vpisnem obdobju
dopolni starost 11 mesecev
v oktobru (rojeni v novembru)

8

Otrok v vpisnem obdobju
dopolni starost 11 mesecev
v novembru (rojeni v decembru)

6

Otrok v vpisnem obdobju
dopolni starost 11 mesecev
v decembru (rojeni v januarju)

2

Otrok v vpisnem obdobju
dopolni starost 11 mesecev
v januarju (rojeni v februarju)

1

ŠT.
TOČK

Novo
točkovanje

Starši imajo skupaj z otrokom
stalno prebivališče v Občini Ig

40 točk

65

Otrok v enostarševski
družini ima s staršem stalno
prebivališče v Občini Ig

Če več otrok istega letnika doseže enako število točk,
komisija pri določitvi vrstnega reda upošteva dodatne kriterije
po naslednjem zaporedju:
– starost otroka: prednost ima starejši otrok
– v primeru enake starosti otrok, ima prednost otrok, za
katerega vloga je bila oddana prej.

40 točk

60

V. ODLOČITEV KOMISIJE

KRITERIJ

Otrok in eden od staršev
imata stalno prebivališče v
Občini Ig, drugi starš pa stalno
prebivališče v drugi občini

30 točk

60

Eden od staršev ima stalno
prebivališče v Občini Ig več kot
2 leti (na dan 31. 3. tekočega
leta)

5 točk

5

Otrok je bil uvrščen na
prednostni seznam v preteklem
letu in v vrtec ni bil sprejet
(negativna odločba)

8 točk

8

Otrok je bil uvrščen na
prednostni seznam v
predpreteklem letu (dvakrat
ali več krat odklonjen z odločbo
komisije)

10 točk

10

Otrok obeh zaposlenih staršev
ali staršev študentov

20 točk

20

Otrok zaposlenega starša
v enostarševski družini

10

12. člen
Komisija na podlagi točkovanja po kriterijih iz tega pravilnika sestavi prednostni seznam za posamezno starost (letnik
rojstva otroka) po doseženem številu točk od najvišjega do najnižjega. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega
reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in
glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Na podlagi podatkov o prostih mestih v posamezni enoti,
ki jih komisiji posreduje ravnatelj, ima komisija vrtec pravico
razporediti otroka v enoto, ki je najbližja kraju otrokovega
bivanja.
Prednostni seznam se med letom ne spreminja in velja do
zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil seznam oblikovan. Otroci iz prednostne liste imajo med letom, če se sprazni
prosto mesto v določeni starosti, prednost pred vsemi na novo
vpisanimi otroki.
13. člen
Vrtec v 8 dneh po seji komisije glede na število prostih
mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s
prednostnim vrstnim redom določi, koliko otrok bo sprejetih v
vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim
vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
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14. člen
Vrtec izda v 8 dneh po seji komisije, prednostni vrstni red,
iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki
se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki
o otrocih se objavijo pod šifro.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka
– datum vključitve otroka v vrtec
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema
otroka v vrtec v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu Zakona
o vrtcih vložijo v vrtec ugovor
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
Vrtec pošlje staršem v 8 dneh po seji komisije obvestilo
z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko
in po e-pošti, če so starši navedli e-naslov, na katerega želijo
prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo s prejšnjega odstavka o prednostnem
vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko, vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru
odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o
vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni
postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev, ne pa na kriterij in težo posameznega kriterija.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki
ureja splošni upravni postopek, z odločbo, ki se vroči staršem.
Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
15. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja
otroka v vrtec, se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko.
Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku 8. dan od odpreme
na pošto.
VI. POGODBA MED VRTCEM IN STARŠI
16. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper
obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem
otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o
medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V
pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili
vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva
ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
V primeru iz prejšnjega odstavka, vrtec pozove k sklenitvi
pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši, se šteje, da je
otrok vključen v vrtec.
Otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v
pogodbi in ko starši prinesejo potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu.
Uvajanje otrok se prične z dnem uradnega vpisa.
17. člen
Za otroka, ki ga je komisija uvrstila na čakalni seznam
in sprejem v tekočem šolskem letu ni bil možen, morajo starši
vlogo za vpis v naslednjem šolskem letu vložiti ponovno do
28. 2. tekočega leta.
18. člen
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled
v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec,
vendar le tisti del zapisnika in dokumentacije, ki se nanaša na
njihovo vlogo.
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VII. ODKLONITEV SPREJEMA IN UMIK VLOGE
19. člen
Vloge za otroke, katerih starši so prejeli obvestilo o sprejemu otroka v vrtec in sprejem odklonijo, se izbriše iz evidence.
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki je
določen v pozivu k podpisu pogodbe oziroma ne zaprosijo za
razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov, se šteje,
da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. Vloga se izbriše
iz evidence.
20. člen
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka v vrtec ter o odklonitvi
sprejema obvesti tudi občino ustanoviteljico vrtca.
VIII. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH
21. člen
Vrtec na svojih spletnih straneh praviloma sproti objavlja informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske
otroke, o številu prostih mest, ki so na razpolago med šolskim
letom po posameznih oddelkih in enotah vrtca in podatek o
predvideni čakalni dobi.
IX. IZPIS, REZERVACIJE IN PRERAZPOREDITEV OTROK
22. člen
Starši, katerih otrok je že vključen v vrtec in ga želijo izpisati, morajo upoštevati 15 (petnajst) dnevni odpovedni rok za
izpis otroka. Starši izpišejo otroka tako, da izpolnijo in oddajo
vrtcu obrazec o izpisu, ki je dostopen v vseh enotah vrtca ali
na internetni strani.
V primeru, da se otrok ob koncu šolskega leta udeleži
letovanja v okviru vrtca, starši ne morejo tega otroka izpisati iz
vrtca pred koncem letovanja.
V kolikor starši želijo izpisanega otroka ponovno vključiti v
vrtec, je postopek enak, kot za novo vpisane otroke.
23. člen
Starši otrok, za katere je Občina Ig po veljavnih predpisih
dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko
uveljavljajo rezervacijo v naslednjih primerih:
– zaradi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za
neprekinjeno odsotnost najmanj 10 delovnih dni in največ en
koledarski mesec, največ enkrat letno. Starši morajo rezervacijo pisno napovedati vrtcu najpozneje teden dni pred prvim
dnem otrokove odsotnosti iz vrtca na podlagi izpolnjenega
obrazca za počitniško rezervacijo. Obrazec je dostopen v vseh
enotah vrtca in na spletni strani.
– zaradi zdravstvenih razlogov, če je otrok zaradi bolezni
ali poškodbe odsoten neprekinjeno 4 tedne ali več. Rezervacija
se upošteva na podlagi zdravniškega potrdila. Rezervacijo lahko uveljavljajo ob nastopu bolezni, med boleznijo ali najkasneje
en teden po ponovnem prihodu otroka v vrtec na obrazcu za
zdravniško rezervacijo. Obrazec je dostopen v vseh enotah
vrtca in na spletni strani.
– starši otrok iz drugih občin uveljavljajo rezervacijo po
pogojih, ki jih ima občina, ki je izdala odločbo o višini plačila
za program vrtca.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec in določila o izpisu otroka iz vrtca
ter možnosti uveljavljanja rezervacij, ki ga je sprejel Občinski
svet Občine Ig dne 9. 3. 2011.
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25. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu
na občinskem svetu in objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 602-0023/2018
Ig, dne 26. septembra 2018
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

IZOLA
3108.

Sklep o merilih za ugotavljanje volilne pravice
pripadnika avtohtone Italijanske narodne
skupnosti

V skladu s 15. členom Statuta Italijanske samoupravne
narodne skupnosti Izola (UO Občine Izola št. 19/2006, z dne
7. 9. 2006) ter 12. členom Zakona o evidenci volilne pravice
(Uradni list RS, št. 98/13, v nadaljevanje ZEVP-2) je Svet Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola na 32. redni seji,
ki je potekala dne 19. 9. 2018 sprejel

SKLEP
o merilih za ugotavljanje volilne pravice
pripadnika avtohtone Italijanske
narodne skupnosti
1. Svet Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola
sprejme sledeča merila za ugotavljanje volilne pravice pripadnika avtohtone Italijanske narodne skupnosti:
– materni (prvi) jezik italijanščina in/ali italijanska kultura ali
– znanje italijanskega jezika in vključenost v italijansko
skupnost (obiskovanje šol z italijanskim učnim jezikom in/ali
sodelovanje znotraj skupnosti, ohranjanje vezi, trdnih odnosov
s skupnostjo) ali
– sorodstvene vezi do drugega kolena v ravni vrsti z
državljanom, ki mu je že priznana volilna pravica pripadnika
avtohtone Italijanske narodne skupnosti in znanje italijanskega
jezika.
2. V skladu s šestim odstavkom 12. člena ZEVP-2, postopek priznanja volilne pravice pripadnika avtohtone Italijanske
narodne skupnosti se izvaja na podlagi oziroma ob uporabi
določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek (ZUP – Uradni list RS, št. 24/06 – 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in
82/13).
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
v Uradnih objavah Občine Izola ter na spletni strani Italijanske
samoupravne narodne skupnosti Izola in začne veljati 15. 10.
2018.
Št. Prot.: CAN 033/2014
Sklep št. 145/14-18
Izola, dne 19. septembra 2018
Predsednik Sveta ISNS Izola
Marko Gregorič l.r.
In conformità all’art. 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola (Boll. Uff. del Comune di Isola n. 19/2006 del 7/9/2006) e all’art. 12 della Legge
sull’evidenza del diritto di voto (LEDV-2-Gazz. Uff. della RS
n. 98/13, nel prosieguo LEDV-2), il Consiglio della Comunità
Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, durante la sua
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XXXII seduta ordinaria, tenutasi il 19 settembre 2018, ha approvato la seguente

DELIBERA
sui criteri per l’accertamento del diritto di voto
degli appartenenti alla Comunità nazionale
italiana autoctona
1. Il Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola adotta i seguenti criteri per l’accertamento
del diritto di voto degli appartenenti alla Comunità nazionale
italiana autoctona:
– madrelingua italiana e/o cultura italiana o
– conoscenza della lingua italiana e inserimento nella vita
comunitaria (frequentazione delle scuole di lingua italiana e/o
partecipazione alla vita comunitaria, rapporti, relazioni, scambi
in seno al mondo comunitario) o
– discendenza in linea diretta sino al secondo grado da
un/una cittadin/o-a al/-la quale è già stato riconosciuto il diritto
di voto quale appartenente alla Comunità nazionale italiana
autoctona e conoscenza della lingua italiana.
2. In ottemperanza all’art. 12, comma 6 della LEDV-2, il
procedimento di accertamento del diritto di voto del richiedente
si attua sulla base delle disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa generale (Gazz. Uff. della RS, n. 24/06
– 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).
3. La presente delibera si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale
della RS, sul Bollettino Ufficiale del Comune di Isola e sulla
pagina Ufficiale della Comunità Autogestita della Nazionalità
Italiana di Isola ed entra in vigore il giorno 15. 10. 2018.
Prot. N.: CAN 033/2014
N. Delibera: 145/14-18
Isola, 19 settembre 2018
Il Presidente
del Consiglio della CAN di Isola
Marko Gregorič m.p.

KOBARID
3109.

Odlok o rebalansu-3 proračuna Občine
Kobarid za leto 2018

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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in
21/18 – popr.), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in
18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 –
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid
na 31. redni seji dne 25. 9. 2018 sprejel

ODLOK
o rebalansu-3 proračuna Občine Kobarid
za leto 2018
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2018 (Uradni list RS, št. 15/17, 75/17 in 38/18) se drugi odstavek 2. člena
spremeni tako, da se glasi:
»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
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A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
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Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

I.
70

71

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

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.958.775,54

IV.

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.081.282,02

DAVČNI PRIHODKI

3.361.318,00

700 Davki na dohodek in dobiček

2.915.558,00

703 Davki na premoženje

206.010,00

704 Domači davki na blago in storitve

239.750,00

NEDAVČNI PRIHODKI

719.964,02

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

353.191,42

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

20.600,00
257.120,80
83.051,80

KAPITALSKI PRIHODKI

94.000,00

720 Prihodki od prodaje zgradb
in prostorov

30.000,00

722 Prihodki od prodaje kmetijskih
zemljišč

14.000,00

722 Prihodki od prodaje stavbnih
zemljišč

50.000,00

PREJETE DONACIJE

2.750,00
780.743,52

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

747.492,30

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

33.251,22

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

5.429.336,88

40

TEKOČI ODHODKI

1.977.533,96

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

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

42

619.149,47
99.983,00
1.205.741,49
3.660,00
49.000,00
1.926.516,10
42.000,00

184.331,00

413 Drugi tekoči domači transferi

690.885,10
1.417.346,82

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.417.346,82
43

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

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

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

107.940,00

73.800,00

–470.561,34

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

330.000,00

ZADOLŽEVANJE

330.000,00

500 Domače zadolževanje

330.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

80.748,48

55

ODPLAČILA DOLGA

80.748,48

550 Odplačila domačega dolga

80.748,48

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

249.251,52

XI.

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

470.561,34

–221.309,82

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

221.309,82
«

2. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina Kobarid se namerava v letu 2018 pri poslovnih bankah zadolžiti za 330.000,00 evrov, od tega 230.000,00
evrov za oživitev ribogojnice Kobarid in 100.000,00 evrov za
obnovo atletske steze Kobarid.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4100-2/2016
Kobarid, dne 28. septembra 2018
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

1.009.300,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
INVESTICIJSKI ODHODKI

V.

2.750,00

TRANSFERNI PRIHODKI

34.140,00

750 Prejeta vračila danih posojil

6.000,00

714 Drugi nedavčni prihodki

730 Prejete donacije od domačih
pravnih oseb
74

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.

712 Globe in druge denarne kazni

73

v EUR
Rebalans-3
proračuna
leta 2018

711 Takse in pristojbine

72
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3110.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid

Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS,
št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg) in 18. v zvezi z 68. členom
Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno pre-

Uradni list Republike Slovenije
čiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 31. redni
seji dne 25. septembra 2018 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Občine Kobarid
1. člen
Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid (Uradni list RS,
št. 10/11) se spremeni tako, da se v prvem odstavku 3. člena
beseda »osem« spremeni v »devet«.
V sedmi alineji drugega odstavka se črta besedilo »in
vzdrževanja«, piko pa nadomesti vejica.
Dodata se novi osma in deveta alineja drugega odstavka,
ki se glasita:
»– izvajalca vzdrževanja cest in
– Občinske uprave Občine Kobarid.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št.

Sklep o sistemizaciji delovnih mest VVE
Kobarid z oddelki za šolsko leto 2018/2019

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Kobarid na 31. redni seji dne 25. 9. 2018 sprejel

SKLEP
I.
Sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za
šolsko leto 2018/2019 se glasi:
A. VZGOJNO OSEBJE
I. VVE KOBARID
Vzgojitelji
5
Pomočnica vzgojiteljev
5
II. VVO SMAST
Vzgojitelji
1
Pomočnica vzgojiteljev
1
III. VVO DREŽNICA
Vzgojitelji
2
Pomočnica vzgojiteljev
1,125
IV. VVO BREGINJ
Vzgojitelji
1
Pomočnica vzgojiteljev
1,1875
B. DRUGI STROKOVNI DELAVCI
Pomočnik ravnatelja
1,00
Svetovalno delo
0,32
Organizator prehrane
0,16
Organizator zdravstveno-higienskega režima
0,16
C. ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSKI
IN TEHNIČNI DELAVCI
Računovodja
0,60
Knjigovodja/Administrativni delavec
0,60
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Perica
Hišnik
Čistilci
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2,28
0,62
0,56
2,34

II.
V kolikor število vpisanih otrok v posameznem oddelku
VVE Kobarid z oddelki presega normativ iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 25. člena Pravilnika o normativih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Občinski svet Občine
Kobarid soglaša, da število otrok presega veljavne normative,
za največ dva otroka v oddelku, razen v homogenem oddelku
starostne skupine 4–5 let in homogenem oddelku starostne
skupine 3–4 leta.
III.
S pričetkom veljave tega sklepa preneha veljati sklep o
soglasju k sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za
šolsko leto 2018/2019 (Uradni list RS, št. 46/18).
IV.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

3111.

65 / 5. 10. 2018 /

Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

KOPER
3112.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu »Nad Dolinsko – izgradnja neprofitnih
stanovanj«

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

RAZGLAŠAM ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu »Nad Dolinsko – izgradnja
neprofitnih stanovanj«
Št. 3505-15/2013
Koper, dne 21. septembra 2018
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 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 povezavi s tretjim odstavkom 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2 – Uradni list RS, št. 61/17),
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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in na
podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave,
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št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08
in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
20. septembra 2018 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu »Nad Dolinsko – izgradnja
neprofitnih stanovanj«
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
občinskega podrobnega prostorskega načrta »Nad Dolinsko –
izgradnja neprofitnih stanovanj« (Uradni list RS, št. 69/14) (v
nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPPN).
(2) Spremembe in dopolnitve OPPN je izdelalo podjetje
PS Prostor d.o.o. Koper, pod številko projekta U/025-2018.
2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve OPPN vsebujejo besedni in
grafični del ter priloge.
(2) Besedni del vsebuje odlok.
(3) Grafični del vsebuje grafične načrte:
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve
v širšem območju
2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
3.1 Ureditvena situacija
3.2 Zazidalna situacija s prerezi
4. Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s
sosednjimi območji
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno
dobro
6. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih
virov in varovanje kulturne dediščine
7. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
8. Načrt parcelacije.
(4) Priloge prostorskega akta so:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se
nanaša na obravnavano območje
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve
prostorskega akta
4. Smernice in mnenja
5. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
6. Povzetek za javnost
7. Veljavni odlok.
3. člen
(1) Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na celotno območje OPPN.
(2) Predmet sprememb in dopolnitev OPPN je sprememba prostorske in urbanistične zasnove prostorske ureditve
stanovanjske zazidave, ki pogojujejo spremenjene pogoje za
umeščanje in oblikovanje predvidenih prostorskih ureditev v
prostor ter druga določila in obveznosti glede njihovega načrtovanja in realizacije, vključno s spremenjenimi ali dopolnjenimi
pogoji nosilcev urejanja prostora.
II. PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV
4. člen
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Nad Dolinsko – izgradnja neprofitnih stanovanj« (Uradni
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list RS, št. 69/14) (v nadaljnjem besedilu: odlok) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Predmet prostorskega akta je izgradnja stanovanj s
spremljajočo zunanjo ureditvijo in celovito zasnovo gospodarske javne infrastrukture za komunalno opremljenost.«
5. člen
Drugi stavek prvega odstavka 4. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Gradnji stanovanj se namenja neizkoriščeno in nezazidano stavbno zemljišče znotraj poselitvenega območja mesta
Koper«.
Prvi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zasnovo prostorske ureditve tvorijo štirje stanovanjski stolpiči.«
6. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Območje se načrtuje kot zaokrožen zazidalni kare in
se namenja stanovanjski namembnosti.«
7. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(vrste osnovnih objektov glede na namen)
(1) Skladno z enotno klasifikacijo objektov (CC-SI) so
dopustni naslednji osnovni objekti pod pogoji tega odloka:
1 STAVBE
1122 Tri- in večstanovanjske stavbe
1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene
skupine
1242 Garažne stavbe
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste
222
Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski)
elektroenergetski vodi in lokalna
(dostopovna) komunikacijska omrežja
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti,
ki niso uvrščeni drugje
3 DRUGI GRADBENI POSEGI
3111 Trajno reliefno preoblikovanje terena
3211 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin
(2) Gradbeni inženirski objekti in drugi gradbeni posegi so
predvideni za funkcionalne potrebe območja in v smislu prilagoditev in navezav obstoječih ureditev na sosednjih območjih.«
8. člen
V 7. členu se za prvo alinejo doda nova alineja:
»– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov;«
9. člen
V drugem odstavku 8. člena se številka »1969/4« nadomesti s številko »2014/14«.
10. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(zasnova zazidave)
(1) Zazidavo tvori skupina štirih stanovanjskih stolpičev:
trije stolpiči so razvrščeni v pasu vzdolž Dolinske ceste, četrti
pa samostojno na južnem, terensko dvignjenem platoju. Načrtovana zazidava dopušča višinsko strukturirano grajeno tkivo z
vzpostavitvijo novega vertikalnega poudarka (stolpnica).
(2) Ob stavbah so predvidene pohodne ploščadi (nad kletjo) in skupne zelene površine. Prometne ureditve so omejene
na robna območja zazidalnega kareja.
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(3) Okvirna zmogljivost predvidene zazidave je cca 200 stanovanjskih enot različnih velikosti.
(4) Posamezne stavbe se lahko mikrolokacijsko in gabaritno spreminjajo (manjši premiki, notranje členitve, in spremembe
tlorisnih gabaritov), vendar spremembe oziroma prilagoditve ne
smejo spreminjati koncepta zazidave in vzpostavljenih strukturnih razmerij. Prav tako morajo biti upoštevani odmiki od prometnic in parcelnih mej ter zagotovljeni ustrezni funkcionalni in
bivalni pogoji (dostopi in uvozi, osončenost ipd.).
(5) V načrtih grafičnega dela iz 2. člena odloka so prikazani
izhodiščni bruto tlorisni gabariti stavb, ki se lahko podrobneje
členijo, ob upoštevanju terenskih razmer, robnih pogojev, medsebojnih odmikov med stavbami in funkcionalnih meril.«
11. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(pogoji za umeščanje in oblikovanje stavb)
(1) Umestitev stavb v prostor, njihova zasnova in oblikovanje naj sledijo načelom izvedbenotehnično in funkcionalno racionalne gradnje in sodobnim arhitekturnim smernicam načrtovanja
večstanovanjskih stavb.
(2) Zagotovljeni morajo biti minimalni odmiki stavb:
– od zunanje meje območja OPPN 4,00 m;
– od javnih cest in poti 5,00 m oziroma manj s soglasjem
upravljavca javne ceste;
– od vodov in naprav gospodarske javne infrastrukture
skladno s pogoji upravljavcev.
(3) V grafičnem delu prostorskega akta na načrtu št. 3.1
Ureditvena situacija so prikazani izhodiščni tlorisni in višinski gabariti stavb, ki se ob upoštevanju pogojev drugega odstavka tega
člena, dopustnih odstopanj 34. člena odloka, terenskih razmer
in funkcionalnih meril lahko podrobneje členijo ali spreminjajo.
Balkoni in terase lahko presegajo prikazane tlorisne gabarite.
(4) Etažnost in višinski gabariti stavb se prilagajajo reliefnim
razmeram, možnostim navezovanja na obodne ceste (ureditev
napajanja in dostopa do stavb, uvozi v garaže) in višinskim gabaritom sosednje zazidave. Maksimalna višina stavb ne sme presegati + 50,00 m, merjeno od kote terena do kote najvišjega dela
stavbe, vključujoč vse konstrukcijske in tehnološke elemente.
(5) Stavba BLOK 1: izhodiščni tlorisni gabarit stavbe
32 × 18 m, etažnost K + P + 2N, pri čemer je kletna etaža (K)
namenjena za parkiranje, pomožne servisne in tehnične prostore, ostale etaže pa za stanovanja.
(6) Stavba BLOK 2: izhodiščni tlorisni gabarit stavbe
24 × 24 m, etažnost 2K + P + 3N, pri čemer sta kletni etaži (2K)
namenjeni za parkiranje, pomožne servisne in tehnične prostore,
ostale etaže pa za stanovanja.
(7) Stavba BLOK 3: izhodiščni tlorisni gabarit stavbe
24 × 24 m, etažnost 2K + P + 12N, pri čemer sta kletni etaži (2K)
namenjeni za parkiranje, pomožne servisne in tehnične prostore,
ostale etaže pa za stanovanja.
(8) Stavba BLOK 4: izhodiščni tlorisni gabarit stavbe
24 × 24 m, etažnost 2K + P + 5N, pri čemer sta kletni etaži (2K)
namenjeni za parkiranje, pomožne servisne in tehnične prostore,
ostale etaže pa za stanovanja.
(9) Grafični načrt 3.2 Zazidalna situacija prikazuje okvirne
tlorisne gabarite kletnih etaž. Vkopane ali delno vkopane etaže
so možne pod stavbami in zunanjo ureditvijo. Število kleti, ki so
v celoti vkopane, ni omejeno. Uvozi v kletne etaže se načrtujejo
ločeno od vhodov v stanovanjski del stavb ob prilagajanju zunanji ureditvi in navezavam na obodne ceste.«
12. člen
12. člen se spremeni, tako da se glasi:
»12. člen
(pogoji za urejanje zunanjih površin)
(1) Z urejenimi zunanjimi površinami se vzpostavi oblikovno skladna urbana ureditev grajenih struktur in odprtega
prostora ter ustvarijo prijetni bivalni pogoji.
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(2) Zasnova, oblikovalske in tehnične rešitve zunanjih
ureditev morajo upoštevati oblikovno in funkcionalno zasnovo
stavb, terenske razmere in navezave na obstoječe obodne
ureditve in ureditve na sosednjih območjih.
(3) Zasnova zunanje ureditve načrtuje zelene in tlakovane
površine. V okviru zunanjih površin se lahko uredijo parterne
parkovne ureditve, skupne površine soseske za druženje na
prostem, otroško igro, rekreacijo, prometne ureditve (dostopi
in uvozi do stavb, parkirišča), intervencijske in druge manipulacijske površine.
(4) Preko območja je treba zagotoviti pešpoti (eno ali
več), da bo omogočen prost prehod od območja obstoječe
stanovanjske soseske »Nad Dolinsko« na jugu proti Dolinski
cesti na severu.
(5) Premagovanje višinskih razlik v terenu se prednostno
ureja z utrjenimi brežinami ali kombiniranjem brežin in podpornih zidov. Večje višinske razlike se premaguje s kombiniranjem
utrjenih brežin in podpornih zidov oziroma s podpornimi zidovi
z vmesnimi horizontalnimi zamiki.
(6) Za potrebe intervencije morajo biti zagotovljeni intervencijski dostopi, prehodi in površine ter njihova nemotena
uporaba. Temu je treba prilagoditi podrobnejše načrtovanje
programov in oblikovanje zunanjih površin, prometno ureditev,
opremo in signalizacijo ter tudi režim njihove uporabe.
(7) Zagotovljeni morajo biti dostopi do stavb funkcionalno
oviranim osebam.
(8) Vse proste površine se zatravijo in zasadijo. Pri zasaditvah naj se uporabljajo lokalno uveljavljene rastlinske vrste.
Pri načrtovanju nasadov je treba upoštevati vidik minimalnega
vzdrževanja ob ustrezni funkciji in videzu nasada, zagotavljanje varnosti in preprečevanje funkcionalnih vplivov na druge
elemente prostorske ureditve (infrastrukturni vodi, prometne in
intervencijske površine, varnost uporabnikov …).
(9) Ozelenitev in druge ureditve zunanjih površin ne smejo
škodljivo vplivati na obstoječe in predvidene infrastrukturne
objekte in naprave, onemogočati njihovega vzdrževanja in
uporabe/delovanja.
(10) Zasnova zunanje ureditve se podrobneje obdela
in načrtuje z načrtom krajinske arhitekture v nadaljnjih fazah
izdelave projektne dokumentacije.«
13. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Načrt parcelacije iz 2. člena odloka temelji na določitvi parcel za gradnjo stavb s spremljajočo zunanjo in prometno
ureditvijo, skupnih funkcionalnih površin območja in javnih površin in ureditev na zunanjem obodu območja.«
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Posamezne parcele za gradnjo stavb s spremljajočo
zunanjo in prometno ureditvijo omogočajo etapno izvedbo zazidave. Površina posamezne parcele za gradnjo stavb ne sme
presegati 5.000 m2.«
Drugi odstavek 13. člena postane tretji odstavek.
14. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(zasnova prometne ureditve)
(1) Zasnova prometa načrtuje prometno napajanje z obodnih cest z uvozi v kletne etaže stavb, notranjo mrežo pešpoti
do vhodov v stavbe, intervencijske in parkirne površine na
prostem ter pokrite parkirne površine v kletnih etažah stavb.
(2) Območje se prometno napaja s priključki na obstoječe
obodne ceste, Cesto D in Dolinsko cesto. Priključki za dostope
in uvoze posameznih stavb morajo biti višinsko usklajeni z
vzdolžnim potekom obstoječih obodnih napajalnih cest. Motorni promet je prostorsko omejen na rob zazidave in usmerjen
direktno do uvozov v stavbe. Stavbe morajo imeti urejen priključek (uvoz/izvoz) na javno cesto, ki je lahko samostojen ali
skupen za več stavb.
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(3) Cestni priključki ter ostale prometne površine, vključno
s površinami za mirujoči promet, prometna oprema in signalizacija morajo biti projektirani in izvedeni skladno s predpisi.
(4) Potrebna parkirna mesta (PM) bodo pretežno zagotovljena v kletnih etažah stavb in v okviru zunanje prometne
ureditve, pri čemer je treba zagotoviti minimalno:
– 1 PM za posamezno stanovanjsko enoto, pri čemer se
natančno število PM določi v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– dodatnih 20 % PM od skupnega števila parkirnih mest
za stanovalce za potrebe obiskovalcev in
– 36 PM za potrebe sosednje obstoječe poslovno-stanovanjske stavbe (Dolinska 1 H-J).
(5) Vsaka stavba ima pripadajoče kletne etaže za parkiranje, znotraj katerih mora biti praviloma zagotovljeno minimalno 1 PM za vsako stanovanjsko enoto pripadajoče stavbe.
Manjkajoča in ostala PM se lahko zagotovijo v sklopu drugih
stavbnih sklopov znotraj območja ali na prostem. Zmogljivost
posameznega parkirnega sklopa ne sme presegati 100 PM.
(6) Na skupno število parkirnih mest je treba zagotoviti
predpisano minimalno število parkirnih mest za funkcionalno
ovirane osebe (v razmerju 1 rezervirano PM na 50 PM). Parkirna mesta za funkcionalno ovirane osebe se umesti smiselno
glede na funkcionalno ter programsko zasnovo stavb (v bližini
javnih programov, ob vhodih v stavbe, v neposredni bližini stanovanj za funkcionalno ovirane osebe ipd.) in zasnovo zunanje
ureditve.
(7) Obravnavano območje je vključeno v mrežo javnega
mestnega potniškega prometa. S tem se zagotavlja dobra
dostopnost lokacije in avtobusne povezave s središčem Kopra
in drugimi predeli v mestu. Ohranjajo se obstoječa avtobusna
postajališča.
(8) Z mrežo notranjih pešpoti se zagotavljajo dostopi do
vhodov v stavbe, notranje povezave soseske ter navezave na
obodne komunikacije in sosednja območja.«
15. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Napajanje in oskrba območja z električno energijo
mora biti načrtovana skladno s pogoji upravljavca javnega
elektroenergetskega omrežja. Za elektroenergetsko napajanje bo treba zgraditi novo transformatorsko postajo (TP) z
20 kV kabelskim vzankanjem v obstoječi kablovod TP PSO
Šalara–TP Dolinska.
(2) 20 kV kablovod mora biti zgrajen s standardnimi enožilnimi 20 kV kablovodi.
(3) Znotraj območja je predvidena gradnja nizkonapetostnega omrežja do posameznih stavb in javne razsvetljave.
Vsi novi elektroenergetski vodi morajo biti v podzemni izvedbi,
položeni v PVC kabelsko kanalizacijo s povezovanjem prostostoječih razdelilnih omar. Zaščitni ukrep pred električnim
udarom mora biti s samodejnim odklopom napajanja.
(4) TP se zgradi kot samostojen montažen tipski betonski
objekt. Mikrolokacija se določi v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. TP mora biti
zgrajena za napetost 20/0,4 kV in ustrezno nazivno moč, z
urejenim dostopom za tovornjak z dvigalom skupne teže 20 t.«
16. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Vodna oskrba je predvidena s priključevanjem na
obstoječe javno vodovodno omrežje, ki poteka po obstoječih
obodnih cestah, skladno s pogoji upravljavca javnega vodovodnega omrežja. Vodno oskrbo in požarno varnost na območju
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je možno zagotavljati iz vodohrana RZ Škocjan 500 m3 na koti
45,16 m.n.v. za stavbe BLOK 2, 3, 4 ter iz vodohrana RZ Dolinska, 200 m3 na koti 75,05 m.n.v. za stavbo BLOK 1.
(2) Oskrba s pitno vodo bo zagotovljena z gradnjo notranjega razdelilnega vodovodnega omrežja do posameznih stavb
in končnih uporabnikov z zagotovljenim minimalnim dovoljenim
tlakom 2 bar.
(3) Vse naprave in vodi javnega in internega vodovodnega omrežja, vključno z omrežjem v stavbah morajo biti izvedeni
in delovati skladno s soglasjem in pogoji Tehničnega pravilnika
upravljavca vodne oskrbe. Dimenzioniranje priključkov se določi na podlagi predvidenih zahtev vodne oskrbe in notranje
požarne varnosti objektov.«
17. člen
Na koncu tretjega odstavka 19. člena se doda nov stavek,
ki se glasi:
»Fekalne odpadne vode se iz vsake posamezne stavbe
preko fekalnega priključnega kanala priključujejo v obstoječo
fekalno kanalizacijo.«
Na koncu petega odstavka se doda nov stavek, ki se
glasi:
»Čiste padavinske vode se lahko zbirajo v posebnih zbiralnikih za interno napajanje namakalnega sistema.«
18. člen
Za tretjim odstavkom 20. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ureditve in opremo iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se podrobneje določi v sodelovanju z izvajalcem
javne gospodarske službe ravnanja z odpadki v okviru izdelave
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.«
19. člen
V prvem odstavku 30. člena se črta besedilo »(območje
običajnih zaščitnih ukrepov)«.
V prvem stavku tretjega odstavka se črta besedilo »za
pridobitev gradbenega dovoljenja«.
V tretjem odstavku se črta zadnji stavek.
20. člen
V prvem odstavku 33. člena se beseda »nizih« nadomesti
z besedo »sklopih«.
21. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Posamezni stavbni sklopi se lahko mikrolokacijsko in
gabaritno spreminjajo. Dopustno je fleksibilno strukturiranje in
spreminjanje tlorisnih in višinskih gabaritov stavb ter etažnosti
(preoblikovanje ter preseganje izhodiščnih tlorisnih in višinskih
gabaritov ter etažnosti iz 11. člena odloka, notranje členitve,
premiki, višinska členitev) ob upoštevanju določil in pogojev
11. člena odloka in ob zagotovitvi predvidene okvirne zmogljivosti. Odstopanje gabaritov navzdol ni omejeno. Prilagoditve
ne smejo spreminjati koncepta zazidave in vzpostavljenih strukturnih razmerij in so dopustne ob soglasju pristojnega urada
Mestne občine Koper.
(2) Zmogljivost območja iz 10. člena odloka je lahko tudi
večja, pod pogojem, da so izpolnjeni in upoštevani vsi ostali
pogoji odloka.
(3) Dopustno je preoblikovanje, podrobnejše strukturiranje in spreminjanje zasnove zunanjih površin od prikazanih, če
se s tem ne spreminja koncepta celotne zasnove, ne slabšajo
bivalne razmere in so zagotovljeni vsi funkcionalni pogoji glede
dostopov in dovozov do stavb in intervencijskih zahtev. Spreminjanje programske zasnove zunanjih površin je možno v okviru
programov in ureditev, ki so v funkciji območja in načrtovanih
stanovanjskih stavb.
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(4) Poleg etaž, opredeljenih v 11. členu odloka in prikazanih na grafičnih načrtih iz 2. člena odloka, je možna dodatna izvedba ene ali več kletnih etaž, ki so v celoti vkopane,
pri čemer je treba upoštevati terenske in gradbeno-tehnične
možnosti in predvidene potrebe po parkirnih mestih, servisnih
in spremljajočih prostorih. Ureditev stanovanjskih prostorov v
etažah, ki so v celoti vkopane, ni dopustna.
(5) Kletne etaže lahko presegajo v grafičnem delu prikazane tlorisne gabarite ob upoštevanju minimalnih odmikov
stavb iz drugega odstavka 11. člena ter ostalih pogojev
odloka. Kletne etaže dveh ali več blokov se lahko gradijo
sočasno.
(6) Pri realizaciji prostorskega akta so dopustna odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev, določenih s tem
odlokom, ter odmiki tras komunalnih naprav in prometnih
ureditev (vključno z uvozi na parcele in v garaže) od prikazanih, če gre za prilagajanje stanju na terenu, prilagajanju
zasnovi objektov in konstrukciji podzemnih etaž, izboljšavam
tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega, krajinskega ali okoljevarstvenega vidika,
s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski
pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave.
Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti
območja in predvidenih ureditev možno izvesti dodatne infrastrukturne objekte, ureditve in naprave. V grafičnem delu
so prikazane okvirne lokacije in ureditve zbirnih in odjemnih
mest za odpadke. Skladno s funkcionalnimi, higienskimi
in drugimi pogoji pristojnega izvajalca gospodarske javne
službe so lokacije lahko tudi drugje znotraj območja glede na
zasnovo zunanje ureditve območja. Dopustna je postavitev
odjemnih mest in zbiralnic ločenih frakcij v objektu ali izven
njega ter podzemnih odjemnih mest oziroma zbiralnic ob
zagotavljanju ostalih funkcionalnih pogojev izvajalca javne
gospodarske službe ravnanja z odpadki.
(7) Skladno s spremembami pri oblikovanju objektov in
poteku infrastrukture je dopustno prilagajati tudi parcelacijo.
(8) Zunanje tlakovane površine, ploščadi in zunanja parkirišča se lahko zasenčijo s pergolami in senčnicami, pri čemer
le-te ne smejo ovirati intervencijskih dostopov in uporabe intervencijskih površin.
(9) Za kletne etaže, nadstreške, pergole in sorodne pomožne elemente stavb so lahko odmiki tudi manjši od odmikov,
določenih v 11. členu odloka, ob upoštevanju predpisov.«
22. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:
»37.a člen
Do uveljavitve predpisa, ki bo enovito urejal merila in
pogoje za oglaševanje na območju mestne občine Koper, je
znotraj območja urejanja s tem odlokom prepovedana gradnja
ali postavitev kakršnihkoli objektov za oglaševanje in postavitev
oglasnih tabel ter naprav in predmetov ali sprememba obstoječih objektov oziroma delov objektov za objekte, namenjene
oglaševanju oziroma za oglaševalske namene. Poseben predpis sprejme Občinski svet Mestne občine Koper.«
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta »Nad Dolinsko – izgradnja neprofitnih stanovanj« so stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne
občine Koper.
24. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo
za okolje in prostor, Inšpektorat RS okolje in prostor – Območna enota Koper.
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25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-15/2013
Koper, dne 20. septembra 2018
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Alberto Scheriani l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, nonché
la Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

PROMULGO IL DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto
sul Piano regolatore comunale particolareggiato
per la »Zona sovrastante la Strada della Valle –
costruzione di alloggi a canone agevolato«
N. 3505-15/2013
Capodistria, 21 settembre 2018
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Alberto Scheriani m.p.
Visto il quinto comma dell’articolo 61 della Legge sulla
pianificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 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 – sentenza CC,
14/15 – ZUUJFO e 61/17 – ZUreP-2), ai sensi del terzo comma
dell’articolo 273 della Legge sulla sistemazione del territorio
(ZUreP-2 – Gazzetta uff. della RS, n. 61/17), per effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della
RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) ed ai
sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff.
della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale
del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 settembre
2018, ha approvato il

DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto
sul Piano regolatore comunale particolareggiato
per la »Zona sovrastante la Strada della Valle –
costruzione di alloggi a canone agevolato«
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
(1) Con il presente decreto si approvano le modifiche e
integrazioni al Decreto sul Piano regolatore comunale particolareggiato per la »Zona sovrastante la Strada della Valle – costruzione di alloggi a canone agevolato« (Gazzetta ufficiale della
RS, n. 69/14) (in seguito nel testo: modifiche e integrazioni al
PRPC).
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(2) Le modifiche e integrazioni al PRPC sono state predisposte dalla società PS Prostor d.o.o. Capodistria, numero di
progetto: U/025-2018.
Articolo 2
(1) Le modifiche ed integrazioni al presente decreto si
compongono della relazione testuale e delle rappresentazioni
grafiche.
(2) La relazione testuale si compone del decreto.
(3) Le rappresentazioni grafiche sono composte:
1. dallo stralcio delle rappresentazioni grafiche contenute
nello strumento urbanistico comunale con la chiara individuazione dell’ubicazione dell’intervento nell'area più vasta
2. dalla zona contemplata dal PRPC con la relativa tavola
della lottizzazione
3.1 Stato di progetto
3.2 Stato dell'edificato con i profili
4. Stato di progetto con la rappresentazione dell'impatto
e delle comunicazioni con le zone limitrofe
5. Rappresentazione dei tracciati delle infrastrutture a
rete e dei rispettivi allacciamenti all'infrastruttura economica
pubblica e ai beni pubblici costruiti
6. Rappresentazione degli interventi necessari ai fini della
tutela ambientale, delle risorse naturali e dei beni culturali
7. Rappresentazione degli interventi necessari alla protezione da calamità naturali e da altre emergenze, inclusa la
protezione anti incendio
8. Piano di lottizzazione.
(4) Gli allegati dello strumento urbanistico sono:
1. Lo stralcio dello strumento urbanistico sovraordinato,
riferito all’area interessata
2. La rappresentazione dello stato attuale
3. L'elenco delle basi tecniche, sulle quali si fondano le
soluzioni dello strumento urbanistico
4. Orientamenti e pareri
5. Motivazione e illustrazione dello strumento urbanistico
6. Il riassunto per il pubblico
7. Il decreto in vigore.
Articolo 3
(1) Le modifiche e integrazioni al PRPC riguardano l'intera
area del PRPC.
(2) L'oggetto delle modifiche e integrazioni al PRPC è la
modifica dell'impostazione spaziale e urbanistica dell'assetto
territoriale dell'edificato residenziale che influiscono sulle condizioni per il collocamento e la progettazione delle disposizioni
spaziali pianificate nell'area, nonché altre disposizioni e obblighi relativi alla loro pianificazione e realizzazione, comprese
le condizioni modificate o integrate degli enti preposti alla
pianificazione territoriale.
II. OGGETTO DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Articolo 4
Nel Decreto sul Piano regolatore comunale particolareggiato per la »Zona sovrastante la Strada della Valle – costruzione di alloggi a canone agevolato« (Gazzetta ufficiale
della RS, n. 69/214) (nel seguito: decreto), il secondo comma
dell'articolo 3 è modificato come segue:
»(2) L’oggetto dello strumento urbanistico è la costruzione
di alloggi con la relativa sistemazione esterna e la dotazione
completa delle infrastrutture pubbliche.«
Articolo 5
La seconda frase del primo comma dell'articolo 4 è modificato come segue:
»Sono destinati alla costruzione di alloggi i terreni edificabili all’interno della zona d’insediamento della città di Capodistria non ancora edificati e utilizzati.«
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La prima frase del secondo comma è modificata come
segue:
»(2) L'impostazione della sistemazione territoriale è determinata da quattro palazzine abitative.«

gue:

Articolo 6
Il secondo comma dell'articolo 5 è modificato come se-

»(2) La zona viene progettata come unità delimitata destinata a scopo residenziale.«
Articolo 7
L'articolo 6 è modificato come segue:
»Articolo 6
(tipologie di costruzione secondo la loro funzione)
(1) In conformità con la classificazione unitaria degli edifici
(CC-SI) sono ammessi i seguenti edifici ai sensi del presente
decreto:
1 EDIFICI
1122 Edifici con tre e più abitazioni
1130 Edifici residenziali per gruppi specifici
1242 Garage
2 OPERE DI INGEGNERIA CIVILE
2112 Strade locali e percorsi pubblici, strade non
classificate e strade forestali
222
Condutture locali, linee elettriche locali
e reti locali di comunicazione
24122 Altre opere di ingegneria civile per lo sport,
lo svago e il tempo libero
24205 Altre opere di ingegneria civile non
classificate altrove
3 ALTRI INTERVENTI EDILIZI
3111 Modificazione permanente del terreno
3211 Interventi edilizi per la sistemazione delle
aree aperte
(2) Le opere di ingegneria civile e altri interventi edilizi
sono previsti per le esigenze funzionali del territorio e di adattamento e allacciamento alle esistenti strutture nelle zone
adiacenti.«
Articolo 8
Nell'articolo 7, in seguito al primo alinea si aggiunge un
nuovo alinea:
»– costruzione di edifici semplici e non complessi;«
Articolo 9
Nell'articolo 8, secondo comma, il numero »1969/4« è
sostituito dal numero »2014/14«.
Articolo 10
L'articolo 10 è modificato come segue:
»Articolo 10
(progetto di costruzione)
(1) Il progetto prevede la costruzione di quattro palazzine
ad uso abitativo: tre palazzine sono ubicate lungo la Strada della
Valle, mentre la quarta sarà edificata su un terreno alzato sulla
parte meridionale. Il progetto di costruzione permette la costruzione di edifici con una nuova struttura verticale (palazzine).
(2) Ai lati degli edifici sono previste piattaforme calpestabili (sopra gli scantinati) e superfici verdi comuni. Il traffico è
limitato alle parti marginali dell’area di costruzione.
(3) La capacità approssimativa di edificazione è di
200 unità abitative/appartamenti di varia grandezza.
(4) Le singole palazzine possono variare per micro ubicazione e altezza (piccoli scostamenti, suddivisioni interne,
modifiche planimetriche), tuttavia le modifiche e gli adattamenti
non devono modificare il concetto di edificazione e le relazioni
strutturali stabilite. Devono, inoltre, essere rispettate le distanze
dalla strada, i confini delle particelle e devono venir garantite
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adeguate condizioni funzionali e di vita (accessi, entrate, soleggiamento, ecc.).
(5) Nella parte grafica dei progetti, come da articolo 2 del
presente decreto, sono rappresentate le planimetrie iniziali lorde che possono venire articolate più dettagliatamente tenendo
conto delle condizioni del terreno, delle condizioni di perimetria,
delle distanze tra edifici e dei criteri funzionali.«
Articolo 11
L'articolo 11 è modificato come segue:
»Articolo 11
(condizioni per l’insediamento e la progettazione degli edifici)
(1) L’insediamento degli edifici sul territorio, la loro concezione e la progettazione devono seguire le norme della
costruzione tecnico attuativa, razionalmente funzionale e le
direttive della moderna architettura di progettazione di edifici
residenziali.
(2) Devono essere garantite le distanze minime tra gli
edifici:
– dal confine esterno del PRPR 4,00 m;
– dalle strade pubbliche 5,00 m o meno previa consenso
del gestore delle strade pubbliche;
– dalle condutture e dalle infrastrutture pubbliche, in conformità con le condizioni dei gestori delle stesse.
(3) Nella parte grafica dello strumento urbanistico nel
progetto n. 3.1 Stato di regolamentazione sono rappresentate
le planimetrie di partenza e le altezze degli edifici che, tenendo
conto delle condizioni del secondo comma del presente articolo
e delle deroghe ammesse dell'articolo 34, possono essere
suddivise o modificate. I balconi e i terrazzi possono superare
le dimensioni rappresentate nelle planimetrie.
(4) I piani e le quote massime di altezza si adattano alle
condizioni del terreno, alla possibilità di connessione alle strade
periferiche (sistemazione delle connessioni e l'accesso agli edifici, accesso ai garage) e all'altezza degli edifici vicini. L'altezza
massima degli edifici non deve superare + 50,00 m (altezza dal
terreno al punto più alto dell'edificio), compresi tutti gli elementi
di costruzione e tecnologici.
(5) Edificio 1: dimensione planimetrica di partenza:
32 × 18 m, quota massima di altezza: K + P + 2N, ove il livello
dello scantinato (K) è adibito al parcheggio, agli spazi di servizio, mentre i rimanenti piani alle unità abitative.
(6) Edificio 2: dimensione planimetrica di partenza:
24 × 24 m, quota massima di altezza: 2K + P + 3N, ove il livello
dello scantinato (2K) è adibito al parcheggio, agli spazi di servizio, mentre i rimanenti piani alle unità abitative.
(7) Edificio 3: dimensione planimetrica di partenza:
24 × 24 m, quota massima di altezza 2K + P + 12N, ove il
livello dello scantinato (2K) è adibito al parcheggio, agli spazi
di servizio, mentre i rimanenti piani alle unità abitative.
(8) Edificio 4: dimensione planimetrica di partenza:
24 × 24 m, quota massima di altezza 2K + P + 5N, ove il livello
dello scantinato (2K) è adibito al parcheggio, agli spazi di servizio, mentre i rimanenti piani alle unità abitative.
(9) Il progetto grafico 3.2 Stato di edificazione rappresenta
le planimetrie approssimative degli scantinati. I piani interrati
o parzialmente interrati sono permessi sotto gli edifici e la
sistemazione esterna. Il numero degli scantinati, interamente
interrati, non è limitato. Gli accessi nei piani interrati si progettano separatamente dalle entrate nelle parti abitative delle
palazzine, adattando la sistemazione esterna e le connessioni
alle strade periferiche.«
Articolo 12
L'articolo 12 è modificato come segue:
»Articolo 12
(condizioni per la sistemazione degli spazi esterni)
(1) Grazie agli spazi esterni curati, si crea una sistemazione urbana armonicamente modellata, composta dalle co-
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struzioni e dallo spazio aperto che creano piacevoli condizioni
abitative.
(2) La programmazione delle soluzioni tecniche e di
progetto per la sistemazione degli esterni deve tener conto
dell’impostazione estetica e funzionale delle costruzioni, delle condizioni del terreno e del congiungimento all’esistente
sistemazione periferica nonché alle sistemazioni delle zone
adiacenti.
(3) Il progetto di sistemazione esterna prevede superfici
verdi e lastricate. Sulle superfici esterne sono previsti terrapieni, aree comuni per la socializzazione, il gioco, le attività di
ricreazione, le sistemazioni per la viabilità (accesso ed entrata
negli edifici, parcheggi), spazi di pronto intervento e altre aree
di manovra.
(4) Attraverso l'area è necessario assicurare i percorsi
pedonali (uno o più), in modo da garantire il passaggio dall'esistente complesso abitativo »Sopra la Strada della Valle« a sud,
fino alla Strana della Valle a nord.
(5) I dislivelli del terreno si superano con terrapieni o con
la combinazione di terrapieni e muri di sostegno. Maggiori
differenze di altezza si superano con la combinazione di terrapieni rinforzati e muri di sostegno ovvero con muri di sostegno
intercorrenti posti a distanza orizzontale.
(6) Per le necessità del pronto intervento si devono garantire gli accessi, i passaggi e le superfici e il loro utilizzo
indisturbato. A questo proposito è necessario adeguare un
programma di progetto più dettagliato di sistemazione delle
superfici esterne, di regolazione del traffico, degli strumenti e
della segnaletica nonché le modalità per il loro uso.
(7) L’accesso agli edifici deve essere consentito alle persone con disabilità motorie.
(8) Tutte le superfici libere si inerbano e si piantano. Si
scelgono piante della flora locale. Nella progettazione della
messa a dimora delle piante è necessario considerare l’impegno minimo per il mantenimento di un adeguato aspetto
e funzione del piantato, garantire la sicurezza e prevenire gli
effetti funzionali su altri elementi della sistemazione (infrastrutture idriche, superfici d’intervento e del traffico, la sicurezza
degli utenti).
(9) L’inerbimento e le altre sistemazioni degli spazi esterni
non devono arrecare danno alle esistenti infrastrutture e alle
previste infrastrutture e attrezzature, impedire la loro manutenzione e il loro uso/il loro funzionamento.
(10) La progettazione della sistemazione esterna è ulteriormente elaborata e pianificata in base al progetto di architettura paesaggistica nelle successive fasi della predisposizione
della documentazione di progetto.«
Articolo 13
Il primo comma dell'articolo 13 è modificato come segue:
»(1) Il progetto di lottizzazione come da articolo 2 del
decreto si fonda sulla determinazione delle particelle per l'edificazione degli edifici con i relativi collegamenti esterni e di
viabilità, delle superfici comuni e di spazi pubblici, nonché per
la sistemazione dell'area all'estremità.
In seguito al primo comma si aggiunge il secondo comma
come segue:
»(2) Le singole particelle per la costruzione di edifici con
la relativa sistemazione esterna e di viabilità permettono l'edificazione a tappe. La superficie della singola particella edificabile
non deve superare i 5.000 m2.«
Il secondo comma dell'articolo 13 diventa terzo comma.
Articolo 14
L'articolo 15 è modificato come segue:
»Articolo 15
(pianificazione del traffico)
(1) La pianificazione del traffico prevede l’affluenza dalle
strade periferiche alle entrate dei piani interrati degli edifici, la
rete interna dei sentieri residenziali, sulle superfici di pronto in-
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tervento e parcheggi all’aperto nonché nei parcheggi al coperto
negli sotterranei degli edifici.
(2) Nella zona il traffico affluisce dai collegamenti stradali
sulle esistenti strade periferiche, Strada D e Strada della Valle.
I collegamenti stradali per gli accessi e le entrate dei singoli edifici devono essere adeguati alle altezze delle strade di afflusso
esistenti. Il traffico di motorizzato è limitato ai margini della
costruzione e incanalato verso le entrate delle costruzioni. Gli
edifici devono avere l'allacciamento alla strada pubblica (entrata/uscita) che può essere indipendente o comune a più edifici.
(3) Tutti gli allacciamenti stradali e le altre superfici di
traffico, comprese quelle adibite a parcheggio, le relative attrezzature e la segnalazione devono essere progettate e realizzate
conformemente alle normative vigenti.
(4) I necessari posti parcheggio (PP) saranno garantiti in
prevalenza all’interno degli edifici e in ambito della regolamentazione esterna è necessario garantire al minimo:
– 1 PP per ogni unità residenziale il cui numero esatto dei
PP viene stabilito nella documentazione di progetto necessaria
per l’acquisizione del permesso di costruzione;
– un ulteriore 20 % di PP del numero totale di posti parcheggio per i residenti destinati agli ospiti nonché;
– 36 PP per le esigenze dell’esistente vicino edificio residenziale e commerciale (Via della Valle 1 H – J).
(5) Ciascun edificio dispone di un piano interrato adibito a
parcheggio, dove deve essere previsto un minimo di 1 PP per
ogni unità abitativa dell'edificio in questione. I PP mancanti e
gli altri PP possono essere assicurati all'interno di altre unità
residenziali nell’area o all’aperto. La capacità di ciascuna unità
di parcheggio non deve superare i 100 PP.
(6) Sul numero complessivo di PP è necessario garantire
il numero minimo prescritto di posti le persone diversamente
abili (rapporto 1:50). I PP per persone diversamente abili si
sistemano conformemente alla pianificazione funzionale e programmatica degli edifici (in prossimità dei servizi pubblici, degli
ingressi degli edifici, nelle immediate vicinanze delle abitazioni
di persone diversamente abili, etc.) e alla sistemazione degli
spazi esterni.
(7) L'area in questione fa parte della rete del trasporto
passeggeri pubblico. In questo modo è viene garantita una
buona accessibilità dell'area e delle connessioni autobus con il
centro di Capodistria e le altre zone cittadine. Le fermate degli
autobus esistenti vengono mantenute.
(8) La rete interna dei sentieri residenziali garantisce
l’accesso agli ingressi degli edifici, i collegamenti interni al
circondario e l’allacciamento alle comunicazioni e alle aree
periferiche.«
Articolo 15
L'articolo 16 è modificato come segue:
»Articolo 16
(rete elettrica)
(1) L’erogazione e il rifornimento dell’area con la corrente elettrica devono essere progettati in conformità con le
condizioni poste dal gestore della rete elettrica pubblica. Per
l'alimentazione elettrica verrà costruita una nuova cabina di
trasformazione (CT) che dovrà essere collegata con un cavo
da 20 kV all'esistente conduttura TP PSO Šalara–TP Dolinska.
(2) Il condotto di cavi da 20 kV deve essere costruito con
cavi a filo unico da 20 kV.
(3) All’interno dell’area è prevista la costruzione della
rete elettrica di bassa tensione fino ai singoli edifici, nonché
la sistemazione dell’illuminazione pubblica. L’intero sistema
elettro-energetico deve essere interrato, inserito in cavidotti in
PVC con collegamenti ai quadri di distribuzione della corrente
posti all’esterno. La disconnessione aromatica dell’erogazione
è la misura di protezione contro le scosse elettriche.
(4) La cabina di trasformazione è posta come impianto
in calcestruzzo a sé stante. La micro-ubicazione deve essere
determinata nella fase di elaborazione della documentazione
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di progetto che è necessaria per ottenere il permesso di costruzione. La cabina deve essere costruita per una tensione di
20/0,4 kV e una potenza nominale appropriata, comprendente
l’accesso di un autocarro con ascensore dal peso di 20 t.«
Articolo 16
L'articolo 18 è modificato come segue:
»Articolo 18
(rete idrica)
(1) L'approvvigionamento idrico è previsto mediante l’allacciamento alla rete idrica pubblica esistente situata nel sottosuolo delle strade periferiche esistenti, in conformità con i
termini del gestore della rete idrica pubblica. L’approvvigionamento idrico e dell’acqua antincendio nell’area può essere
garantita dal serbatoio del RZ Škocjan 500 m3, sulla quota
+ 45,16 per gli edifici 2, 3, 4 e dal serbatoio del RZ Dolinska,
200 m3 sulla quota + 75,05 per l’edificio 1.
(2) Il rifornimento di acqua potabile sarà garantito dalla
costruzione del distributore della rete idrica fino ai singoli edifici
e gli utenti finali con la pressione minima permessa di 2 bar.
(3) Tutti gli impianti e il sistema di condotto pubblico e
interno della rete idrica, compresa la rete negli edifici, devono
essere realizzati e gestiti in conformità al consenso e i termini
della Regolamentazione tecnica del gestore di approvvigionamento idrico. Il dimensionamento dell'allacciamento viene
definito in base alle richieste di approvvigionamento idrico e
sicurezza antincendio interna degli edifici previsti.«
Articolo 17
Alla fine del terzo comma dell’art.19 si aggiunge una
nuova frase come segue:
»Le acque di refluo di ciascun edificio si scaricano, tramite
il canale di refluo, nell'esistente canalizzazione fognaria.«
Alla fine del quinto comma si aggiunge una nuova frase
come segue:
»L’acqua piovana pulita può essere raccolta negli appositi serbatoi preposti alla raccolta dell’acqua per il sistema di
irrigazione interna.«
Articolo 18
In seguito al terzo comma dell’articolo 20 si aggiunge un
nuovo, quarto alinea come segue:
»(4) Le disposizioni e l’attrezzatura di cui al secondo e al
terzo comma del presente articolo sono determinate in dettaglio in collaborazione con l'ente esecutore del trattamento dei
rifiuti all’interno della documentazione di progetto per l'ottenimento del permesso di costruzione.«
Articolo 19
Nel primo comma dell’art. 30 è depennato il testo: »(area
di abituale misura di protezione)«.
Nella prima frase del terzo comma è depennato il testo:
», necessaria per l’acquisizione del permesso di edificazione,«.
Nel terzo comma è depennata l'ultima frase.
Articolo 20
Nel primo comma dell’articolo 33 nella versione slovena
la parole »nizih« viene sostituita da »sklopih«.
Articolo 21
L’articolo 34 è modificato come segue:
»Articolo 34
(deroghe ammesse)
(1) Le singole unità di edifici possono subire modifiche di
micro locazione e di altezza. È ammessa una strutturazione
flessibile e la modifica delle dimensioni di planimetria, di altezza
degli edifici nonché il numero di piani (la modifica e il superamento delle dimensioni di base della planimetria, dell'altezza e
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del numero di piani secondo l'articolo 11, suddivisioni interne,
spostamenti, suddivisione dell'altezza), nel rispetto dei termini
e delle condizioni di cui all’articolo 11 del decreto e garantendo
la capacità approssimativa prevista. Non vi sono limiti riguardo
le riduzioni. Gli adattamenti non devono modificare il progetto
di edificazione e le relazioni strutturali stabilite e sono ammesse
solamente previa consenso dell'ufficio competente del Comune
città di Capodistria.
(2) La capacità dell'area di cui all'articolo 10 del decreto,
può essere anche maggiore, purché siano rispettate e tenute
in considerazione tutte le altre condizioni del decreto.
(3) Sono ammesse modifiche, disposizioni di strutturazione
più dettagliate e modifiche all’impostazione progettata delle superfici esterne se ciò non modifichi il concetto del progetto generale,
non peggiori le condizioni di vita e garantisca tutte le condizioni
funzionali di accesso, di uscita agli edifici e per le necessità del
pronto intervento. Sono ammessi i cambiamenti all'impostazione
progettata delle superfici esterne nell'ambito dei programmi e
regolamentazioni funzionali alla zona e agli edifici previsti.
(4) Oltre ai paini, come definiti dall’articolo 11 del decreto
e rappresentati sul progetto grafico dell'articolo 2, è consentita
la realizzazione di uno o più piani sotterranei completamente
interrati, tenendo conto delle caratteristiche del terreno delle
possibilità tecnico edilizie, delle previste necessità di posti
parcheggio, di locali di servizio con annessi e altri spazi a fini
non residenziali. La costruzione di locali residenziali nei piani
sotterranei non è permessa.
(5) Nella rappresentazione grafica, i piani interrati possono eccedere in altezza, rispettando gli scostamenti minimali
degli edifici di cui l'articolo 11 nonché nel rispetto delle altre
condizioni del decreto. I piani sotterranei di più unità abitative
si possono costruire contemporaneamente.
(6) Nell’attuazione dello strumento urbanistico sono permesse deroghe per quanto riguarda le soluzioni funzionali e
tecniche definite dal presente decreto, nonché scostamenti
del tracciato delle strutture comunali e dell’assetto stradale
(compresi gli accessi ai lotti e nei garage) presentato, nel caso
nel caso sia necessario l’adattamento al terreno, l’adattamento
agli edifici e alla costruzione dei livelli sotterranei, il miglioramento delle soluzioni tecniche più adatte dal punto di vista
della progettazione, del trasporto, paesaggistico o ambientale,
che, però non devono peggiorare le condizioni ambientali, pregiudicare o ostacolare le future disposizioni nel rispetto delle
leggi in vigore per tali reti e attrezzature. Alle stesse condizioni,
per il miglioramento dello stato di attrezzatura della zona e la
prevista sistemazione, è possibile realizzare reti sotterranee
e attrezzature aggiuntive. Nella parte grafica sono rappresentate l’ubicazione e la sistemazione approssimativa dei punti
di raccolta e di prelievo dei rifiuti urbani. In conformità con le
condizioni funzionali, igieniche e le alte condizioni dell’esecutore autorizzato del servizio pubblico economico, le ubicazioni
possono venire dislocate anche in altri punti all’interno dell’area
a seconda della progettazione e dell’organizzazione dell’area
esterna. È consentita l'introduzione di ulteriori punti di raccolta,
anche frazionati, all'interno degli edifici ovvero all'esterno degli
stessi nonché nei punti di raccolta sotterranei, nel rispetto delle
condizioni dell'ente esecutore del trattamento dei rifiuti.
(7) In conformità con le modifiche nella progettazione
degli edifici e il corso delle infrastrutture è necessario adeguare
anche la lottizzazione.
(8) Le superfici esterne pavimentate, le piazzole e i parcheggi possono venir ombreggiati con pergole e ombreggianti
che non devono ostacolare l’accesso e l’uso delle superfici di
pronto intervento.
(9) Per quanto riguarda i piani interrati, le tettoie, i pergolati e gli altri elementi ausiliari degli edifici, gli scostamenti possono essere minori di quelli previsti dall'articolo 11 del decreto,
ma nel rispetto delle norme in vigore.«
Articolo 22
In seguito all'articolo 37 viene aggiunto un nuovo articolo
37a come segue:
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»Articolo 37a
Fino all'entrata in vigore del regolamento, che definirà
univocamente i criteri e le condizioni per la pubblicità nell'area
del Comune di Capodistria, è vietato nell'area di sistemazione
del presente decreto la costruzione o il collocamento di qualsiasi tipo di costruzione adibita alla promozione pubblicitaria
ed il collocamento di cartelloni pubblicitari nonché di impianti
e oggetti o la modifica degli edifici esistenti o di alcune loro
parti, in edifici destinati alla pubblicità o per scopi pubblicitari.
Il regolamento specifico viene accolto dal Consiglio comunale
del Comune città di Capodistria.«
X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 23
Le modifiche e le integrazioni al piano regolatore comunale particolareggiato »Zona sovrastante la Strada della Valle
– costruzione di alloggi a canone agevolato« sono in visione
permanente presso l’autorità competente del Comune città di
Capodistria.
Articolo 24
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è effettuata dal Ministero per l'ambiente e il territorio, Ispettorato della RS
per l'ambiente e il territorio – ufficio regionale di Capodistria.
Articolo 25
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 3505-15/2013
Capodistria, 20 settembre 2018
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Alberto Scheriani m.p.

3113.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda –
ente pubblico di istruzione ed educazione
Giardino d'infanzia Delfino blu

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

RAZGLAŠAM ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – ente
pubblico di istruzione ed educazione
Giardino d'infanzia Delfino blu
Št. 600-14/2007
Koper, dne 21. septembra 2018
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Alberto Scheriani l.r.

Stran
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Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16
– popr. in 25/17 – ZVaj), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18), sta Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 20. septembra 2018 in Svet Samoupravne
skupnosti italijanske narodnosti Koper na podlagi 12. člena
Statuta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper
na seji dne 17. septembra 2018 sprejela

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – ente
pubblico di istruzione ed educazione
Giardino d'infanzia Delfino blu
1. člen
V prvem odstavku 5. člena Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda – ente pubblico di educazione
Giardino d'infanzia Delfino blu (Uradne objave, št. 24/98, 24/00
in Uradni list RS, št. 40/07 in 42/17) se doda nova šesta alinea,
ki se glasi:
»– Koper 2, Vergerjev trg 4 – Capodistria 2, Piazzale Pier
Paolo Vergerio 4.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-14/2007
Koper, dne 20. septembra 2018

Uradni list Republike Slovenije
In base all'articolo 41 della Legge sull'organizzazione e
sul finanziamento dell'educazione e dell’istruzione (Gazzetta
ufficiale della RS, n. 16/07 – TUU, 36/08, 58/09, 64/09 – corr.,
65/09 – corr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 – corr. e 25/17 – ZVaj) e all'articolo 27 dello Statuto
del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00,
30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08
e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria
durante la seduta del 20 settembre 2018 e il Consiglio della
Comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria
con decisione accolta ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto della
Comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria
nella seduta del giorno 17 settembre 2018 hanno approvato il

DECRETO
sulle modifiche al Decreto sulla fondazione
dell'ente pubblico di istruzione ed educazione
Giardino d'infanzia Delfino blu
Articolo 1
Nel primo comma dell'articolo 5 del Decreto sulla fondazione dell'ente pubblico di istruzione ed educazione Giardino
d'infanzia Delfino blu (Bollettino ufficiale, n. 24/98, 24/00 e
Gazzetta Ufficiale della RS, n. 40/07 e 42/17) viene aggiunto
un nuovo (sesto) alinea come segue:
»– Capodistria 2, Piazzale Pier Paolo Vergerio 4.«
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di
Slovenia.
N. 600-14/2007
Capodistria, 20 settembre 2018
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Alberto Scheriani l.r.
Št. 1105/2018
Koper, dne 17. septembra 2018

Sotto l'autorità
Vicesindaco
Alberto Scheriani m.p.
N. 1105/2018
Capodistria, 17 settembre 2018
Comunità autogestita della
nazionalità italiana di Capodistria
Presidente del consiglio
Fulvio Richter m.p.

Comunità autogestita della
nazionalità italiana di Capodistria
Presidente del consiglio
Fulvio Richter l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta
uff. della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

PROMULGO IL DECRETO
sulle modifiche al Decreto sulla fondazione
dell'ente pubblico di istruzione ed educazione
Giardino d'infanzia Delfino blu
N. 600-14/2007
Capodistria, 21 settembre 2018

3114.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

RAZGLAŠAM SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Št. 478-5/2018
Koper, dne 21. septembra 2018

Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič

Sotto l'autorità
Vicesindaco
Alberto Scheriani m.p.

Po pooblastilu župana
Podžupan
Alberto Scheriani l.r.

Uradni list Republike Slovenije
Na podlagi 29. in 51. 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine
Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine
Koper na seji dne 20. septembra 2018 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Nepremičninam s parc. št. 2715/14, 2715/15 k.o. Gradin,
s parc. št. 3199/2 k.o. Marezige, s parc. št. 1344/30, k.o. Plavje, s parc. št. 1470/80, 1470/81, 1470/82, 1470/83, 1470/84,
1470/85 k.o. Semedela, s parc. št. 1723/88 k.o. Škofije, se
odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z
ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o javnem dobru lokalnega pomena.
Ta sklep velja takoj.

III.

Št.

I.
Si procede alla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale che interessa i beni immobili
insistenti sulle particelle 2715/14, 2715/15 c.c. Gradin, sulla
particella n. 3199/2 c.c. Marezige, 1344/30, c.c. Plavje, sulle particelle n.1470/80, 1470/81, 1470/82, 1470/83, 1470/84,
1470/85 c.c. Semedella, sulla particella n. 1723/88 c.c. Škofije.
II.
Gli immobili sopra indicati perdono lo status di bene pubblico edificato in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata
dall’ufficio dell’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva,
tale decisione viene trasmessa al competente tribunale ove si
tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione dell’annotazione riguardante lo status di bene pubblico edificato di rilevanza
locale.
III.
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-5/2018
Capodistria, 20 settembre 2018
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Alberto Scheriani m.p.

Po pooblastilu župana
Podžupan
Alberto Scheriani l.r.

N. 478-5/2018
Capodistria, 21 settembre 2018
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Alberto Scheriani m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale
(Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18), per effetto dell'art. 247
della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale,
n. 61/17) e degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune
città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03
e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05,

9825

DELIBERA
sulla dismissione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič

PROMULGO LA DELIBERA
sulla dismissione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale

Stran

67/06, 39/08 e 33/18) il Consiglio comunale del Comune città
di Capodistria, nella seduta del 20 settembre 2018 ha accolto
la seguente

Št. 478-5/2018
Koper, dne 20. septembra 2018

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e
la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
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3115.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

RAZGLAŠAM SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Št. 478-4/2018
Koper, dne 21. septembra 2018
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 29. in 51. 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, 11/18 –
ZSPDSLS-1 in 30/18), 245. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Urad-
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ni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet
Mestne občine Koper na seji dne 20. septembra 2018 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Pri nepremičninah s parc. št. 334/17 k.o. Gažon, s
parc. št. 937/7 k.o. Hribi, s parc. št. 4065/5 k.o. Kubed, s
parc. št. 857/15, 795/7, 796/3 k.o. Marezige, s parc. št. 1528
k.o. Plavje, s parc. št. 645/2 k.o. Semedela vse last Mestne
občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z
ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 334/17 k.o. Gažon, s parc. št. 937/7 k.o. Hribi,
s parc. št. 4065/5 k.o. Kubed, s parc. št. 857/15, 795/7, 796/3
k.o. Marezige, s parc. št. 1528 k.o. Plavje, s parc. št. 645/2
k.o. Semedela, zaznamuje status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena.
Ta sklep velja takoj.

III.

Št. 478-4/2018
Koper, dne 20. septembra 2018
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Alberto Scheriani l.r.

Uradni list Republike Slovenije
67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città
di Capodistria, nella seduta del 20 settembre 2018 ha accolto
la seguente

DELIBERA
sull’acquisizione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
I
Riguardo ai beni immobili insistenti sulla particella catastale n. 334/17, c.c. di Gažon, sulla particella catastale
n. 937/7, c.c. di Hribi, sulla particella catastale n. 4065/5
c.c. di Kubed, sulle particelle catastali n. 857/15, 795/7,
796/3 c.c. di Marezige, sulla particella catastale n. 1528
c.c. di Plavje, sulla particella catastale n. 645/2 c.c. di Semedella tutti proprietà del Comune città di Capodistria, si
procede all’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
II
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di
bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una
decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione
comunale. Passata in giudicato, tale decisione è trasmessa
al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai
fini di annotazione tavolare dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale relativamente ai beni immobili
insistenti sulla particella catastale n. 334/17, c.c. di Gažon,
sulla particella catastale n. 937/7, c.c. di Hribi, sulla particella
catastale n. 4065/5 c.c. di Kubed, sulle particelle catastali n.
857/15, 795/7, 796/3 c.c. di Marezige, sulla particella catastale n. 1528 c.c. di Plavje, sulla particella catastale n. 645/2
c.c. di Semedella.
III.
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-4/2018
Capodistria, 20 settembre 2018
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06,
39/08 e 33/18)

Sotto l'autorità
Vicesindaco
Alberto Scheriani m.p.

PROMULGO LA DELIBERA
sull’acquisizione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
N. 478-4/2018
Capodistria, 21 settembre 2018
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Alberto Scheriani m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale
(Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), per effetto dell’articolo
245 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale n. 61/17) e degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune
città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03
e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05,

KRANJ
3116.

Odlok o enkratnem denarnem prispevku
za novorojence v Mestni občini Kranj (uradno
prečiščeno besedilo) (UPB-1)

Na podlagi 131. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne
občine Kranj (Uradni list RS, št. 18/17, 23/17 – popr.) je mestni
svet na 40. redni seji dne 19. 9. 2018 potrdil uradno prečiščeno
besedilo Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj, ki obsega:
– Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence
v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 11/05)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj
(Uradni list RS, št. 17/14)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj
(Uradni list RS, št. 67/17, 1/18 – popr.)

Uradni list Republike Slovenije
– Odlok o spremembah Odloka o enkratnem denarnem
prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj (Uradni list
RS, št. 50/18).
Št. 121-214/2018-11-(47/09)
Kranj, dne 19. septembra 2018

ODLOK
o enkratnem denarnem prispevku
za novorojence v Mestni občini Kranj
(uradno prečiščeno besedilo) (UPB-1)
1. člen
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Mestni občini Kranj in določa upravičence, pogoje, postopek, način dodelitve in višino enkratnega
denarnega prispevka.
2. člen
Enkratni denarni prispevek je enkratna denarna pomoč
upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna, s katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za kritje
stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Upravičenec do enkratnega denarnega prispevka je eden
od staršev novorojenca, če starša novorojenca živita skupaj.
Če starša novorojenca ne živita skupaj je upravičenec do
enkratnega denarnega prispevka tisti od staršev, pri katerem
otrok živi.
V primeru, ko novorojenec nima staršev ali za katerega
starši ne skrbijo, je upravičenec do enkratnega denarnega
prispevka oseba, ki je njegov skrbnik oziroma rejnik po odločbi
centra za socialno delo, in pri njem novorojenec dejansko biva.
Skrbnik oziroma rejnik mora priložiti potrdilo centra za socialno
delo o tem, da je novorojenec postavljen pod skrbništvo oziroma oddan v rejništvo.
Pogoj za dodelitev enkratnega denarnega prispevka je
prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini Kranj za upravičenca do enkratnega denarnega prispevka in novorojenca.
V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena, mora imeti novorojenec pri upravičencu na območju Mestne občine Kranj
prijavljeno vsaj začasno prebivališče.
4. člen
Pravico do enkratnega denarnega prispevka uveljavlja
upravičenec s pismeno vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga
sprejme župan Mestne občine Kranj in ga upravičenec dvigne
v sprejemni pisarni oziroma je na razpolago na spletni strani
Mestne občine Kranj ter ga izpolnjenega pošlje po pošti ali vloži
v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, najkasneje v šestih
mesecih od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice
do enkratnega denarnega prispevka ni več mogoče uveljavljati
in se vloga zavrže kot prepozna.
5. člen
Pismeni vlogi iz prejšnjega člena mora biti priložen:
– izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca ali izjava
upravičenca, s katero dovoljuje pristojnemu občinskemu organu, da izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca pridobi iz
uradnih evidenc,
– skrbnik oziroma rejnik – potrdilo centra za socialno delo
o tem, da je novorojenec postavljen pod skrbništvo oziroma
oddan v rejništvo ali izjava upravičenca, s katero pristojnemu
občinskemu organu dovoljuje, da potrdilo centra za socialno
delo pridobi iz uradnih evidenc.
6. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratnega denarnega prispevka vodi in o njej odloča z odločbo
občinski organ, pristojen za socialno varstvo.
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Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba na župana
Mestne občine Kranj. Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od
dneva vročitve odločbe, pisno ali ustno na zapisnik.
7. člen
Mestna uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek enkratnega denarnega prispevka najkasneje v roku 30 dni po njeni
pravnomočnosti.
8. člen
Enkratni denarni prispevek po tem odloku ni prenosljiv
na drugo pravno ali fizično osebo, niti ga ni mogoče nameniti v
humanitarne ali druge namene.
9. člen
Višina enkratnega denarnega prispevka po tem odloku se
začne izplačevati za otroke rojene od 1. 1. 2005 dalje in znaša
za novorojenega otroka 130,00 EUR.
Mestna uprava lahko na podlagi pismenega mnenja patronažne službe ali centra za socialno delo določi, da se v
protivrednosti enkratnega denarnega prispevka dodeli pomoč
novorojencu v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini
Kranj (Uradni list RS, št. 17/14) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini
Kranj (Uradni list RS, št. 67/17, 1/18 – popr.) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s 1. 1. 2018.
Odlok o spremembah Odloka o enkratnem denarnem
prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj (Uradni list
RS, št. 50/18) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar
Zanj
Boris Vehovec l.r.
Podžupan

3117.

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra
na nepremičnini katastrska občina 2131
STRAŽIŠČE parcela 924/46 (ID 4688899)

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 30/17 – UPB-1) je Svet Mestne občine Kranj na
40. seji dne 19. 9. 2018 sprejel

Stran

9828 /

Št.

65 / 5. 10. 2018

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o prenehanju obstoja javnega dobra
na nepremičnini katastrska občina 2131
STRAŽIŠČE parcela 924/46 (ID 4688899)
1. člen
Javno dobro na nepremičnini katastrska občina 2131
STRAŽIŠČE parcela 924/46 (ID 4688899), preneha obstajati,
ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.
2. člen
Lastninska pravica na nepremičnini katastrska občina
2131 STRAŽIŠČE parcela 924/46 (ID 4688899), se vpiše na
Mestno občino Kranj.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču v Kranju.
Št. 478-122/2018-3-41/32
Kranj, dne 19. septembra 2018
Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar l.r.

3118.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javnih
športnih objektov občinskega pomena
v Mestni občini Kranj

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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in
30/18) in Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17)
je svet Mestne občine Kranj na 40. seji dne 19. 9. 2018 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi javnih
športnih objektov občinskega pomena
v Mestni občini Kranj
1. člen
V 1. členu Sklepa o določitvi javnih športnih objektov
občinskega pomena v Mestni občini Kranj (Uradni list RS,
št. 28/99 in 43/00) se spremeni Priloga 1 tako, da se črta naslednje vrstice:

3

OBJEKT

KO

KO IME

PARCELA

Športni park Stražišče

2131

Stražišče

1185/8

STAVBA

ID znak parcele

ID znak stavbe

2131-1185/8-0

2. člen
V 1. členu Sklepa o določitvi javnih športnih objektov
občinskega pomena v Mestni občini Kranj (Uradni list RS,
št. 28/99 in 43/00) se spremeni Priloga 1 tako, da se popravi
naslednje vrstice:

3

OBJEKT

KO

KO IME

PARCELA

STAVBA

ID znak parcele

ID znak stavbe

Športni park Stražišče

2131

Stražišče

1185/2
1185/11

794

2131-1185/11-0

2131-794

1185/2
1185/10

1611

2131-1185/10-0

2131-1611

Uradni list Republike Slovenije
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3. člen
V 1. členu Sklepa o določitvi javnih športnih objektov
občinskega pomena v Mestni občini Kranj (Uradni list RS,
št. 28/99 in 43/00) se spremeni Priloga 1 tako, da se dodajo
naslednje vrstice:

4

8

OBJEKT

KO

KO IME

PARCELA

STAVBA

ID znak parcele

ID znak stavbe

Mestni stadion Kranj

2101

Rupa

950/1

570

2101-950/1-0

2101-570

2101

Rupa

950/6

2015

2101-950/6-0

2101-2015

2105

Britof

52

2105-52-0

2105

Britof

58

2105-58-0

2105

Britof

362

2105-362-0

2105

Britof

364

2105-364-0

Športni park Britof

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 671-12/2014-6-47/06
Kranj, dne 19. septembra 2018
Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar
Zanj
Boris Vehovec l.r.
Podžupan

KRŠKO
3119.

Obvezna razlaga prvega stavka 4. člena
Odloka o ureditvenem načrtu namakanja
Kalce-Naklo

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in
79/16) in 99. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine
Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo) je
Občinski svet Občine Krško, na 34. seji, dne 20. 9. 2018, sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
prvega stavka 4. člena Odloka o ureditvenem
načrtu namakanja Kalce-Naklo
(Uradni list RS, št. 75/00)
I.
Obvezna razlaga prvega stavka 4. člena Odloka o ureditvenem načrtu namakanja Kalce-Naklo (Uradni list RS,
št. 75/00), ki glasi: »Ureditveno območje iz 3. člena tega odloka
je namenjeno izgradnji namakalnega sistema za namakanje in
oroševanje kmetijskih zemljišč ter izgradnji črpališča s transformatorsko postajo za odvzem vode iz reke Krke«, se glasi:
»Ureditveno območje iz 3. člena tega odloka je namenjeno izgradnji namakalnega sistema za namakanje kmetijskih
zemljišč z uporabo oroševalnega in kapljičnega sistema ter
izgradnji črpališča s transformatorsko postajo za odvzem vode

iz reke Krke, vključno s postavitvijo pomožne kmetijsko-gozdarske opreme ter rastlinjaki – proizvodi s plastično kritino kot
montažni objekti, pri katerih se za postavitev ne uporabljajo
betonska in zidarska dela ter se na mestu postavitve ne varijo
konstrukcijski elementi.«.
II.
Obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-17/2018-O502
Krško, dne 20. septembra 2018
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

3120.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje Poklicne gasilske enote
Krško (del EUP KRŠ 103 in KRŠ 036)

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odločba US RS, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 –
ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno
besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 34. seji,
dne 20. 9. 2018, sprejel
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ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje Poklicne gasilske enote Krško
(del EUP KRŠ 103 in KRŠ 036)
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(Predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje Poklicne gasilske enote Krško (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
3205/U-17.
2. člen
(Vsebina OPPN)
OPPN vsebuje Odlok, tekstualni del, grafični del in priloge
z naslednjo vsebino:
I. ODLOK
II. TEKSTUALNI DEL OPPN ZA OBMOČJE POKLICNE
GASILSKE ENOTE KRŠKO (del EUP KRŠ 103 in KRŠ 036):
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z
OPPN ZA OBMOČJE POKLICNE GASILSKE ENOTE KRŠKO
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 OBMOČJE POKLICNE
GASILSKE ENOTE KRŠKO (del EUP KRŠ 103 in KRŠ 036):
U1. IZSEK IZ KARTOGRAFSKEGA DELA OPN
OBČINE KRŠKO
M 1:5000
U2. OBMOČJE OPPN Z OBSTOJEČIM PARCELNIM STANJEM
U2.1 Pregledna situacija
M 1:5000
U2.2 Geodetski načrt
M 1:500
U2.3 Situacija obstoječega stanja; Ureditvena
situacija – prikaz rušitev
M 1:500
U3. PRIKAZ VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNJIMI OBMOČJI
M 1:5000
U4. UREDITVENA SITUACIJA
M 1:500
U5. PRIKAZ UREDITEV GLEDE POTEKA
OMREŽIJ IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO TER GRAJENO
JAVNO DOBRO – SITUACIJA
INFRASTRUKTURE
M 1:500
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U6. PRIKAZ UREDITEV POTREBNIH
ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM
PRED POŽAROM
M 1:500
U7. NAČRT PARCELACIJE
M 1:500
IV. SEZNAM PRILOG OPPN ZA OBMOČJE POKLICNE
GASILSKE ENOTE KRŠKO (del EUP KRŠ 103 in KRŠ 036):
1. POVZETEK ZA JAVNOST
2. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI SO
PODALI SMERNICE IN MNENJA ZA PRIPRAVO OPPN ZA
OBMOČJE POKLICNE GASILSKE ENOTE KRŠKO
3. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA TER MOREBITNE STROKOVNE PODLAGE OSTALIH
SLUŽB
4. SEZNAM VELJAVNE ZAKONODAJE UPOŠTEVANE
PRI IZDELAVI OPPN ZA OBMOČJE POKLICNE GASILSKE
ENOTE KRŠKO
5. IZVLEČEK IZ PLANSKEGA AKTA OBČINE KRŠKO,
KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO OBMOČJE OPPN ZA
OBMOČJE POKLICNE GASILSKE ENOTE KRŠKO
6. PRIKAZ STANJA OKOLJA
7. STROKOVNE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO
REŠITVE OPPN ZA OBMOČJE POKLICNE GASILSKE ENOTE
KRŠKO
8. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN ZA OBMOČJE POKLICNE GASILSKE ENOTE KRŠKO
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3.člen
(Namen OPPN)
(1) S tem OPPN se podrobneje načrtujejo prostorske
ureditve na Vidmu v Krškem, v delu med železniško progo
in reko Savo, in sicer na lokaciji območja PGE Krško in PGD
Videm, nekdanjega bazena Krško ter ob tovarni Vipap Videm
Krško – obnovi in prizida se obstoječi objekt (objekt PGE Krško
in PGD Videm), v prostor se umesti regijski vadbeni poligon za
usposabljanje gasilcev in športni park.
(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 1,6 ha.
(2) Območje urejanja z OPPN se nahaja na Vidmu v
Krškem, meji na območje tovarne Vipap Videm Krško (na
vzhodu na parkirišče, na jugu in zahodu na obstoječe industrijske objekte), na obstoječo LK – Tovarniška ulica in obstoječe
stanovanjske objekte ter obsega dele ali celote zemljišč s parc.
št.: 207/1 (del), 207/4, 207/5, 207/6, 208/5, 208/8, 208/10, 851,
857, 858, 859, 889/2, 889/3 in 951/3, vse k.o. Stara vas.
(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 Vidmu v Krškem na lokaciji območja PGE Krško in PGD Videm, nekdanjega bazena
Krško, v neposredni bližini železniške postaje Krško in pove-
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zovalnega peš nadhoda ter ob tovarni Vipap Videm Krško – je
del mestnega prostora, ki je dobro dostopen preko obstoječega
cestnega omrežja in je infrastrukturno urejen.
(2) Ureditev nekoč pomembnega prostora je zaželena in
večplastna – predvidena ureditev, ki združuje različne dejavnosti (gasilstvo, šport in rekreacijo) je mestotvorna in ponovno
vključuje območje v mestno dogajanje ter obenem odpira in
nakazuje možnosti za nadaljevanje urejanja (navezovanje na
ureditve v smeri proti Savi z vizualno navezavo na športno
rekreacijske površine na drugem bregu Save; zapuščenih industrijskih objektov v industrijski park s ciljem razvoja industrijskega turizma …).
(3) Vpliv nove ureditve bo pozitiven, ker je oživitev nekoč
prepoznavne lokacije pomembna za mesto Krško.
Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
6. člen
(Umestitev v prostor)
(1) Na območju OPPN se nahaja objekt PGE Krško in
PGD Videm, kateri ne zadostuje potrebam opravljanja dejavnosti ter ga je potrebno obnoviti in razširiti; zapuščeni objekt
nekdanjega industrijskega obrata, ki je v slabem gradbeno
tehničnem stanju in predviden za rušenje ter ograjena površina
nekdanjega bazena Krško.
Neposredna okoliška pozidava so objekti in ureditve tovarne Vipap Videm Krško ter stanovanjski objekti ob severnem
robu območja.
(2) Z novo ureditvijo se ureja, preoblikuje in z novimi
vsebinami redefinira obstoječ zapuščen in degradiran prostor –
izvede se območje namenjeno gasilcem (OBJEKT 1 – obnova,
delna rušitev in ponovna pozidava ter prizidava obstoječega
objekta, ki je namenjen delovanju PGE Krško in PGD Videm;
OBJEKT 2 – regijski poligon za usposabljanje gasilcev, ki je
namenjen praktičnemu usposabljanju gasilcev na regijski oz.
lokalni ravni) okoli katerega se ovije športni park (OBJEKT 3).
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Pomembno je prostor oblikovati tekoče in prehodno ter na ta
način omogočiti nadaljevanje ureditev in ustvariti odprte vizure
proti in preko Save.
(3) Dovozi in dostopi na območje urejanja ostanejo obstoječi, za potrebe predvidene ureditve se izvede vsa potrebna
komunalna, elektroenergetska infrastruktura in omrežje zvez
ter se priključi na obstoječo javno gospodarsko infrastrukturo.
7. člen
(Vrste dopustnih dejavnosti)
Na območju OPPN so dovoljene dejavnosti, ki se lahko
opravljajo v okviru dopustnih objektov glede na standardno
klasifikacijo dejavnosti:
– O DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; 84250
zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
– R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE
DEJAVNOSTI; 93 športne in druge dejavnosti za prosti čas;
93.11 obratovanje športnih objektov.
8. člen
(Vrste dopustnih gradenj)
V območju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe gradbenih in drugih del:
– gradnja novih objektov (tudi prizidava)
– rekonstrukcije objektov
– rušitve objektov
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov
– vzdrževanje objektov.
9. člen
(Vrste dopustnih objektov)
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste
objektov skladno s predpisi, ki določajo klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov in določajo merila
za razvrščanje objektov glede na zahtevnost:

STAVBE
12

NESTANOVANJSKE STAVBE
127

Druge nestanovanjske stavbe
1274

Stavbe, ki niso uvrščene drugje
12740

2

Stavbe, ki niso uvrščene drugje (gasilski dom, nadstrešnice)
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI

21

Objekti prometne infrastrukture
211

Ceste
2112

Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
21121

22

Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi

222

Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna)
komunikacijska omrežja
2221

Lokalni (distribucijski) plinovodi
22210

2222

Lokalni (distribucijski) plinovodi
Lokalni cevovodi

22221
2223

Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo
Cevovodi za odpadno vodo

22231
2224

Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)
Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja

22241

Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi

22242

Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
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Drugi gradbeni inženirski objekti
241

Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
2411

Športna igrišča
24110

2412

Športna igrišča
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

24122
242

Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (otroška in druga javna igrišča
– športni park)
Drugi gradbeni inženirski objekti

2420

Drugi gradbeni inženirski objekti
24201

Obrambni objekti (vadbeni poligon)

24205

Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (ograje, oporni zidovi)

3

DRUGI GRADBENI POSEGI
31

Trajno reliefno preoblikovanje terena
311

Trajno reliefno preoblikovanje terena
3111

Trajno reliefno preoblikovanje terena
31130

Utrjene površine

31140

Utrjene brežine

32

Gradbeni posegi za opremo odprtih površin
321

Gradbeni posegi za opremo odprtih površin
3211

Gradbeni posegi za opremo odprtih površin
32110

Ekološki otoki

32120

Urbana oprema

32130

Objekti za oglaševanje in informacijski panoji

32140

Spominska obeležja
Nezahtevni in enostavni objekti:
– ograje višine do 3,5 m
– oporni zid višinske razlike med spodnjim in zgornjim
zemljiščem do 2 m
– priključki 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)
– nadstrešnica do vključno 50 m2
– prometna signalizacija in prometna oprema
– vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo
vode prostornine do 2000 m3
– športna igrišča do 1000 m2 brez grajenih tribun
– otroška in druga javna igrišča do 1000 m2
– utrjene površine, utrjene brežine
– ekološki otoki, urbana oprema, objekti za oglaševanje
in informacijski panoji, spominska obeležja
– merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja.
Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
10. člen
(Usmeritve za novogradnje)
Velikost in zmogljivost objektov

Zasnova objektov:
OBJEKT 1 (objekt PGE Krško, PGD Videm in Civilna zaščita: obnova, delna rušitev in ponovna pozidava ter prizidava)
Horizontalni gabarit:
max. 16,50 m x 94,90 m; dovoljena je izvedba nadstrešnic izven horizontalnega gabarita;
Vertikalni gabarit:
max. P+1;
Streha:
sestava ravne strehe oz. strehe min. naklona skrite za fasadno masko (atiko); delno steklena
streha;
Konstrukcija:
svobodna izbira nosilne konstrukcije objekta;
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Oblikovanje objekta:
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objekt je zasnovan v izrazitem horizontalnem podolgovatem gabaritu; oblikovanje je dovoljeno
svobodno z uporabo sodobnih materialov in elementov oblikovanja.

OBJEKT 1a (nadkritje parkirišča – nadstrešnica)
Horizontalni gabarit:
max. 6,50 m x 52,00 m;
Vertikalni gabarit:
max. P;
Streha:
svobodno oblikovanje strešne konstrukcije;
Konstrukcija:
svobodna izbira nosilne konstrukcije objekta;
Oblikovanje objekta:
dovoljeno je svobodno oblikovanje vseh elementov nadkritja, ki z objektom PGE Krško in PGD
Videm mora tvoriti kvalitetno oblikovno celoto.
OBJEKT 2 (regijski vadbeni poligon za usposabljanje gasilcev)
Horizontalni gabarit:
določi se območje pozidave dim. 49,60 m x 87,00 m – 103,00 m znotraj katerega se umesti vadbeni poligon sestavljen iz:
2a plato za vaje
Horizontalni gabarit:
max. 34,00 m x 75,00 m;
Konstrukcija:
ravna betonska plošča v nivoju obstoječega terena s strehastim prečnim naklonom 1 %;
2b stolp za vaje
Horizontalni gabarit:
max. 7,10 m x 7,10 m;
Vertikalni gabarit:
max. P+3;
Streha:
pohodna ravna streha;
Konstrukcija:
masivna AB konstrukcija;
2c bazen za vodo
Horizontalni gabarit:
2,50 m x 2,50 m + 1,30 m
x 1,05 m ±5 %;
Vertikalni gabarit:
globina 2,85 m
Konstrukcija:
masivna AB konstrukcija; bazen je pokrit z rešetkami tako,
da je preprečena nevarnost padca vanj. Ob bazenu se postavijo ovire (zabetonirane jeklene cevi – konfini premera
100 mm – pobarvane črno-rumeno), ki preprečujejo, da bi
gasilsko vozilo zapeljalo na pohodne rešetke;
2d plato za tehnično reševanje
Horizontalni gabarit:
max. 8,00 m x 8,00 m;
Vertikalni gabarit:
betonska stena za opiranje
višina 0,50 m do 1,30 m;
Konstrukcija:
masivna AB konstrukcija.
Oblikovanje:
Območje vadbenega poligona je ograjeno, višina ograje je min. 2,00 m (pri oblikovanju ograj je
dovoljena kombinacija različnih sistemov ograj – žičnata, zidana, vertikalni montažni paneli, in
sicer v delu proti športnem parku, kjer je ograja prepoznavni element zunanje ureditve – razen
zaščitne funkcije je tudi povezovalni element, ki obojestransko predstavlja razstavni prostor na
odprtem). Na območje poligona se postavijo drogovi za zastave.
OBJEKT 3 (športni park)
Športni park predstavlja kombinacijo različnih poligonov (kolesarji, deskarji, kotalkarji), plezalnih sten, igrišč, vadbene opreme.
Zasnova in oblikovanje parka je dovoljeno svobodno, tudi z reliefnim oblikovanjem terena s ciljem ustvarjanja atraktivno oblikovane
poteze.

11. člen
(Usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)
Na območju OPPN se odstranijo vsi obstoječi objekti,
ki so moteči za nove ureditve – dovoljene so rušitve ali delne
rušitve obstoječih objektov, rekonstrukcije, vzdrževalna dela in
spremembe namembnosti.
12. člen
(Pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v območju
OPPN se predvsem nanaša na umestitev objektov, ki funkcionalno in oblikovno sovpadajo s celotno zasnovo ureditve (gre
za različne sisteme ograj, ki so obenem razstavni elementi

ter elemente za sedenje, podeste, poligone, igrala, vadbene
elemente, nadkritja, ki se navezujejo na oblikovanje ograj) in
so sestavni del zunanjih ureditev.
(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)
Zelene površine so pomemben element urejevanja prostora, predstavljajo parterno površino športnega parka ter
obodni zeleni pas, ki je obenem komunikacijska površina in
prostor za vodenje infrastrukture, obkroži celotno območje,
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omogoča dostope in povezuje ter tudi nakazuje možnost
nadaljevanja urejanja z navezovanjem na obstoječe in predvidene ureditve.
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) Nezahtevni in enostavni objekti, ki so po definiciji
stavbe in vkopani objekti, 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
mnenja pristojnih mnenjedajalcev.
15. člen
(Velikost in oblika parcel za gradnjo)
(1) Razporeditev in velikost parcel je načrtovana glede na
obseg in raznovrstnost novih ureditev in je prikazana v grafičnem delu – U7 – načrt parcelacije.
(2) Določijo se nove parcele k novim objektom in pripadajočim ureditvam in nove parcele za javne površine.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
16. člen
(1) Območje OPPN je infrastrukturno opremljeno.
(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) Pri načrtovanju se upošteva projekt Rekonstrukcija
lokalne ceste LC 191-111 krški most - Vrbina - Stari grad od
km 4.080 do km 5.180 (izdelovalec Dolenjska projektiva d.o.o.,
št. 486/08, november 2013) in projekt Rekonstrukcija lokalne
ceste LC 191-111 krški most - Vrbina - Stari grad - prestavitev
in zaščita komunalnih in energetskih vodov (izdelovalec Savaprojekt d.d., št. 09143-00, december 2013).
(4) Načrtovana priključevanja na obstoječo infrastrukturo, ki segajo izven območja OPPN, je dovoljeno izvajati le v
primeru gradnje objektov za katere so zadevna priključevanja
načrtovana.
(5) 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.
Pred izvedbo je potrebno na terenu določiti natančno lego
posameznih vodov.
17. člen
(Pogoji za prometno urejanje)
(1) Območje urejanja tangira občinska cesta LK 192581
- Tovarniška ulica, ki se priključuje na LC 191112 Vrbina - krški
most (del Tovarniške ulice v območju OPPN je dovoljen samo
za promet za potrebe gasilcev in dovozov do obstoječih stanovanjskih objektov).
(2) Pri načrtovanju cestnega omrežja in prometnega režima je upoštevana aktualna zakonodaja ter tehnični predpisi s
področja cestogradenj in varnosti v cestnem prometu.
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(3) Tehnični elementi cestnih priključkov v območju OPPN
vertikalna in talna prometna signalizacija, vzorec zasaditve površin ob cesti so projektirani skladno z zakonodajo in predpisi
s predmetnega področja (danes: Pravilnik o projektiranju cest
– Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1; 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.,
109/10 – ZCes-1).
(4) Padavinske vode se z ustreznimi nakloni in preko lovilcev olj vodijo v meteorne kanale; za preprečitev izliva voda na
površine cest oziroma na sosednja zemljišča se na priključkih
vgradijo linijske rešetke.
(5) Nova prometna ureditev na območju OPPN predstavlja:
– izvedbo parkirišč za potrebe objekta PGE in PGD Videm
(delno na severnem delu z ohranitvijo obstoječega dovoza do
območja pod mostom, delno na zahodnem delu ob objektu 1),
– izvedbo dovoza na območje regijskega vadbenega poligona vključno s parkirišči (izvedba parkirišč s travnimi ploščami) v obstoječi zelenici ob Tovarniški ulici ob ohranjanju
obstoječih dreves,
– izvedbo dovoza na območje športnega parka vključno s
parkirišči (izvedba parkirišč s travnimi ploščami),
– izvedbo tlakovane poti v območju obodnega zelenega
pasu (pešci, kolesarji),
– izvedbo tlakovane poti – peš povezava do LC Vrbina
- krški most,
– izvedbo oz. montažo elementov za omejevanje dostopa
(zapornice) na območju PGE in PGD Videm,
– ukinitev LK 192581 – Tovarniška ulica v delu med zapornicami, ki predstavlja pripadajočo manipulativno površino
objekta PGE in PGD Videm. Preostali del LK se ne spreminja
in omogoča dovoze do obstoječih stanovanjskih objektov ter
novih objektov in ureditev.
(6) Pri načrtovanju in izvedbi smiselno upoštevajo tudi
določila 28. člena tega odloka.
18. člen
(Vodovodno omrežje)
(1) Na območju OPPN je obstoječe javno vodovodno
omrežje – v zelenici na južni strani obstoječega objekta poteka sekundarni vodovod PE 63, do obstoječih stanovanjskih
objektov pa PE 32 oziroma PE 25. Na zahodni strani objekta
so obstoječi nadzemni hidranti, ki niso na javnem vodovodnem
omrežju.
Za potrebe novih objektov in ureditev se izvede priključek
vodovoda na lokaciji po projektu Rekonstrukcija lokalne ceste
LC 191-111 krški most - Vrbina - Stari grad - prestavitev in zaščita komunalnih in energetskih vodov (izdelovalec Savaprojekt
d.d., št. 09143-00, december 2013).
(2) Za potrebe priključevanja in dopolnitve javnega hidrantnega omrežja se rekonstruira oziroma zamenja del obstoječega vodovoda iz PE 63 na PE 110.
(3) Izvede se skupni vodomerni jašek za različne uporabnike v zelenici ob uvozu na vadbeni poligon.
19. člen
(Kanalizacija)
(1) Na območju OPPN je obstoječe javno kanalizacijsko
omrežje.
(2) Za potrebe novih objektov in ureditev se fekalna in
meteorna kanalizacija vodita ločeno in se priključita v obstoječi
sistem kanalizacije:
– fekalna kanalizacija OBJEKTA 1 (PGE Krško in PGD
Videm) se priključi v jaške obstoječega kanala na Tovarniški
ulici (PE 630),
– odvodnjavanje se izvede z novimi meteornimi kanali,
ki se priključijo na obstoječi kanal na Tovarniški ulici (BC 300).
(3) Pri načrtovanju in izvedbi se smiselno upoštevajo tudi
določila 28. člena tega odloka.
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20. člen
(Elektroenergetsko omrežje)
(1) Na območju OPPN se upoštevajo obstoječi VN in NN
vodi ter TP Aero Papiroti v katero je priključen obstoječi objekt
(PGE Krško in PGD Videm).
(2) Za potrebe novih objektov in ureditev se obstoječa
priključna omarica prestavi oziroma izvede nova prostostoječa
merilna omarica za večje število merilnih mest, na lokaciji ob
novem uvozu za vadbeni poligon.
21. člen
(Plinovodno omrežje)
(1) Na območju OPPN se upošteva obstoječe plinovodno
omrežje na katero je priključen obstoječi objekt PGE Krško,
PGD Videm preko plinske omarice.
(2) Za potrebe novih objektov in ureditev se ukine in prestavi del priključnega plinovoda, ki poteka pod novimi objekti in
se izvede nova plinska omarica na južni fasadi novega objekta
PGE Krško, PGD Videm. Os priključnega plinovoda mora biti
oddaljena min. 1,0 m od temeljev nadstrešnice in min. 2,0 m
od novega objekta PGE Krško, PGD Videm.
22. člen
(Omrežje zvez)
(1) Na območju OPPN se upošteva obstoječe TK, KRS in
ŠOEK omrežje, ki se ustrezno zaščiti ali prestavi. Izvedejo se
nova priključna mesta z zagotovitvijo možnosti za priključevanje večjega števila uporabnikov.
(2) Telekomunikacijsko omrežje: Za potrebe novih objektov in ureditev se obstoječi TK vodi delno prestavijo oziroma
ukinejo, obstoječe priključno mesto se prestavi in se izvede
nova TK omarica na betonskem podstavku, na lokaciji ob novem uvozu za vadbeni poligon.
V času gradnje mora biti zagotovljeno delovanje TK
omrežja in radijska zveza ZARE.
(3) KRS: Za potrebe novih objektov in ureditev se dopolni
obstoječe KRS omrežje in se izvede novi priključek v novem
jašku na lokaciji ob novem uvozu za vadbeni poligon.
(4) ŠOEK: Za potrebe novih objektov in ureditev se prestavi del trase, ki poteka pod novimi objekti in se izvede novi
priključek v novem jašku na lokaciji ob novem uvozu za vadbeni
poligon.

Št.

65 / 5. 10. 2018 /

Stran

9835

diščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili
arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim
grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ
to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče,
dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma
se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki
ogroža obstoj arheološke ostaline.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
24. člen
Ministrstvo za okolje in prostor je dne 3. 1. 2018 izdalo
odločbo št. 35409-383/2017, da v postopku priprave in sprejemanja OPPN za območje Poklicne gasilske enote Krško (del
EUP KRŠ 103 in KRŠ 036) ni potrebno izvesti celovite presoje
vplivov na okolje.
25. člen
(Varovanje pred onesnaženjem tal)
Zaradi umeščanja novih objektov in ureditev ne bo onesnaženih voda, ki bi jih spuščali v tla (fekalne in meteorne vode
se vodijo ločeno v obstoječe javno kanalizacijsko omrežje).
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, 62/10) se območje obravnavanega posega nahaja v III.
in IV. stopnji varstva pred hrupom. V tem območju so dovoljene
mejne dnevne ravni hrupa 60 oziroma 75 dBA in nočne 50
oziroma 65 dBA.
(2) Predvidene dejavnosti ne bodo bistveno vplivale na
povečanje ravni hrupa oziroma na prekoračitev dovoljene meje
hrupa.
27. člen
(Varovanje pred onesnaženjem zraka)
Predvidene ureditve in dejavnosti ne bodo vplivale na
prekoračitve dovoljenih vrednosti onesnaževanja zraka.
28. člen

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 – izdelava
smernic s področja varstva kulturne dediščine ni potrebna.
(2) Priporočilne smernice se nanašajo na ukrepe za varstvo arheoloških ostalin, priporoča se izvedba predhodnih arheoloških raziskav za oceno arheološkega potenciala.
V kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva
arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne
dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
Lastnik zemljišča / investitor / odgovorni vodja naj o dinamiki
gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Ljubljana vsaj 14 dni
pred pričetkom zemeljskih del.
(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja /investitorja/
odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da
najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi
takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne de-

(Varovanje pred onesnaženjem voda)
(1) Območje OPPN se ne nahaja znotraj varovanega območja – podzemne vode in se ne nahaja v območju varovanih
vodnih virov.
(2) Zaradi umeščanja novih objektov in ureditev ne bo
onesnaženih voda, ki bi jih spuščali v tla (fekalne in meteorne
vode se vodijo ločeno v obstoječe javno kanalizacijsko omrežje).
(3) 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).
(4) Padavinske vode iz utrjenih povoznih površin je potrebno predhodno očistiti na lovilcu olj; padavinske vode s
posameznih parcel se vodijo v zbiralnike ter naprej v meteorno
kanalizacijo.
(5) Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja morajo biti
grajeni vodotesno.
(6) V času gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne
varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo
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preprečeno onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin na
prosto ali v zemljo.
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 občini Krško je organizirano ločeno zbiranje in odvoz
odpadkov.
(2) Lokacija odjemnih prostorov je ob prometni površini –
Tovarniška ulica in je dostopna za smetarsko vozilo, prostornino
in število predpisanih posod za odpadke določa izvajalec javne
službe ter jih sproti prilagaja tehnologiji ravnanja z odpadki, obsegu in strukturi odpadkov ter izkušnjam ob izvajanju javne službe.
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 Krško.
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 – vse dejavnosti znotraj
območja namenjenega gasilcem so nadzorovane s strani stroke in pooblaščenih služb za zaščito in reševanje.
(2) Objekti morajo biti projektirani potresno varno, za
VIII. stopnjo EMS-98 potresne lestvice, projektni pospešek tal
je 0,200 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 in 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 ne nahaja v erozijskem območju,
ni poplavno ogroženo in ni evidentirano kot plazljivo.
33. člen
(Varstvo pred požarom)
(1) Na območju OPPN in okolici ni dejavnosti oz. tehnoloških postopkov in uporabe požarno nevarnih snovi – vse dejavnosti znotraj območja namenjenega gasilcem so nadzorovane
s strani stroke in pooblaščenih služb za zaščito in reševanje.
(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 – uradno prečiščeno
besedilo – Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 9/11, 83/12, 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, 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 in 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.
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– Pri projektiranju posameznih objektov je potrebno
zagotoviti ukrepe za omejevanje širjenja ognja ob požaru z
upoštevanjem ustrezne požarne ločitve objektov oz. 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 obstoječih zadostno dimenzioniranih
prometnic in manipulativnih površin.
– Zadostne količine požarne vode so zagotovljene s hidrantnim omrežjem.
– Pri projektiranju posameznega objekta morajo biti predvideni ukrepi, ki bodo zagotavljali pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
34. člen
(Etapnost gradnje)
Dovoljena je fazna izvedba objektov in pripadajočih ureditev pod pogojem, da posamezna faza predstavlja zaključeno
funkcionalno in oblikovno celoto.
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
36. člen
(Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Dovoljena so odstopanja pri infrastrukturnem urejanju in parcelaciji ter pri mikrolokacijah posameznih elementov
vadbenega prostora (stolp za vaje, bazen za vodo, plato za
tehnično reševanje), 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
mnenja vseh pristojnih mnenjedajalcev.
(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 Krško ter na sedežu KS mesta Krško.
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39. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-14/2017-O502
Krško, dne 20. septembra 2018
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

3121.

Odlok o pokopališkem redu v občini Krško

Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki
dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2,
27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) ter
1. in 4. člena Odloka o koncesiji za opravljanje določenih
lokalnih gospodarskih javnih služb v občini Krško (Uradni list
RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Krško, na 34. seji, dne
20. 9. 2018, sprejel

ODLOK
o pokopališkem redu v občini Krško
Uvodna določba
1. člen
(1) Ta odlok ureja pokopališki red na območju občine Krško, s katerim se podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti na pokopališčih Senovo, Stranje, Brestanica,
Gorica pri Brestanici, Podbočje, Leskovec, Krško, Raka, Zdole,
Veliki Trn in Koprivnica.
(2) Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu obsega naslednje storitve:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna
pogrebna služba;
– pripravo pokojnika;
– upepelitev pokojnika;
– pripravo in izvedbo pogreba.
(3) 24-urna dežurna pogrebna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se v občini Krško izvaja v
skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
(4) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje
pokopališč.
(5) S pokopališkim redom se določi:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne pogrebne službe,
– način izvajanja pogrebne slovesnosti,
– storitve pokopališko pogrebnega moštva,
– osnovni obseg pogreba,
– način in čas pokopa,
– način pokopa, če je plačnik občina,
– pokop zunaj pokopališča,
– ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice,
– obratovanje mrliških vežic,
– obseg prve ureditve groba,
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
– način oddaje grobov v najem,
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov,
obnova spomenikov in grobnic ter drugi posegi v prostor na
pokopališču,
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– zvrsti grobov,
– okvirni tehnični normativi za grobove,
– mirovalna doba za grobove,
– enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških
objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede
na enojni grob,
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti
ter uporabnikov.

Način zagotavljanja 24-urne dežurne pogrebne službe
Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja
javne službe
2. člen
24-urno dežurno pogrebno službo zagotavlja občina
Krško. Izvajalec javne službe in nosilec javnih pooblastil
skladno s tem odlokom je koncesionar, izbran na podlagi
javnega razpisa po postopku določenim s predpisi, ki urejajo
postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.
Vrsta in obseg javne službe in njena prostorska
razporeditev
3. člen
Izvajanje »24-urne dežurne pogrebne službe« obsega
vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca
javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije
pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na
pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
Pogoji za zagotavljanje in uporabo
4. člen
V zvezi z izvajanjem »24-urne dežurne pogrebne službe« je izvajalec javne službe dolžan:
– zagotavljati kvalitetno izvajanje storitev javne službe
24 ur na dan,
– upoštevati normative in standarde, prepisane za izvajanje javne službe,
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne
službe,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
– pripravljati predloge cene storitve javne službe in
– izvajati druge obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja
pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi
in tem odlokom.
5. člen
Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo s
spoštovanjem in pieteto do pokojnikov.
Pravice in obveznosti uporabnikov
6. člen
Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba
in plačniki storitev obdukcije v skladu s predpisi, ki urejajo
mrliško pregledno službo.
7. člen
(1) Uporabniki javne službe 24-urne dežurne pogrebne
službe imajo pravico uporabljati storitve javne službe pod
pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
(2) Uporabniki javne službe so dolžni plačati storitve
javne službe.
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Viri financiranja in način oblikovanja cene »24-urne dežurne
pogrebne službe«
8. člen
(1) Javna služba se financira:
– iz cene storitev 24-urne dežurne pogrebne službe,
– iz proračuna in
– iz drugih virov.
(2) Cena storitev javne službe se na predlog izvajalca
javne službe določi z elaboratom, na podlagi predpisa, ki ureja
oblikovanje cene storitev javne službe.
Vrsta in obseg objektov, naprav in drugih sredstev
gospodarske infrastrukture za izvajanje javne službe
9. člen
Objekti, naprave in druga sredstva gospodarske infrastrukture, potrebni za izvajanje javne službe, so poslovni prostori, hladilniki, vozila in druga potrebna sredstva.
Način izvajanja pogrebne slovesnosti
10. člen
(1) Pogrebna slovesnost se opravi na način, ki je predpisan s tem odlokom.
(2) Pogrebno slovesnost organizira izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti, skladno z voljo umrlega in/ali naročnika
pogreba in v sodelovanju z upravljavcem pokopališča.
11. člen
(1) Pogrebna slovesnost je praviloma javna in ji vsakdo
nemoteno prisostvuje, ali v ožjem družinskem krogu, ki ji prisostvujejo povabljeni s strani naročnika pogreba.
(2) V primeru pogrebne slovesnosti v ožjem družinskem
krogu upravljavec pokopališča javnosti ne sme posredovati
podatkov o pogrebu. Anonimni pokop se izvaja v skladu z
19. členom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.
12. člen
Pri pogrebni slovesnosti se lahko opravi tudi verski obred.
13. člen
Pri pogrebni slovesnosti lahko sodeluje tudi častna enota
z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo
v slovo umrlemu. Za varnost je odgovoren poveljnik oziroma
vodja enote.
14. člen
Pogrebna slovesnost na pokopališču se prične na prostoru, ki je določen v ta namen.
15. člen
(1) Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se na dan
pogrebne slovesnosti položi praviloma ob 9. uri zjutraj v mrliško
vežico.
(2) Krsta z umrlim se lahko pred upepelitvijo položi v
mrliško vežico.
16. člen
(1) Če umrli leži doma v stanovanjski hiši in je razdalja do
pokopališča daljša od enega kilometra, se pogrebni sprevod
opravi z vozilom upravljavca pokopališča.
(2) Umrli stanovski predstavnik verske skupnosti se lahko
do pokopa položi na dan pogreba v verski objekt, praviloma na
pokopališču, od koder se lahko prične pogrebna svečanost.
(3) Pogreb opravi pokopališko pogrebno moštvo upravljavca pokopališča.
(4) V primeru žarnega pogreba ali raztrosa, pogreb opravi
najmanj tričlansko pogrebno moštvo, v primeru klasičnega pogreba pa pogreb opravi najmanj petčlansko pogrebno moštvo.
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17. člen
(1) Pred začetkom pogrebne slovesnosti se na poslovilni
prostor dostavi cvetje in vodja pogreba pripelje svojce.
(2) Pogrebna slovesnost se prične, ko se prinesejo zastave, simboli in se pripeljejo posmrtni ostanki umrlega na
poslovilni prostor. Od umrlega se poslovijo pevci, govorniki,
recitatorji, pihalni orkester ali drugi glasbeniki in predstavniki
verskih skupnosti, če sodelujejo pri pogrebni svečanosti.
(3) Po končani pogrebni slovesnosti se na poslovilnem
prostoru oblikuje pogrebni sprevod, ki gre do kraja pokopa.
18. člen
(1) Pogrebni sprevod, ki ga vodi vodja pogreba, se razvrsti tako, da je na čelu slovenska zastava z žalnim trakom
ali črna zastava, če je umrli tuj državljan, nato prapori, sledijo
godba, pevci, pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci
in podobno), nosilci vencev in odlikovanj ter drugih priznanj,
krsta oziroma žara, nato sorodniki in drugi udeleženci pogreba.
(2) Če sodelujejo pri pogrebu predstavniki verske skupnosti, se s svojimi simboli, ki jih zagotovijo in nosijo sami,
razvrstijo neposredno pred krsto oziroma žaro.
19. člen
(1) Udeleženci pogrebne slovesnosti se razvrstijo ob grobu oziroma pred prostorom za raztros pepela. Krsto oziroma
žaro s posmrtnimi ostanki umrlega spustijo ali položijo v grob
oziroma raztresejo na prostoru za raztros pepela. Po minuti
molka ter poklonitvi zastav in praporov je pogrebni sprevod
končan.
(2) Del pogrebnih slovesnosti se lahko opravi tudi ob
grobu.
20. člen
Najkasneje dve uri po končani pogrebni slovesnosti mora
upravljavec pokopališča grob zasuti, z delom pa prične, ko se
večina udeležencev pogrebne slovesnosti umakne iz okolice
groba.
Storitve pokopališko pogrebnega moštva
21. člen
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva na vseh
pokopališčih na območju občine Krško zagotavlja upravljavec
pokopališč in jih zaračunava izvajalcem pogrebnih storitev v
skladu s cenikom.
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo
prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice do mesta
pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(3) Cenik storitev pokopališko pogrebnega moštva se
določi s sklepom Občinskega sveta Občine Krško. O določitvi
in spreminjanju cenika odloča Občinski svet Občine Krško
na obrazložen predlog upravljavca pokopališča. Potrjen cenik
mora biti javno objavljen in dostopen.
Osnovni obseg pogreba
22. člen
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, upepelitev, uporabo mrliške vežice, minimalno
pogrebno slovesnost in pokop z žaro ali raztrosom, vključno
s pogrebno opremo, ki ustreza standardom in normativom za
osnovni pogreb.
Način in čas pokopa
23. člen
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni
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prostor ali raztros pepela v skladu z voljo pokojnika in na način,
določen s tem odlokom.
(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča je
dovoljen le s soglasjem pristojnega občinskega organa.
(3) Pokop lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti,
v skladu s tem odlokom.
24. člen
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik
pogreba ali občina.
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni
zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
(3) Če naročnik pogreba ni najemnik groba, mora ob
naročilu pogreba priložiti pisno dovoljenje najemnika groba, da
dovoljuje pokop.
25. člen
(1) Na območju občine Krško so dovoljene naslednje
vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob ali žarno nišo,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj pokopališča.
(2) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki
ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(3) Pokop na pokopališčih, navedenih v prvem odstavku
1. člena tega odloka, se lahko opravi vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji.
Čas pokopa se prilagaja letnemu času, upoštevajoč možnost
obveznega zasutja in začasne ureditve groba še v času dnevne
svetlobe.
(4) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(5) Žarni pokopi se lahko vršijo v klasične grobove, s predhodno vstavitvijo žarne niše ali pa v stenske grobne prostore, kjer je
to urejeno. Urejen stenski žarni grob ali žarna niša se šteje takrat,
ko je le ta zaprta s ploščo in ni možen neposredni stik z žaro.
Način pokopa, če je plačnik Občina Krško
26. člen
Če je plačnik pogreba občina, se pokop izvede v osnovnem obsegu, z žaro ali raztrosom pepela.
Pokop zunaj pokopališča
27. člen
V občini Krško je v izjemnih primerih možen tudi pokop
zunaj pokopališča, in sicer:
– raztros pepela zunaj pokopališča na podlagi soglasja
pristojnega občinskega organa;
– pokop stanovskih predstavnikov verskih skupnosti v
grobnice verskih skupnosti ali posamezne grobove zunaj pokopališča na podlagi soglasja pristojnega občinskega organa;
– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.
Ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih,
kjer na pokopališčih ni mrliške vežice
28. člen
Na pokopališčih v občini Krško, kjer ni mrliške vežice, so
pokojniki do pogreba v mrliški vežici bližnjega pokopališča ali
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doma v hiši z največ dvema stanovanjema pod pogojem, da
je to v skladu s predpisom, ki ureja mrliško pregledno službo.
Obratovanje mrliških vežic
29. člen
(1) Na pokopališčih Senovo, Brestanica, Podbočje, Leskovec, Krško, Raka, Zdole, Veliki Trn in Koprivnica so mrliške
vežice, katerih uporaba je obvezna.
(2) Na pokopališčih Stranje in Gorica pri Brestanici ni
mrliških vežic.
(3) Mrliške vežice obratujejo v času od dovoza pokojnika
do pogrebne slovesnosti, v dogovoru med upravljalcem pokopališča, izvajalcem pogrebne dejavnosti in naročnikom pogreba.
(4) V času uporabe je mrliška vežica praviloma odprta v
zimskem času to je od 1. oktobra do 31. marca od 9. do 18. ure,
in v letnem času to je od 1. aprila do 30. septembra od 8. do
20. ure. V primeru posebnih ali izrednih okoliščin, je možna
uporaba tudi izven določenih ur.
Obseg prve ureditve groba
30. člen
(1) Prva ureditev obstoječega in novega groba po pogrebu zajema odvoz odvečne zemlje, ki nastane po pokopu
in posušenega cvetja, ki ostane po pogrebu, na odlagališče
odpadkov.
(2) Prva ureditev novega groba zajema poleg storitev iz
prvega odstavka še postavitev začasnega nagrobnega obeležja ter ureditev groba z nasadom peska in lesenim okvirjem.
(3) Izvajalec pogrebne dejavnosti je dolžan posušeno
cvetje odstraniti v roku 14 dni oziroma takoj, ko je to potrebno.
Cvetje se lahko na zahtevo naročnika pogreba odstrani tudi
pred tem rokom.
Vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču
31. člen
(1) Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir
na pokopališču tako, da:
– zagotavlja red in čistočo na pokopališčih,
– zagotavlja urejenost pokopališča in pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture in
(2) Upravljavec pokopališča ne odgovarja za morebitne
odtujitve z grobnih prostorov.
32. člen
Na pokopališčih v občini Krško je prepovedano:
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora,
– druge vrste onesnaževanja pokopališča in objektov na
območju pokopališča,
– opravljati prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in druga dela v bližini 50 m od groba in od pogrebnega
sprevoda napovedane pogrebne svečanosti ter ob nedeljah in
praznikih,
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje, hoja po grobovih in podobno,
– vodenje živali na pokopališče, razen službenih psov in
psov vodnikov za slepe,
– vožnja s kolesom in drugimi vozili po pokopališču, razen
z delovnimi stroji upravljavca pokopališča ali od njega pooblaščenega izvajalca,
– hoja po vzdrževanih delih groba in pokopališča, poškodovanje nagrobnih spomenikov ter drugih obeležij in znakov, ki
se nahajajo na pokopališču,
– trganje in poškodovanje zelenja in cvetja na drugih
grobovih,
– odtujevanje predmetov z drugih grobov, pokopaliških
prostorov in iz objektov v območju pokopališča.
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Način oddaje grobov v najem
33. člen
(1) Upravljavec pokopališča odda grobove v najem najemniku (nadaljnjem besedilu: najemnik groba) s pogodbo (v
nadaljnjem besedilu: najemna pogodba) za nedoločen čas.
(2) Oddaja novih grobov se izvede po vrstnem redu prostih grobov. Najemnik ves čas trajanja najemnega razmerja
plačuje grobnino glede na prvoten tip grobnega prostora.
34. člen
(1) Za najem groba plačuje najemnik groba letno grobnino.
(2) Grobnina za grob se lahko plača tudi za več let naprej,
vendar največ za deset let.
(3) Napisna plošča na prostoru za raztros pepela se
naroči in plača ob pogrebu. V ceno je všteta izdelava, napis in
namestitev na prostor za napisne plošče.
35. člen
(1) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij
do enojnega groba, upoštevajo se tudi druga sredstva, namenjena upravljanju pokopališč.
(2) Višina grobnine se na predlog upravljavca pokopališča
določi s sklepom Občinskega sveta Občine Krško.
36. člen
(1) Upravljavec pokopališča izstavi račune za grobnino za
grobove praviloma do 30. junija v tekočem letu.
(2) Če najemnik groba po zapadlosti računa ne plača
grobnine, mu upravljavec pokopališča izstavi opomin. Če po
izstavitvi opomina najemnik ne poravna obveznosti, poda upravljavec pokopališča predlog za izvršbo na sodišče.
37. člen
(1) Najem se lahko prekine v naslednjih primerih:
– na podlagi volje najemnika,
– če računa za najemnino ni bilo moč izročiti najemniku
grobnega prostora in je preteklo eno leto od dneva zapadlosti
računa,
– če je najemnik umrl, upravičenec do sklenitve najemne
pogodbe pa najemne pogodbe ni sklenil v roku 90 dni po smrti
najemnika.
(2) Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne
stroške odstraniti vsa nagrobna obeležja v roku 30 dni. Če najemnik tega ne naredi, jih mora na stroške najemnika odstraniti
upravljavec pokopališča po sprejeti tarifi. Najemnik je dolžan
poravnati sorazmerni delež letne grobnine.
(3) Nagrobna obeležja so spomeniki, robniki, krovne in
stenske plošče, lučke, vaze in podobno.
(4) Upravljavec pokopališča mora po prenehanju najemne
pogodbe za grob z žaro, žaro prenesti v anonimno skupno
grobišče. Pepel iz žare se lahko raztrese na prostoru za raztros
pepela, če to naroči najemnik groba.
(5) Upravljavec pokopališča mora najemnike oziroma njihove morebitne dediče pozvati k ureditvi grobnih prostorov
pisno ali pisnim obvestilom na grobnem prostoru. V kolikor se
nihče ne odzove, občina na predlog upravljavca pripravi sklep
za odstranitev nagrobnega obeležja, ki se objavi na spletnih
straneh občine in upravljavca. Odstranitev se lahko izvede po
preteku 90 dni od objave.
Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov,
obnova spomenikov in grobnic ter drugi posegi
v prostor na pokopališču
38. člen
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov,
obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na
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pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca
pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavljanje,
spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo spomenikov
in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču v
skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost,
podzakonskimi predpisi in tem odlokom. Pri tem je dolžan
zagotoviti varovanje ambientalne in arhitektonske celovitosti
pokopališča ter umetniškega in kulturnozgodovinskega pomena posameznih grobov. Višina nagrobnega obeležja ne sme
presegati višine pokopališkega zidu na oddelku pokopališča,
kjer se grob nahaja.
(3) Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje
spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug
poseg v prostor na pokopališču v nasprotju z soglasjem
upravljavca pokopališča ali brez njega, mora upravljavec
najemnika pozvati, da te nepravilnosti odpravi v 15 dneh
oziroma si pridobiti soglasje upravljavca. Če najemnik nepravilnosti ne odpravi v 15 dneh oziroma si ne pridobi soglasja
upravljavca, lahko upravljavec te nepravilnosti odpravi na
stroške najemnika.
(4) Spomenikom in drugim nagrobnim obeležjem groba
ter grobnicam, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni
spomeniki, se lahko videz groba (oblika, material, napis) spreminja le v soglasju z organizacijo, pristojno za varstvo kulturne
dediščine.
(5) Če pri postavljanju, spreminjanju ali odstranitvi spomenikov pride do poškodbe drugih grobov, je potrebno škodo
prijaviti upravljavcu pokopališča. Za škodo je odgovoren izvajalec del.
(6) Napisne plošče z imeni pokojnikov na enotno urejenem prostoru za raztros pepela odraslih in otrok lahko postavlja
le upravljavec pokopališča. Če se na prostoru za raztros pepela
pojavi neustrezna plošča, jo je upravljavec pokopališča dolžan
odstraniti v roku osmih dni.
(7) Napisne plošče na stenskih žarnih nišah lahko postavlja, spreminja, odstranjuje, obnavlja ali izvaja druge posege v
prostor le upravljavec pokopališča. Napisnih plošč na stenskih
žarnih nišah se ne sme odvažati z območja pokopališča. Če se
na stenski žarni niši pojavi neustrezna plošča, jo je upravljavec
pokopališča dolžan odstraniti v roku osmih dni.
(8) Žarne niše lahko vgrajuje le upravljavec pokopališča.
Zvrsti grobov
39. člen
(1) Na pokopališčih iz prvega odstavka 1. člena tega odloka so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov:
– enojni, otroški, povečani grobni prostor, vrstni grobovi
in grobnice,
– grobišča, kostnice in skupna grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope in
– prostor za raztros pepela.
(2) Spreminjanje zvrsti grobov z deljenjem grobov je dovoljeno le, če to določa ureditveni načrt razdelitve na oddelke
in grobove.
(3) Za vsako pokopališče mora upravljavec pokopališča
imeti izdelan načrt razdelitve na pokopališke oddelke in zvrsti
grobov na posameznih oddelkih ter imeti vzpostavljeno evidenco grobov, skladno z zakonom in tem odlokom.
Okvirni tehnični normativi za grobove
40. člen
(1) Tehnični normativi za grobove:
– enojni grob: širina do 1 m, dolžina do 2,4 m, globina
najmanj 1,80 m,

Uradni list Republike Slovenije
– dvojni grob: širina do 2 m, dolžina do 2,4 m, globina
najmanj 1,80 m,
– trojni grob: širina do 3 m, dolžina do 2,4 m, globina
najmanj 1,80 m.
– otroški grob: širina do 1 m, dolžina do 2,3 m, globina
najmanj 1,80 m.
– žarni grob: širina do 1 m, dolžina do 1,2 m, globina
najmanj 0,7 m,
– vrstni grob: širina do 1 m, dolžina do 2,3 m, globina
najmanj 1,80 m.
(2) Gradnja novih grobnic je dovoljena le, če to določa
ureditveni načrt razdelitve na oddelke in grobove.
41. člen
(1) Grobišča so kostnice, prostori za skupen pokop ob
morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih
razmerah ter skupna grobišča.
(2) Na grobiščih je urejen skupen prostor za polaganje
cvetja in sveč.
42. člen
Minimalne mere grobne jame so: dolžina 220 cm, širina
90 cm, in globina 180 cm. Za umrle otroke do 10 let smejo
biti grobne jame odgovarjajoče skrajšane in zožene. Če je v
isti grobni jami predvidenih več zaporednih pokopov je lahko
grobna jama poglobljena največ do 280 cm, plast zemlje nad
zadnjo krsto pa mora biti najmanj 100 cm.
Mirovalna doba za grobove
43. člen
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop
s krsto znaša deset let.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v
grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku
mirovalne dobe. Za pokope z žaro mirovalna doba ne velja.
Enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov
in naprav ter druge pokopališke infrastrukture
44. člen
Enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov
in naprav ter druge pokopališke infrastrukture se določi s sklepom Občinskega sveta Občine Krško. O določitvi in spreminjanju cenika odloča Občinski svet Občine Krško na obrazložen
predlog upravljavca pokopališča. Potrjen cenik mora biti javno
objavljen in dostopen.
Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede
na enojni grob
45. člen
(1) Osnovna grobnina je grobnina za enojni grob. Grobnina za ostale zvrsti grobov je določena v razmerju do osnovne
grobnine in znaša:
– grobnina za otroški, vrstni, žarni (talni) grob je enaka
osnovni grobnini.
– grobnina za dvojni grob je enaka dvakratniku osnovne
grobnine.
– grobnina za povečane grobove je enaka osnovni grobnini, pomnoženi s faktorjem, ki predstavlja število možnih pokopov v tak grob, vendar največ do šest.
– grobnina prostora za žarno nišo (stensko) ne sme presegati sedemdesetih odstotkov osnovne grobnine.
(2) Grobnina za raztros pepela in prostor za anonimni pokop se plačata v enkratnem znesku ob pokopu v višini enoletne
najemnine za enojni grob.
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Druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti
ter uporabnikov
Pokopališka dejavnost
46. člen
(1) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje
pokopališč.
(2) Urejanje pokopališč obsega zgraditev ali razširitev
obstoječega pokopališča, zgraditev pokopaliških objektov in
naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališču,
razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti grobov in opustitev
pokopališča.
(3) Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje
soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(4) Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne
jame, prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje
in posušenega cvetja na odlagališče, ter prekop posmrtnih
ostankov.
(5) Cenik storitev grobarjev se določi s sklepom Občinskega sveta Občine Krško. O določitvi in spreminjanju cenika
odloča Občinski svet Občine Krško na obrazložen predlog
upravljavca pokopališča. Potrjen cenik mora biti javno objavljen
in dostopen.
47. člen
(1) Upravljanje pokopališč se v občini Krško na pokopališčih Senovo, Stranje, Brestanica, Gorica pri Brestanici,
Leskovec, Krško, Raka, Zdole, Koprivnica, izvaja kot lokalna
gospodarska javna služba. Upravljavec pokopališča po tem odloku je koncesionar (v nadaljevanju: upravljavec pokopališča).
(2) Upravljavec pokopališč je dolžan vsako leto pripraviti
predlog letnega programa javne službe za prihodnje leto in ga
skupaj z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju
gospodarske javne službe, najkasneje do 15. 11. vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu organu. Letni program sprejme
Občinski svet Občine Krško.
(3) Izvajalec javne službe »upravljanje pokopališč« je dolžan najkasneje do 28. 2. naslednjega leta pristojnemu organu
predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne
službe v preteklem letu.
48. člen
(1) Upravljanje pokopališč se financira iz:
– grobnin;
– najemnin/plačil za uporabo pokopaliških objektov in
naprav;
– plačil za storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva;
– proračuna;
– drugih virov.
(2) Upravljavec pokopališča zaračunava izvajalcem pogrebne dejavnosti, v skladu s cenikom, sprejetim na podlagi
tega pokopališkega reda, uporabo pokopaliških objektov in
naprav ter stroške storitev grobarjev in storitev pokopališko
pogrebnega moštva.
Obveznosti upravljavca pokopališč
49. člen
(1) Upravljavec pokopališča mora upravljati pokopališče
tako, da:
– zagotavlja urejenost pokopališča,
– izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje,
– oddaja mrliške vežice in poslovilne dvorane,
– oddaja grobove v najem in vodi register sklenjenih
pogodb,
– zagotavlja storitve grobarjev in storitve pokopališko
pogrebnega moštva,
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– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni
dogovor z naročnikom pogreba,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– vodi elektronski kataster grobov,
– izvaja prvo ureditev groba,
– vgrajuje, odpira in zapira žarne niše,
– postavlja nagrobne betonske temelje na novih oddelkih
pokopališč,
– izdaja soglasja v zvezi s posegi na območju pokopališč,
– beleži termine izvajanja drugih del na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih
nagrobnih obeležij, vrtnarske storitve) in
– izvaja druge naloge skladno z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem
odlokom.
(2) Upravljavec pokopališča je dolžan zagotoviti možnost
pokopa vsakega umrlega, ki je imel tik pred smrtjo stalno prebivališče na območju matičnega okoliša pokopališča, razen
v primeru, da na pokopališču ni prostih grobnih prostorov. V
slednjem primeru je dolžan zagotoviti pokop na katerem od
drugih pokopališč v občini.
(3) Upravljavec pokopališča lahko dovoli pokop umrlega,
ki ni imel stalnega prebivališča na matičnem območju pokopališča, če so na pokopališču prosti grobni prostori. Prav tako mora
zagotoviti pokop neidentificirane osebi, ki je umrla na območju,
za katerega je pokopališče namenjeno.
(4) Če upravljavec pokopališča ugotovi, da se na pokopališču izvajajo dela ali opravljajo storitve v nasprotju s tem
odlokom in zakonom, mora o tem obvestiti pristojne inšpekcijske službe.
Evidence upravljalca pokopališča
50. člen
(1) S tem odlokom se upravljavcu pokopališča podeli
javno pooblastilo za vzpostavitev in vodenje trajne evidence
o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču, trajne
evidence grobov – kataster in evidence najemnikov grobov za
obdobje zadnjih deset let.
(2) Kataster vsebuje poleg podatkov, ki jih določa zakon,
še naslednje podatke:
– o vseh grobovih, in sicer po zvrsteh grobov,
– o komunalnih napravah in vodih posameznega pokopališča.
(3) Kataster se vodi v digitalni obliki, za vsako posamezno
pokopališče posebej, in sicer v tekstualni in grafični obliki ter
skladno s standardi občinskega geografskega informacijskega
sistema.
(4) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine
Krško. Kopijo ažuriranih podatkov upravljavec pokopališča periodično, vendar najmanj enkrat letno, izroča občini, ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe pa jih izvajalec javne
službe brezplačno izroči v celoti v last in posest občini.
(5) Kataster mora biti voden ažurno.
(6) V evidenci o pokojnikih se vodijo podatki o imenu in
priimku pokojnika, naslov, datum rojstva in smrti pokojnika,
datum pogreba, številka in oznaka groba ter datum in kraj
prekopa.
(7) Upravljavec pokopališča je dolžan s katastrom ravnati
kot s podatki, za katere velja varovanje v okviru varovanja
osebnih podatkov oziroma poslovnih skrivnosti. Posameznemu
uporabniku mora upravljavec pokopališča na njegovo zahtevo
brezplačno omogočiti vpogled v podatke, ki se nanašajo na
grob za katerega ima sklenjeno pogodbo.
(8) Za potrebe obveščanja javnosti o lokaciji groba se
lahko sporočajo podatki o imenu in priimku pokojnika, letnici
rojstva in smrti pokojnika, številka groba in pokopališče. Če
je pokojnik pisno prepovedal razkritje svojih podatkov, ali je to
prepovedal naročnik pogreba, se lahko njegovi osebni podatki
sporočijo le tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih
podatkov pooblaščeni z zakonom.
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(9) Za potrebe obveščanja javnosti o pogrebu se lahko
sporočijo podatki o imenu in priimku pokojnika, starosti pokojnika, datumu pogreba, vežici in pokopališču. Če je pokojnik
pisno prepovedal razkritje svojih podatkov, ali je to prepovedal
naročnik pogreba, se lahko njegovi osebni podatki sporočijo
le tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov
pooblaščeni z zakonom.
(10) V evidenci najemnikov grobov se vodijo podatki o
imenu in priimku najemnika, EMŠO ali davčna številka, naslov
najemnika, številka in datum sklenitve pogodbe o najemu ter
višina grobnine. Podatki so dostopni samo tistim uporabnikom,
ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom.
Izdaja soglasij
51. člen
(1) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev,
popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij
na območju pokopališča v skladu s zakonom in tem odlokom.
Objekti, ki so kulturna dediščina ali kulturni spomenik, se urejajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(2) Upravljavec pokopališča mora izdati soglasje v treh
dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti
kulturna dediščina ali kulturni spomenik.
(3) O zavrnitvi soglasja iz prejšnjega odstavka odloči
župan v 15 dneh. Odločitev župana je dokončna, zoper njo pa
je mogoč upravni spor.
(4) Cena za izdajo soglasja zajema le neposredne stroške
izdaje soglasja. Če pri izvedbi del iz prvega odstavka nastanejo
upravljavcu pokopališča stroški, jih mora poravnati naročnik
soglasja.
(5) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in
barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij
ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
Obveznosti najemnikov grobov in ostalih obiskovalcev
pokopališč
52. člen
(1) Brez soglasja upravljavca pokopališča na grobovih ni
dovoljena zasaditev dreves in grmičevja. Drevesa in grmičevje
ne smejo presegati meter višine. Nagrobna zasaditev ne sme
presegati dimenzij grobnega prostora.
(2) Na pokopališču se lahko seka, žaga, obrezuje ali odstranjuje drevje le s soglasjem upravljavca pokopališča.
(3) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik,
če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna
v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova
odgovorna oseba pa z globo 420 evrov.
53. člen
(1) Najemniki grobov morajo skleniti najemno pogodbo
za grob, redno plačevati grobnino in v roku 30 dni javiti spremembo bivališča. Najemniki morajo tudi skrbeti za urejen videz
groba, to pomeni, da so ga dolžni redno vzdrževati, kar obsega
obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic in
trave), da ta ne posega na sosednje grobove ali poti, skrbeti
za vmesne prostore med svojimi in sosednjimi grobovi, skrbeti
za grobno opremo, redno odstranjevati plevel in odpadke, ki jih
morajo odlagati na za to določena mesta ter skrbeti za red in
čistočo na pokopališču.
(2) Najemniki grobov so dolžni pred postavljanjem, spreminjanjem ali odstranitvijo spomenikov, obnovo spomenikov in
grobnic ter vsakim drugim posegom v prostor na pokopališču
pridobiti predhodno soglasje upravljavca pokopališča. Izvajalci
lahko z deli pričnejo šele po pridobitvi predhodnega soglasja
upravljavca pokopališča.
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(3) Izvajalci del so dolžni upravljavcu pokopališča priglasiti
termine izvajanja drugih del, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku, na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje
spomenikov in drugih nagrobnih obeležij, vrtnarske storitve)
najmanj 3 dni pred načrtovanim izvajanjem del.
(4) Obiskovalci pokopališča in ostali uporabniki pokopališč na enotno urejenem prostoru za raztros pepela ne smejo
postavljati napisnih plošč z imeni pokojnikov in prinašati drugih
stvari, razen cvetja in sveč. Na zelenico ne smejo polagati
ničesar.
(5) Najemnik, ki želi prekop posmrtnih ostankov, mora
podati pristojnemu občinskemu organu vlogo za prekop. Na
podlagi vloge pridobi najemnik groba dovoljenje za izkop umrlega in prenos na drugo pokopališče. Izkop in prenos lahko
naredi samo upravljavec pokopališča.
(6) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju z drugim stavkom prvega odstavka
ali tretjim ali četrtim ali petim ali sedmim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z drugim stavkom prvega odstavka ali tretjim ali četrtim
ali petim ali sedmim odstavkom tega člena, njihova odgovorna
oseba pa z globo 420 evrov.
Prepovedi
54. člen
(1) Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na
pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem
do umrlih.
(2) Prilaščanje in poškodovanje stvari na tujih grobovih in
pokopališki infrastrukturi ni dovoljeno.
(3) Puščanje kakršnegakoli reklamnega gradiva in sporočil na območju pokopališča in okoliških parkiriščih ni dovoljeno,
razen sporočil upravljavca pokopališča.
(4) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v
nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna
oseba pa z globo 420 evrov.
55. člen
(1) Umrle, ki ležijo v mrliških vežicah, se lahko obiskuje
samo v času obratovanja mrliških vežic.
(2) Prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska
in druga dela se ne sme opravljati v času v bližini napovedane
pogrebne svečanosti ter ob nedeljah in praznikih.
(3) Izvajalec del iz prejšnjega odstavka je dolžan okolico
izvajanja del počistiti takoj po končanih delih. V kolikor tega ne
naredi, to naredi upravljavec pokopališča na stroške izvajalca
del.
(4) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v
nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena,
njihova odgovorna oseba pa z globo 420 evrov.
56. člen
(1) Vstop psov in drugih živali na pokopališče je prepovedan razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki, službene
pse policije in pse reševalne enote.
(2) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
(3) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
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samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo
420 evrov.
57. člen
(1) Na pokopališča ni dovoljen dostop z vozili.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na pokopališčih dovoljen dostop vozil nujne medicinske pomoči,
gasilskih vozil in vozil zaščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih nalog, vozil policije, upravljavca pokopališča in
medobčinskega inšpektorata.
(3) V primerih, ko zaradi velikosti in teže materiala nagrobnih obeležij prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko
upravljavec pokopališča izda soglasje za prevoz materiala z
motornim vozilom.
(4) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik,
če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tem
členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 evrov.
Nadzor
58. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju občine izvaja Občina Krško. Inšpekcijski
nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat - Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica
ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.
(2) Občina Krško lahko za posamezna strokovna in druga
opravila pooblasti pristojno strokovno službo, zavod oziroma
drugo primerno institucijo.
(3) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi
pooblaščena oseba za nadzor nad izvajanjem odloka, ki je tudi
pristojna za vodenje postopkov o ugotovljenih prekrških, ter ostali državni organi, ki imajo takšno pristojnost po samem zakonu.
59. člen
(1) Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v
prostor na pokopališču brez predhodnega soglasja upravljavca
pokopališča iz prvega odstavka 51. člena tega odloka, inšpektor Medobčinskega inšpektorata občine Krško z odločbo odredi
prepoved izvajanja del.
(2) Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v
prostor na pokopališču v nasprotju z izdanim predhodnim soglasjem upravljavca pokopališča iz prvega odstavka 51. člena
tega odloka, inšpektor Medobčinskega inšpektorata občine
Krško z odločbo odredi odpravo nepravilnosti.
Prehodne in končne določbe
60. člen
Koncesijska pogodba za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti, sklenjena pred uveljavitvijo tega odloka,
se uskladi s tem odlokom najkasneje v 30 dneh po njegovi
uveljavitvi.
61. člen
(1) Občinski svet občine Krško sprejme elaborat iz drugega odstavka 8. člena tega odloka najkasneje v treh mesecih po
začetku veljavnosti tega odloka.
(2) Občinski svet občine Krško sprejme sklep iz drugega
odstavka 35. člena tega odloka najkasneje v treh mesecih po
začetku veljavnosti tega odloka.
(3) Občinski svet občine Krško sprejme cenik iz prvega
odstavka 44. člena tega odloka najkasneje v treh mesecih po
začetku veljavnosti tega odloka.
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(4) Občinski svet občine Krško sprejme cenik iz tretjega
odstavka 21. in petega odstavka 46. člena tega odloka najkasneje v treh mesecih po začetku veljavnosti tega odloka.
62. člen
(1) Pokopališče Rožno, ki leži v Krajevni skupnosti Rožno-Presladol na območju občine Krško, je pokopališče, na
katerem se izvajajo pokopi pokojnikov iz Krajevne skupnosti
Blanca (Občina Sevnica) in pokopi pokojnikov iz Krajevne
skupnosti Rožno-Presladol (Občina Krško).
(2) Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti in tega odloka Občinski svet Občine Krško določi za upravljavca pokopališča Rožno Občino Sevnica, ki uredi upravljanje
pokopališča v skladu s svojimi akti.
(3) Občina Krško in Občina Sevnica v skladu z zakonom, ki
ureja ravnanje s stvarni premoženjem države in lokalne skupnosti,
s posebno pogodbo uredita vsebino upravljanja pokopališča.
63. člen
Upravljavec mora v roku enega leta od uveljavitve tega odloka skleniti najemne pogodbe za grobove, ki jih uporabniki uporabljajo brez pogodbe in vzpostaviti elektronski kataster grobov.
64. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o izvajanju pogrebnih storitev
v občini Krško (Uradni list RS, št. 33/07, 45/09, 97/11, 25/14).
65. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične 1. 1. 2019.
Št. 007-7/2017-O607
Krško, dne 20. septembra 2018
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

3122.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih
gospodarskih javnih služb v občini Krško

Na podlagi 32. in 33. 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), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2,
27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 34. seji, dne 20. 9. 2018, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih
gospodarskih javnih služb v občini Krško
1. člen
V Odloku o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih
gospodarskih javnih služb v Občini Krško (Uradni list RS,
št. 32/07) se v 1. členu 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. upravljanje pokopališč;«.
2. člen
V 1. členu se doda 8. točka, ki se glasi:
»8. 24-urna dežurna pogrebna služba.«.
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3. člen
Spremeni se peti odstavek 4. člena tako, da se glasi:
»(5) Gospodarska javna služba »upravljanje pokopališč«
obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča (vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, storitve najema pokopaliških objektov in
naprav, storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega
moštva), izvajanje investicijskega vzdrževanja, izvajanje investicije, za katero si koncesionar kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc
ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč
ter ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja
izvajanje navedene javne službe, in drugimi predpisi v okvir
javne službe.«.
4. člen
V 4. členu se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Gospodarska javna služba »24-urna dežurna pogrebna služba« obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih
prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda
zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih
postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca
javne službe, vključno z uporabo le-teh, če ta zakon ne določa
drugače ter ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom,
ki ureja izvajanje navedene javne službe, in drugimi predpisi v
okvir javne službe.«.
5. člen
Spremeni se naslov nad 11. členom tako, da se glasi:
»Upravljanje pokopališč in 24-urna dežurna pogrebna
služba«.
6. člen
Spremenita se prvi in drugi odstavek 11. člen tako, da
se glasita:
»(1) Uporabniki storitev »upravljanje pokopališč« so
predvsem najemniki grobnih prostorov in izvajalci pogrebne
dejavnosti. Uporabniki »24-urne dežurne pogrebne službe« so
praviloma tiste fizične ali pravne osebe, ki naročijo oziroma plačajo prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne
službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika,
odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in
nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
(2) Gospodarska javna služba »24-urna dežurna pogrebna služba« se izvaja na celotnem območju občine. »Upravljanje
pokopališč« se izvaja zlasti pa na pokopališčih, določenih v
Odloku o pokopališkem redu v občini Krško.«.
7. člen
V točki e) v prvem odstavku 21. člena se spremeni prva
vrstica tako, da se glasi:
»e) Upravljanje pokopališč:«.
8. člen
V prvem odstavku 21. člena se doda točka g) tako, da
se glasi:
»g) 24-urna dežurna pogrebna služba:
– da je registriran oziroma, da izpolnjuje pogoje za opravljanje gospodarske javne službe (registracijo podjetja, obrtno
dovoljenje …);
– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju
gospodarske javne službe za njeno izvajanje na celotnem
območju občine, od tega najmanj z eno osebo s strokovno
izobrazbo VI. ali višje stopnje in vsaj tremi leti delovnih izkušenj
pri izvajanju dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da razpolaga z zadostnim obsegom opreme oziroma
potrebnih sredstev za delo in da razpolaga s poslovnim prostorom na območju Občine Krško, oziroma, ne glede na sedež
poslovnega prostora na drugačen način dokaže, da lahko
nemoteno opravlja dejavnost;
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– da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe;
– da je sposoben zagotavljati storitve na kontinuiran in
kvaliteten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev;
– da zagotavlja storitev na poziv uporabnikov ob vsakem
času;
– da je finančno in poslovno usposobljen;
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki
jo z opravljanjem dejavnosti utegne povzročiti državi, občini ali
tretji osebi (predloži ustrezno predpogodbo);
– da predloži elaborat o izvajanju dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja pokopališkega katastra, finančno-operativnega in
razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev iz
četrte do osme alinee.«.
9. člen
Briše se peti odstavek 23. člena. Šesti odstavek postane
peti odstavek.
10. člen
Spremeni se peti odstavek 24. člena tako, da se glasi:
»(5) »24-urna dežurna pogrebna služba« se financira iz
plačil za storitve, ki jih izvajalec zaračunava uporabnikom v
skladu z veljavnim cenikom v svojem imenu in za svoj račun.
»24-urna dežurna pogrebna služba« se lahko financira tudi
na druge načine, če je tako določeno z zakonom ali drugimi
predpisi. »Upravljanje pokopališč« se financira iz plačil grobnin,
najemnin za uporabo pokopaliških objektov in naprav, plačil za
storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva,
proračuna in drugih virov. Grobnine in drugi viri so prihodek
izvajalca.«.
11. člen
Do izteka koncesijskega razmerja urejenega s Koncesijsko pogodbo za izvajanje javnih služb, opr. št. koncedenta
430-9/2016 in št. koncesionarja 569-0056/2016, sklenjeno
dne 6. 7. 2016, opravlja koncesionar v okviru koncesije
vse storitve obvezne občinske gospodarske javne službe
24-urne dežurne pogrebne službe, kot določeno s skladno
s predpisi.
Koncesijska pogodba za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti, sklenjena pred uveljavitvijo tega odloka,
se uskladi s tem odlokom najkasneje v 30 dneh po njegovi
uveljavitvi.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št.

3123.

Odlok o spremembah Odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno
besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 34. seji,
dne 20. 9. 2018, sprejel
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ODLOK
o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih
javnih službah
1. člen
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni
list Republike Slovenije, št. 30/95, 8/99, 124/08, 26/17 in 8/18) se
v prvem odstavku 4. člena spremeni 10. točka tako, da se glasi:
»10. upravljanje pokopališč,«.
Spremeni se 11. točka tako, da se glasi:
»11. 24-urna dežurna pogrebna služba,«.
Črta se 14. točka.
Spremeni se 19. točka tako, da se glasi:
»19. javna razsvetljava, izobešanje zastav in okraševanje
v naseljih,«.
Črta se 21. točka.
Za 23. točko se doda nova 24. točka, ki se glasi:
»24. izvajanje nalog skrbnika za plovbno območje ter
upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.«.
Spremeni se tretji odstavek tako, da se glasi:
»Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 9. in 11. točke prvega odstavka tega člena so obvezne lokalne javne službe, preostale
dejavnosti, navedene v ostalih točkah, pa izbirne.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2008-O602
Krško, dne 20. septembra 2018
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

3124.

Odlok o spremembah Odloka o organiziranju
Poklicne gasilske enote Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno
besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 34. seji,
dne 20. 9. 2018, sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o organiziranju
Poklicne gasilske enote Krško

Št. 007-9/2007-O602
Krško, dne 20. septembra 2018
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

65 / 5. 10. 2018 /

1. člen
V Odloku o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško
(Uradni list RS, št. 15/17) se v 14. členu doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»(3) Direktor zavoda mora imeti opravljeno izobraževanje
po programu za poklicne gasilce, ter imeti opravljeno usposabljanje za delo poveljnika poklicne gasilske enote in opravljen
predpisan strokovni izpit za poveljnika in strokovni izpit za
predstojnika gasilske enote, v skladu z zakonom, ki ureja področje gasilstva.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.

glasi:

2. člen
Spremeni se drugi odstavek 15. člena odloka tako, da
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»(2) Ne glede na tretji odstavek 14. člena tega odloka je
za direktorja lahko imenovan kandidat, ki nima opravljenega
dodatnega usposabljanja za to delo in strokovnih izpitov in jih
opravi v roku skladno z določili predpisov, ki urejajo področje
opravljanja strokovnih izpitov za poklicne gasilce. Do izpolnitve
pogojev direktor za opravljanje operativnih nalog v gasilstvu
pooblasti enega izmed zaposlenih javnih uslužbencev.«.

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
71/17 – ZIPRS1819 in 13/18), Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO,
71/17 in 21/18 – popr.) in Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list
RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna
Peč na 24. redni seji dne 27. 9. 2018 sprejel

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

ODLOK
o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2019

Št. 840-1/2017-O113
Krško, dne 20. septembra 2018
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

3125.

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Mirna Peč za leto 2019
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4/2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno
besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 34. seji,
dne 20. 9. 2018, sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra št. 4 / 2018
I.
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 853/10, parc. št. 853/12 in parc. št. 853/16,
k.o. 1344 – Mali Kamen,
– parc. št. 856/10, parc. št. 856/11 in parc. št. 856/13,
k.o. 1314 – Sremič,
– parc. št. 1242/42, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 2205/11, k.o. 1325 – Senuše,
– parc. št. 756/2, k.o. 1316 – Stara vas.
II.
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži
lastninska pravica v korist Občine Krško.
III.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-4/2018-O507
Krško, dne 20. septembra 2018
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

MIRNA PEČ
3126.

1. SPLOŠNA DOLOČBA

Odlok o proračunu Občine Mirna Peč
za leto 2019

Na podlagi 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s
proračunskimi postavkami.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je določen v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

v eurih
Proračun
leta 2019

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.692.834,68
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek na dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležbe na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

4.188.732,00
2.267.809,00
2.024.657,00
197.792,00
45.360,00
1.920.923,00
200.223,00
9.200,00
4.500.00
15.000,00
1.692.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
503.102,68
170.470,21
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Št.

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI

332.632,47
3.798.579,22
1.066.415,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

321.358,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

51.894,00

402 Izdatki za blago in storitve

647.756,00

403 Plačila domačih obresti

34.407,00

409 Rezerve

11.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI

1.301.532,00

410 Subvencije

144.396,00

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

814.268,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

68.111,00

413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

274.757,00
1.357.502,22
1.357.502,22

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

73.130,00

431 Investic. transferi pravnim in fiz. os.,
ki niso prorač. upor.

51.130,00

432 Investic. transferi proračunskim
uporabnikom

22.000,00

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

894.255,46

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00
0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

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

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

70.000,00
70.000,00
70.000,00
953.250,38
953.250,38
953.250,38

11.005,08

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–883.250,38

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX) =-III.

–894.255,46

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

17.906,30

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja
proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe
je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane
s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
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Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in
se objavita na spletni strani Občine Mirna Peč.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji
prihodki:
1. Prihodki iz naslova požarne takse, ki se uporabljajo za
namene določene z zakonom o varstvu pred požarom.
2. Prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih
cest.
3. Prihodki iz namenskih sredstev državnega proračuna in
sredstva iz proračuna EU.
4. Prispevki sofinancerjev.
5. Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
6. Koncesijska dajatev za posekan in prodan les.
7. Prihodki iz naslova poslovnega najema komunalne infrastrukture.
8. Komunalni prispevki in doplačila občanov.
9. Drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana
s področnimi predpisi.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu,
se prenesejo v proračun naslednjega leta, za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih
financah in tem odlokom prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe.
O prerazporeditvah pravic porabe med področji proračunske porabe lahko odloča župan, pri čemer skupno povečanje ali
zmanjšanje posameznega področja porabe ni omejeno.
V obseg prerazporeditev se ne štejejo prerazporeditve, ki
so potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski
klasifikaciji in prerazporeditve splošne proračunske rezervacije.
Med izvrševanjem proračuna Občine Mirna Peč se lahko
odpre nov konto, poveča obseg sredstev na kontu za izdatke,
odpre nova proračunska postavka v skladu s programsko klasifikacijo, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti
prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe posamezne
naloge oziroma projekta.
O prerazporejenih proračunskih sredstvih župan poroča
občinskemu svetu s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
v mesecu juliju in z zaključnim računom proračuna.
Znotraj proračunske postavke med konti in podkonti lahko
proračunski uporabnik prerazporeja samostojno in brez omejitev.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta za projekte iz načrta razvojnih programov in prične s postopkom prevzemanja obveznosti
za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov.
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Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne smejo presegati
100 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
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 % teh
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika za tekoče leto.
Omejitve iz 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 dobavo
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega
odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik
prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali
sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe
Občine Mirna Peč.
7. 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.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto,
se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijsko dokumentacijo potrjuje župan.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je sklad proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Sredstva sklada proračunske rezerve se uporabljajo za
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot
so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge nesreče, ki jih
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Obvezna proračunska rezerva v letu 2019 se oblikuje v
višini 1.000 EUR. Oblikovanje obvezne proračunske rezerve
preneha, ko sredstva dosežejo višino 1,5 % realizacije prihodkov proračuna preteklega leta.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske porabe za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50 % oblikovanih in
razpoložljivih sredstev rezerv župan in o tem s pisnimi poročili
obvešča občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska
rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu
niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Uradni list Republike Slovenije
Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji
od 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Splošna proračunska rezervacija v letu 2019 se oblikuje
v višini 10.000 EUR.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis terjatev)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200 eurov odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave
v nesorazmerju z višino terjatve.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja 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 bo občina v proračunu za leto 2019 zadolžila v
višini 70.000,00 EUR, in sicer iz naslova povratnih sredstev po
23. členu ZFO za investicije opredeljene v veljavnem proračunu.
Za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Občina Mirna Peč, v letu 2019 občina
ne bo izdajala poroštev.
13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov
in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter drugih
pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv
na upravljanje)
Javna podjetja ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu
2019 ne morejo zadolžiti oziroma izdajati poroštev.
14. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina ne
bo zadolžila.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje v letu 2020)
V obdobju začasnega financiranja Občine Mirna Peč v
letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-03/2018
Mirna Peč, dne 28. septembra 2018
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.
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MOZIRJE
3127.

Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje – SD OPN 1

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter na
podlagi 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 3. dopisni seji dne 18. 9.
2018 sprejel

ODLOK
o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Mozirje – SD OPN 1
UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet Prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje)
(1) S tem odlokom se sprejme Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Mozirje, ki ga je Občinski svet Občine Mozirje sprejel na 5. redni seji dne 9. 6. 2015 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 46/15.
(2) Prve spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje (v nadaljnjem besedilu SD OPN 1) se
nanašajo na spremembe:
– odloka zaradi ugotovljenih neskladij, nejasnosti in pomanjkljivosti,
– grafičnega dela, kot posledica vključitve posameznih pobud in ugotovljenih napak ter
– obveznih prilog.
2. člen
(vsebina SD OPN 1)
(1) Spremenijo se vsi členi odloka, tako da se po novem glasijo:
»I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet občinskega prostorskega načrta)
(1) Občinski prostorski načrt Občine Mozirje vsebuje strateški in izvedbeni del.
(2) Strateški del ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določa:
– izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
– zasnovo prostorskega razvoja občine,
– zasnovo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
– okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana,
– okvirna območja razpršene poselitve,
– usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo,
– usmeritve za razvoj v krajini,
– usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč in
– usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
(3) Izvedbeni del OPN za celotno območje občine po posameznih enotah urejanja prostora določa:
– območja namenske rabe prostora,
– prostorske izvedbene pogoje,
– območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu OPPN).
2. člen
(vsebina in oblika OPN)
(1) Občinski prostorski načrt vsebuje tekstualni, grafični del in priloge.
(2) Tekstualni del OPN je sestavljen iz naslednjih poglavij:
I. UVODNE DOLOČBE
II. STRATEŠKI DEL
2.1 Splošne določbe
2.2 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
2.3 Zasnova prostorskega razvoja občine
2.4 Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra
2.5 Določitev območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana
2.6 Določitev območij razpršene poselitve
2.7 Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
2.8 Usmeritve za razvoj v krajini
2.9 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
2.10 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
2.11 Konceptualni del prostorskega razvoja urbanega središča Mozirje, za katerega je izdelan urbanistični načrt
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III. IZVEDBENI DEL
3.1 Splošne določbe
3.2 Splošni prostorski izvedbeni pogoji
3.3 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji
3.4 Posebni prostorski izvedbeni pogoji
IV. POSEBNE DOLOČBE
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
(3) Grafični del strateškega dela OPN vsebuje karte:
1. Zasnova prostorskega razvoja občine
M 1:25000
2. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra
M 1:25000
3. Zasnova območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana,
in območji razpršene poselitve
M 1:25000
4. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo
M 1:25000
5. Usmeritve za razvoj v krajini
M 1:25000
6. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
M 1:25000
(4) Grafični del izvedbenega dela OPN vsebuje:
1. Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste
M 1:25000
2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne
infrastrukture
M 1:25000
3. Prikaz območij enot urejanja prostora in podrobnejše namenske rabe prostora
M 1:5000
4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javnenfrastrukture
M 1:5000
(5) Priloge Občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje so:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta, ter urbanistični načrt za urbano središče Mozirje
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, vključno s poročilom o upoštevanju smernic ter opisom postopka pridobivanja smernic in mnenj
5. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
6. Povzetek za javnost
7. Okoljsko poročilo
8. Ostala gradiva, izdelana v skladu z zahtevami nosilcev urejanja prostora
9. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta.
3. člen
(pomen kratic in uporabljenih izrazov)
Posamezne kratice, uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– DI_DZP – delež zelenih površin,
– DI_H – višina stavb,
– EUP – enota urejanja prostora,
– FZ – faktor zazidanosti,
– GJI – gospodarska javna infrastruktura,
– MHE – mala hidroelektrarna,
– ON – območje naselja, določeno po Zakonu o prostorskem načrtovanju,
– OP – okoljsko poročilo,
– OPPN – občinski podrobni prostorski načrt,
– PIP – prostorski izvedbeni pogoji,
– PNRP – podrobnejša namenska raba prostora,
– PRS – Prostorski red Slovenije,
– RPE – register prostorskih enot,
– SPRS – Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
– SURS – Statistični urad Republike Slovenije.
4. člen
(pomen uporabljenih izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen s tem odlokom ni izrecno določen, imajo enak pomen, kot ga na dan
uveljavitve tega odloka določajo veljavni predpisi.
(2) Izraz »praviloma« pomeni, da je treba upoštevati določila odloka, razen v primerih, ko iz utemeljenih razlogov in omejitev
(razmere na terenu, geomehanske lastnosti tal in drugi utemeljeni razlogi) to ni možno. V tem primeru je treba odstop od določil
tega odloka obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor (gradbeno, uporabno dovoljenje ipd.).
II. STRATEŠKI DEL
2.1 Splošne določbe
5. člen
(splošne določbe)
Strateški del OPN določa izhodišča in cilje prostorskega razvoja, določa zasnovo prostorskega razvoja ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture, opredeljuje in določa območja naselij, območja razpršene gradnje in razpršene poselitve ter podaja
usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini ter usmeritve za določitev namenske rabe prostora
in prostorskih izvedbenih pogojev.
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2.2 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
6. člen
(osnovne ugotovitve, ki izhajajo iz analiz stanja in teženj ter možnosti prostorskega razvoja)
(1) Današnja Občina Mozirje je bistveno manjša od nekdanje, ki je zajemala vse občine Zgornje Savinjske doline. Leži ob
vstopu v Zgornjo Savinjsko dolino. Statistično je Občina Mozirje del večje Savinjske statistične regije, prostorsko in politično pa
se, skupaj z ostalimi občinami Zgornje Savinjske doline, ter občinami Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, povezuje v SavinjskoŠaleško regijo. Naselje Mozirje je ohranilo nekdanjo vlogo središča celotne doline in zagotavlja funkcije, ki so pomembne za širše
območje Zgornje Savinjske doline. Medobčinsko in občinsko središče Mozirje se razvija kot upravno središče Zgornje Savinjske
doline.
(2) Območje Občine Mozirje zajema 54 km2 in meji na občine Ljubno, Rečica ob Savinji, Nazarje, Šoštanj, Šmartno ob Paki in
Braslovče. Po podatkih Statističnega urada RS (v nadaljnjem besedilu SURS) je leta 2010 na območju občine v osmih naseljih po
registru prostorskih enot (v nadaljnjem besedilu RPE) stalno bivalo 4100 prebivalcev. Območje Občine Mozirje je izrazito centralno
poseljeno. Večina prebivalcev živi v medobčinskem in občinskem središču Mozirje, katerega del, s širitvijo poselitve postopoma
postajata tudi Ljubija in Loke pri Mozirju. Mozirje se nahaja na vstopu v osrednji del Zgodnje Savinjske doline. Na hribovitih območjih
Brezja, Ljubije, Lepe Njive, Dobrovelj, Radegunde in Šmihela nad Mozirjem se pretežno pojavljajo zaselki ter gruče posameznih
objektov, predvsem kmetij in stanovanjskih objektov. Povprečna gostota poselitve v Občini Mozirje znaša 76 prebivalcev na km2,
kar je 78 % slovenskega povprečja (podatek SURS, 2010).
(3) Poselitveni vzorec v Občini Mozirje je posledica naravnih in zgodovinskih razmer tega območja. Prevladujoča poselitev
strnjenega tipa se v občini pojavlja predvsem v dolini ob reki Savinji, kjer je značilna drobno členjena kmetijska krajina dolinskega
dna, prekinjena z obvodno krajino obrečne vegetacije. Slikovito staro trško jedro Mozirje se je izoblikovalo ob sotočju Trnave in
Mozirnice z reko Savinjo. Medobčinsko in občinsko središče Mozirje se je v nedavni preteklosti širilo predvsem proti zahodu z
obsežno prostostoječo stanovanjsko pozidavo in proti vzhodu, kjer se je oblikovalo obsežno območje s centralnimi dejavnostmi
in trgovskimi centri. Le manjši del Mozirja se je širil na desni breg Savinje, kjer se postopoma že spaja z Lokami pri Mozirju. Na
desnem bregu Savinje je umeščen Mozirski gaj, ki skupaj s športno-rekreacijskim centrom Golte-Žekovec na skrajnem severozahodnem delu Občine Mozirje, predstavlja osrednjo turistično ponudbo občine. Stik med naselji in kmetijsko krajino oblikujejo
visokodebelni sadovnjaki, vrtovi in kmetijsko-gozdarski (gospodarski) objekti – kozolci, lope … Naselja so po večini ohranila tipično
naselbinsko strukturo. V naseljih Brezje, Ljubija, Lepa Njiva, Dobrovlje pri Mozirju, Radegunda in Šmihel nad Mozirjem, deloma
pa tudi v naseljih Mozirje in Loke pri Mozirju, prevladuje značilna avtohtona razpršena poselitev, v obliki manjših zaselkov, gruč
stanovanjskih in kmetijskih objektov ter celkov.
(4) Naravni prirast prebivalstva v občini je v primerjavi s slovenskim povprečjem negativen, kar kaže na to, da se povprečna
starost prebivalcev v občini dviga. Povprečna starost v občini je 40,6 let, kar je sicer manj od povprečja v Sloveniji. Selitveni prirast
je sicer pozitiven, vendar v občini ostaja problem zaposlovanja predvsem višje in visoko izobraženega kadra, ki išče ustrezne
možnosti za delo in bivanje v večjih središčih v neposredni okolici (Velenje, Celje).
(5) V Občini Mozirje primanjkuje delovnih mest, stopnja brezposelnosti je leta 2010 znašala 9,0 %, kar je manj od povprečja
v Sloveniji. Delež zaposlitev občanov v občini, glede na vse zaposlitve občanov v vseh občinah, je izredno nizek in močno pod
slovenskim povprečjem. V občini so pomembneje zastopani drobno gospodarstvo, trgovina, turizem in kmetijstvo. V zadnjem
obdobju pa se razvijata predvsem turizem in trgovina, kjer se zagotavljajo tudi dodatna delovna mesta.
(6) V letu 2010 je bilo v občini 392 stanovanj na 1000 prebivalcev. Število stanovanjskih enot na območju občine kaže na
primanjkljaj stanovanj.
(7) Oskrbne in storitvene dejavnosti so večinoma umeščene v Mozirju. V manjši meri pa tudi na Lepi Njivi in Šmihelu nad
Mozirjem. V Občini Mozirje predvsem primanjkuje prostora za umeščanje različnih gospodarskih dejavnosti ter za razvoj turizma
in za širitev turističnih kapacitet. Dobro je organizirano varstvo najmlajših in osnovno izobraževanje. Primarno zdravstveno varstvo
jeomogočeno v zdravstvenem domu v Mozirju, ki zajema tako splošne kot tudi specialistične ambulante. V Občini Mozirje so tudi
sedež upravne enote in policijska postaja, pošta, knjižnica, galerija ter dvorana za kulturne in športne prireditve s športnimi igrišči.
(8) Vse kmetijske površine po dejanski rabi v občini zajemajo približno 15,7 km2, kar predstavlja približno 29,4 % celotnega
ozemlja občine.
(9) Gozdna zemljišča se razprostirajo pretežno na hribovitem območju občine in v manjši meri ob obrečnem pasu Savinje,
kjer prevladuje poplavni gozd. Gozdne površine zajemajo približno 35 km2, kar predstavlja približno 65,5 % površine občine. Zaradi
razdrobljene gozdne posesti je oteženo gospodarjenje z gozdovi in njihovo gospodarsko izkoriščanje.
(10) Največji vodotok obravnavanega območja je Savinja, ki zaradi svojega delovanja vpliva in spreminja dolino neposredno
ob svojem toku. Savinja s svojimi pritoki poplavno ogroža predvsem ravninski del ob svojem koritu, kjer je tudi večji del strnjene
poselitve v dolinskem delu občine. Poselitev je najbolj zgoščena neposredno ob sotočju Savinje, Mozirnice, Trnave in Ljubije.
Vsi omenjeni vodotoki pogosto poplavljajo. Na območju Občine Mozirje so prisotni tudi manjši hudourniški vodotoki, ki prav tako
povečujejo poplavno ogroženost območij poselitve.
7. člen
(razvojne potrebe v občini ter razvojne potrebe države in regije)
(1) Razvojne potrebe občine so usmerjene v:
– razvoj Mozirja kot medobčinskega in občinskega središča, ki je upravno središče Zgornje Savinjske doline ter razvoj ostalih
naselij v občini,
– razvoj Mozirja kot turističnega, zaposlitvenega in storitvenega središča,
– zadostno in dostopno oskrbo z družbenimi in drugimi storitvenimi dejavnostmi, dejavnostmi socialnega varstva ter dejavnostmi izobraževanja. Omrežje družbene javne infrastrukture, šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo in druge javne službe, se razvija
skladno z omrežjem občinskih središč Zgornje Savinjske doline,
– razvoj ustreznih storitvenih in oskrbnih funkcij ter razvoj delovnih mest, zlasti na območju Mozirja, s čimer se zmanjšuje
dnevna migracija v večja zaposlitvena središča. V Mozirje se umešča tudi primarna zdravniška in socialna oskrba, hkrati pa se v
njem zagotavlja možnosti za turistično, športno in kulturno dejavnost,
– spodbujanje vzdržnega prostorskega razvoja. Novogradnje se usmerja zlasti v obstoječa poselitvena območja, s čimer
sezagotavlja racionalna raba prostora in racionalno opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu GJI),
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– razvijanje podeželskih naselij ter krajine kot povezanega gospodarskega in bivalnega prostora, v katerem se ohranja in
razvija krajinska in arhitekturna kakovost. Prednost se daje obnovi in sanaciji, ki sta usmerjeni v modernizacijo kmetijstva in ustvarjanje pogojev za razvoj dopolnilnih dejavnosti,
– rekonstruiranje in gradnjo GJI v skladu s sprejetimi nacionalnimi in lokalnimi operativnimi programi,
– razvoj turizma na celotnem območju občine, zlasti pa v povezavi z Mozirskim gajem ter Goltemi,
– gradnjo energetskih objektov v občini, pri čemer se ob umeščanju v prostor zagotavlja njihovo optimalno vključenost v
slovensko energetsko omrežje in preprečuje prekomerne vplive na prostor in okolje,
– gradnjo komunikacijskega omrežja, pri čemer se ob umeščanju v prostor zagotavlja optimalna vključenost v prostor s ciljem,
da bo zagotovljen dostop do omrežja vsakemu gospodinjstvu,
– izkoriščanje rekreacijskega potenciala gozda in obrečnega pasu, ki se ga smiselno vključi v načrtovanje zelenega sistemanaselja,
– razvoj kmetijstva, ki se razvija v tistih delih občine, kjer so za to primerni pogoji. Na hribovitih predelih občine se spodbuja
in razvija dopolnilne programe in kmetijsko dejavnost povezuje z vzdrževanjem kulturne krajine, preprečevanjem zaraščanja,
ohranjanjem biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, promocijo in kakovostno rabo kulturne dediščine ter trajno rabo z razvojem
turizma v naravi.
(2) Občina Mozirje bo pri nadaljnjem prostorskem razvoju težila k:
– zagotavljanju kakovostnega in zdravega bivalnega okolja,
– enakomerni poseljenosti in zagotavljanju ustrezne in enakovredne oskrbe vseh prebivalcev,
– zagotavljanju možnosti za ohranjanje obstoječih ter razvoj novih gospodarskih dejavnosti,
– povezovanju obstoječih turističnih produktov,
– zagotavljanju možnosti za ohranjanje kmetijske proizvodnje, razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, z namenom ohranjanja
podeželja ter preprečevanja zaraščanja kmetijskih površin, s čimer se zagotavlja tudi prehranska samooskrba,
– ohranjanju naravnih in ustvarjenih kakovosti prostora,
– zmanjševanju nevarnosti zaradi delovanja voda.
(3) Razvojne potrebe regije so usmerjene zlasti v:
– povečanje produktivnosti regijskega gospodarstva,
– rast in razvoj novih tehnoloških proizvodnih in storitvenih podjetij in pogojev za razvoj izobraževanja za bodoče razvojne
potrebe gospodarstva regije,
– razvoj Savinjske regije kot regije inovativnega turizma ter turistične destinacije v Evropi regij, ki bo pospešeno povečevala in
nadgrajevala zmogljivosti uveljavljenih turističnih središč, formirala nove turistične produkte in storitve in na podeželju ter v mestih
povezovala naravne danosti, tradicijo in prebivalce, nadgrajevala in širila svojo podobo in ponudbo, ki bo razpoznavna in uspešna
tako za njene prebivalce kot za njene obiskovalce,
– razvoj sonaravnega kmetovanja, prenovo in ekonomizacijo podeželske dediščine in tradicije,
– zagotavljanje ustrezne okoljske in prometne infrastrukture ter energetske oskrbe.
(4) Razvojne potrebe države so v povezavi z Občino Mozirje zlasti usmerjene v:
– medsebojno povezovanje posamičnih obstoječih ali novih turističnih in prostočasnih programov,
– ohranjanje območja nacionalne prepoznavnosti z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine Zadrečka dolina, za katero
je značilna velika gostota kulturne dediščine in številne medsebojne, pogosto zgodovinsko odvisne povezave.
8. člen
(medsebojni vplivi in povezave z območji sosednjih občin)
(1) Občina Mozirje meji na občine: Ljubno, Rečica ob Savinji, Nazarje, Šmartno ob Paki, Braslovče in Šoštanj.
(2) Občina Mozirje je močno povezana z vsemi občinami Zgornje Savinjske doline, s katerimi je nekdaj tvorila enotno lokalno
skupnost. Močna je tudi povezava s občinami Šoštanj, Šmartno ob Paki ter z Mestno občino Velenje. Občine so medsebojno povezane na komunalnem področju, s skupnimi kanalizacijskimi sistemi in sistemi za oskrbo s pitno vodo, ter v prometnem smislu,
kjer se medsebojna povezanost odraža tudi v navezavi javnega potniškega prometa. Občina se s sosednjimi občinami povezuje
v gospodarskem smislu, predvsem zaradi dnevne migracije zaposlenih, socialne in zdravstvene oskrbe ter z vidika turizma, zlasti
v povezavi s smučiščem Golte, ki sega na območje treh občin.
9. člen
(cilji skladnega prostorskega razvoja občine)
Cilji skladnega prostorskega razvoja občine so:
– policentrični razvoj v občinskem merilu, usklajen z razvojnimi interesi regije,
– enakomerna razmestitev dejavnosti v prostoru ter s tem povezana socialna in kulturna oskrba prebivalcev,
– zagotavljanje poplavne varnosti,
– razvoj turizma kot gospodarske dejavnosti z visoko dodano vrednostjo (nove zaposlitvene možnosti),
– načrtovanje novih gospodarskih con, ki jih Občina Mozirje nima,
– zagotavljanje varstva zavarovanih območij, naravnih vrednot, ohranjanja biotske raznovrstnosti ter varstva kulturne dediščine pri doseganju razvojnih ciljev občine,
– okoljska sanacija območij razpršene gradnje,
– zagotavljanje enakovredne opremljenosti z GJI v vseh naseljih,
– ohranjanje poselitve na območjih razpršene poselitve.
2.3 Zasnova prostorskega razvoja občine
10. člen
(splošno)
Zasnova prostorskega razvoja občine temelji na analizi stanja in težnjah prostorskega razvoja, ranljivosti in z njo povezano ustreznostjo za razvoj posameznih dejavnosti v prostoru ter je določena na podlagi izdelanih strokovnih podlag za izdelavo
občinskega prostorskega načrta. Načrtovani razvoj Občine Mozirje upošteva izhodišča nadrejenih aktov, prostorskih in drugih
dokumentov na ravni države in regije ter usmeritev, podanih s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora.
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11. člen
(prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti)
(1) Občina spodbuja uravnotežen policentričen razvoj. Razvoj poselitve se prednostno usmerja v medobčinsko in občinsko
središče Mozirje, lokalna središča Lepa Njiva, Ljubija, Radegunda, Loke pri Mozirju in Šmihel nad Mozirjem. Zaradi ohranjanja
poselitve v širšem zaledju Mozirja se z ohranjanjem določenih funkcij naselja spodbuja in ohranja poselitev tudi v podeželskih
naseljih Brezje in Dobrovlje pri Mozirju.
(2) Pri usmerjanju stanovanjske gradnje se zagotavlja racionalna raba prostora z zgoščevanjem obstoječe pozidave in zagotavljanjem površin, ki omogočajo pozidavo višje gostote, zlasti v medobčinskem in občinskem središču Mozirje. Stanovanjsko
gradnjo se usmerja tudi v lokalna središča, kjer je mogoče ob razmeroma nizkih stroških zagotavljati komunalno opremljanje ter
ustrezno dostopnost.
(3) Na območju medobčinskega in občinskega središča občina zagotavlja površine za gradnjo različnih tipov stanovanjskih
objektov, ki omogočajo različne oblike bivanja. V lokalnih središčih se zagotavljajo površine za gradnjo pretežno enostanovanjskih
objektov z ali brez spremljajočih dejavnosti, v podeželskih naseljih pa se zagotavljajo predvsem površine za gradnjo objekto v, namenjenih tako bivanju kot tudi kmetijskim dejavnostim ter razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Pri tem se upoštevajo vsa merila za kakovostno bivanje – osončenost zemljišča, ustrezne reliefne razmere, neonesnaženo bivalno okolje, ustrezna dostopnost
do centralnih in družbenih dejavnosti, dostopnost do javnega prometa ter združljivost z drugimi dejavnostmi, predvsem kmetijsko.
(4) Centralne dejavnosti se razvija v medobčinskem in občinskem središču Mozirje ter v lokalnih središčih Lepa Njiva in
Šmihel nad Mozirjem, s čimer občina zagotavlja enakomerno dostopnost do oskrbnih, storitvenih ter družbenih dejavnosti vsem
občanom v občini.
(5) Občina spodbuja razvoj turizma in dopolnilnih turističnih dejavnosti na kmetijah skladno s cilji ohranjanja narave in varstva
kulturne dediščine. Turizem se v povezavi s prostočasnimi dejavnostmi ter športom in rekreacijo na prostem prednostno razvija
v lokalnem središču Radegunda (Žekovec), v povezavi z Goltemi. Turizem se usmerja tudi v medobčinsko in občinsko središče
Mozirje, v lokalni središči Loke pri Mozirju in Ljubija. Poleg turizma se prostorski razvoj usmerja tudi v razvoj različnih oblik prostočasnih dejavnosti, ki so predvsem povezane s cilji ohranjanja narave (pohodništvo, izletništvo, ogled naravnih znamenitosti) in
varstvom kulturne dediščine (ogled kulturnih spomenikov). Z vidika razvoja športa in rekreacije na prostem je poleg Golt in drugih,
za občino pomembnih območij, pomemben tudi Mozirski gaj.
(6) Razvoj energetike v smislu postavitve sončnih elektrarn in malih hidroelektrarn je načrtovan na Brezju, Lepi Njivi, Ljubiji,
Mozirju in Radegundi.
(7) Proizvodne dejavnosti v smislu gospodarskih con in površin z objekti za kmetijsko proizvodnjo se razvija v Mozirju, Lokah
pri Mozirju, Ljubiji in na Brezju.
12. člen
(omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij)
(1) Po RPE Republike Slovenije je Občina Mozirje razdeljena na osem naselij, in sicer: Brezje, Dobrovlje pri Mozirju, Lepa
Njiva, Ljubija, Loke pri Mozirju, Mozirje, Radegunda in Šmihel nad Mozirjem.
(2) V skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljnjem besedilu SPRS) se naselja v Občini Mozirje glede na
vlogo in funkcijo delijo na:
– občinsko središče Mozirje s statusom medobčinskega središča po SPRS,
– lokalna središča Lepa Njiva, Ljubija, Loke pri Mozirju, Radegunda, Šmihel nad Mozirjem,
– podeželski naselji Brezje in Dobrovlje pri Mozirju.
(3) Razvoj Mozirja kot občinskega in medobčinskega središča temelji na:
– razvoju urbanega naselja s centralnimi in servisnimi dejavnostmi,
– krepitvi funkcije središča Zgornje Savinjske doline in občine,
– krepitvi naselja s kakovostno kulturno dediščino (ohranjanje in prenova naselbinske dediščine),
– krepitvi družbene infrastrukture na nivoju sociale (skrb za starostnike in ljudi s posebnimi potrebami),
– krepitvi oskrbnih, storitvenih in poslovnih ter drugih podobnih dejavnosti,
– uveljavitvi naselja kot kulturnega in turistično-rekreacijskega centra,
– izvedbi ureditev za potrebe parkovnih ureditev, športa in nastanitvenih kapacitet za potrebe turizma.
(4) V lokalnih središčih Lepa Njiva, Ljubija, Loke pri Mozirju, Radegunda, Šmihel nad Mozirjem, ki imajo vsaj enega od pomembnih javnih programov, kot so osnovna šola, cerkev s pokopališčem, trgovina, gostilna ali turizem, se krepi njihova vloga v
smislu manjših oskrbnih centrov za podeželsko gravitacijsko zaledje.
(5) V podeželskih naseljih Brezje in Dobrovlje pri Mozirju, ki nimata pomembnejše vloge v omrežju naselij, prevladujeta kmetijstvo in bivanje. Podeželski naselji se razvijata v okviru prostorskih možnosti, upoštevajoč razvojne potrebe in omejitve.
13. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji)
(1) Občinsko središče Mozirje se z ostalimi občinskimi središči Zgornje Savinjske doline povezuje z regionalnimi cestnimi
povezavami. V smeri vzhod-zahod se Mozirje z občinskima središčema Braslovče (vzhod) in Nazarje (zahod) povezuje z regionalno
cesto I. reda R1-225, na katero se na območju Soteske navezuje regionalna cesta III. reda R3-695, ki preko Gorenjskega klanca
Mozirje povezuje z občinskim središčem Šmartno ob Paki.
(2) Preko regionalnih prometnih povezav se v smeri proti občinskemu središču Braslovče in naprej proti Vranskem občinsko
središče Mozirje navezuje na avtocesto A1 Maribor–Ljubljana. V isti smeri je predvidena tudi kasnejša navezava na državno cesto
tretje razvojne osi.
(3) Z lokalnimi povezavami se naselja v občini povezujejo z naselji v sosednjih občinah.
(4) Lokalna središča se preko sistema regionalnih in lokalnih povezav navezujejo na medobčinsko in občinsko središče Mozirje. Naselje Radegunda se z Mozirjem in z ostalimi občinami v regiji povezuje z regionalno cesto III. reda RTIII-928. Podeželska
naselja pa so z lokalnimi središči povezana preko lokalnih povezav.
(5) V smislu regionalnih povezav so pomembne tudi obstoječe in predvidene žičnice, ki športno-turistični in rekreacijski center
Golte povezujejo s turističnimi območji v sosednjih občinah Rečica ob Savinji in Ljubno ob Savinji ter tako oblikujejo zaokroženo
turistično celoto v tem delu regije.
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14. člen
(druga za občino pomembna območja)

(1) V Občini Mozirje so prepoznana naslednja za občino pomembna območja:
– Golte kot območje prepoznanih naravnih in ustvarjenih kakovosti prostora,
– naselje Šmihel nad Mozirjem kot območje prepoznanih ustvarjenih kakovosti prostora z varovano naselbinsko dediščino,
staro trško jedro Mozirje ter Mozirski gaj,
– reka Savinja z svojimi pritoki,
– območja gozdov ter kmetijske površine.
(2) Območje Golt je s svojimi naravnimi in ustvarjenimi kakovostmi pomembno predvsem z vidika razvoja turizma, športa,
rekreacije ter prostočasnih dejavnosti na prostem. Območje je prav tako pomembno z vidika ohranjanja narave in kulturne krajine.
(3) Naselje Šmihel nad Mozirjem je zaradi svojih značilnosti in ohranjene kulturne krajine pomembno predvsem z vidika ohranja nja tipične avtohtone poselitve in identitete prostora in kot tako predstavlja pomemben element za razvoj turizma in kmetijstva
v povezavi z ohranjanjem kulturne dediščine. Za občino sta z vidika razvoja turizma pomembna tudi staro trško jedro Mozirje ter
Mozirski gaj.
(4) Reka Savinja s svojimi pritoki predstavlja energetski in rekreacijsko-turistični potencial.
(5) Za občino so pomembna tudi območja gozdov in kmetijske površine. Območja gozdov so pomembna kot naravni vir in
naravno bogastvo. Gozdovi s svojimi funkcijami predstavljajo, ob upoštevanju varstvenih zahtev, tudi velik razvojni potencial tako
z vidika lesne proizvodnje, energetike kot tudi z vidika rekreacije in prostočasnih dejavnosti na prostem. Območja kmetijskih površin so z vidika ohranjanja krajine pomembna v hribovitih predelih občine, kjer se z ohranjanjem poselitve na območju razpršene
poselitve ohranja kmetijska proizvodnja ter spodbuja razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
15. člen
(urbana središča, za katera se izdela urbanistični načrt)
Glede na vlogo, funkcijo in značaj naselja se urbanistični načrt izdela za urbano središče Mozirje, pri čemer se v urbanistični
načrt vključujeta tudi del lokalnega središča Ljubija ter del Lok pri Mozirju, ki sta prostorsko povezana z Mozirjem.
2.4 Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra
16. člen
(splošne usmeritve za gradnjo GJI)
(1) Infrastrukturna omrežja lokalnega pomena se razvijajo v skladu s prostorskimi potrebami in potrebami gospodarskega
razvoja ter v skladu z usmeritvami in cilji hierarhično nadrejenih aktov: SPRS in PRS. Obstoječa infrastrukturna opremljenost se
dopolnjuje na območjih z neustrezno ali pomanjkljivo infrastrukturo, izboljšuje pa se tudi v smislu preprečevanja možnosti onesnaženja in zmanjšanja obremenitev okolja.
(2) Na območjih, kjer so načrtovane širitve ali sanacije, je potrebna predhodna ali sočasna celovita infrastrukturna ureditev.
Na območjih urejanja prometnic ali druge infrastrukture se teži k sočasni ureditvi infrastrukture.
(3) GJI se praviloma umešča izven naravovarstveno občutljivih območij (območja naravnih vrednost, ekološko pomembna
območja ter Natura 2000) ter prednostno gradi v obstoječih infrastrukturnih koridorjih. Pri umeščanju objektov in omrežij GJI se
izogiba vidno izpostavljenim območjem: vrhovom, grebenom, izjemnim krajinam. GJI se v prostor umešča na način, da ne prizadene varovanih vrednot in materialne substance kulturne dediščine ter da se hkrati zagotovi tudi njena prostorska integriteta.
2.4.1 Omrežje prometne infrastrukture
17. člen
(cestno omrežje)
(1) Cestno omrežje v Občini Mozirje tvorijo:
– regionalna cesta I. reda R1-225,
– regionalna cesta III. reda R3-695,
– regionalna turistična cesta III. reda R3-928,
– lokalno cestno omrežje ter javne in gozdne poti.
(2) Občina gradi in posodablja prometno omrežje in s tem zagotavlja dostopnost do vseh naselij v občini.
(3) Skladno z zasnovo prometne infrastrukture sta na območju občine predvideni dve novi krožišči in rekonstrukcija dela
regionalne ceste na območju Gorenjskega klanca.
(4) Z rekonstrukcijami in gradnjo cest se omogoča dober dostop do območij storitvenih in drugih dejavnosti. Razširitev in posodobitev cestnega omrežja je predvidena tudi na območjih, kjer so večje površine za organizirano stanovanjsko gradnjo. Občinsko
cestno omrežje se postopoma modernizira na odsekih, kjer ni ustreznih prometno-tehničnih elementov.
(5) Na posameznih odsekih lokalnih cest, na prehodu v naselja, se na ravnih odsekih in pred nevarnimi točkami, na podlagi
funkcije ceste, prometnih pogojev in drugih kriterijev za javne ceste, izvedejo ukrepi za umirjanje prometa.
(6) V naselju Radegunda je ob spodnji postaji načrtovane žičnice Planinska raven–Mozirska koča–Alpski vrt predvidena
ureditev parkirišča za obiskovalce smučišča Golte. Po izgradnji žičnice in ureditvi parkirišča se cesta proti hotelu na Golteh zapre
z zapornico in promet omogoči le za goste namestitvenih kapacitet, turistično osebje (npr. osebje in goste v hotelu, koči in drugih
počitniških objektih), planšarje, gozdarje, lovce, pohodnike in kolesarje. Za preostali motoriziran promet se cesta proti hotelu zapre.
Obstoječa parkirišča ob Alpskem vrtu in ob cesti proti hotelu se po izgradnji žičnice in ureditvi parkirišča na Planinski ravni sanirajo,
do takrat pa njihova širitev ni dopustna.
18. člen
(omrežje kolesarskih poti in pešpoti ter drugih rekreacijskih poti)
(1) Občina v vseh naseljih zagotavlja pogoje in površine za varno odvijanje kolesarskega in peš prometa ter varen dostop do
postajališč javnega potniškega prometa.
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(2) Varno odvijanje kolesarskega prometa se zagotavlja z ureditvijo kolesarskih stez, pasov in poti. Hodniki za pešce se dogradijo na vseh regionalnih in posameznih lokalnih cestah. Ureditev hodnikov za pešce je dopustna tudi ob javnih poteh. Za boljšo
povezanost peš poti in za turizem pomembnih območij občine se predvidi umestitev brvi prek Savinje pri Preseki, ki omogoča
prehod pešcem in kolesarjem. Skozi območje Občine Mozirje je predvidena ureditev kolesarske poti, ki povezuje celotno Savinjsko
statistično regijo in se približuje turističnim območjem in točkam in navezuje na že obstoječe poti v sosednjih regijah.
(3) Obstoječe in nove kolesarske ter peš poti, tematske, konjeniške in podobne poti se urejajo in povezujejo v povezan sistem poti za rekreativne in turistične namene. Pripravi se enoten sistem označevanja vseh kategorij kolesarskih in peš povezav.
(4) Na območju Golt se v sklopu obstoječih urejenih poti označi Panoramska cesta, kjer se uredijo razgledne točke ter počivališča za pohodnike in kolesarje.
19. člen
(javni potniški promet)
(1) Na območju občine je že vzpostavljen javni potniški promet, ki se razvija zlasti na novih stanovanjskih območjih ter na
območjih, kjer je predviden razvoj dejavnosti. V naselju Mozirje je obstoječa avtobusna postaja, urejena so avtobusna postajališča.
(2) Ohranja se obstoječa avtobusna postaja ter prenavljajo avtobusna postajališča. Predvsem na območjih večjih naselij in
povezav med njimi se na vseh kategorijah cest urejajo nova avtobusna postajališča, v skladu s predpisom, ki določa pogoje za
gradnjo postajališč javnega potniškega prometa. Ponudba javnega potniškega prometa se v skladu s potrebami izboljšuje z večjo
frekvenco javnega prometa. Obstoječi šolski prevozi se prilagodijo za izvajanje javnih linijskih prevozov.
20. člen
(zračni promet)
Preko območja Občine Mozirje potekajo zračne poti, zato je treba upoštevati omejitve, ki izhajajo iz veljavnih predpisov.
2.4.2 Omrežje elektronskih komunikacij
21. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)
(1) V občini se gradi odprto širokopasovno omrežje in internetni priključki za gospodinjstva.
(2) Za zagotavljanje storitev mobilnih povezav se gradi in dopolnjuje omrežje baznih postaj. Ker se v prihodnje pričakuje
povečanje števila baznih postaj, je treba umestitev v prostor ter pokrivanje območja s signalom skrbno načrtovati, predvsem z
vidika ohranitve naravnega okolja in krajinskih vrednot.
(3) Zagotovi se izgradnja komunikacijskega omrežja za nove stavbe ter v smislu posodobitve omrežja z novimi kapacitetami
in novimi tehnologijami.
(4) Za umeščanje v prostor in gradnjo komunikacijske infrastrukture se prednostno uporabljajo površine obstoječega javnega
dobra in obstoječih objektov.
2.4.3 Energetika
22. člen
(oskrba z energijo)
(1) Oskrba občine z energijo bo temeljila na izhodiščih prihodnjega razvoja občine in Lokalnega energetskega koncepta.
Načrtuje se zmanjšanje porabe energije ter prehod na pridobivanje energije iz ekoloških in obnovljivih virov energije.
(2) Skladno z Lokalnim energetskim konceptom Občine Mozirje so v občini možnosti energetske izrabe naslednjih virov:
– lesna biomasa,
– sončna energija,
– geotermalna energija,
– vetrna energija in
– vodna energija.
(3) Pri načrtovanju energetskih sistemov imajo prednost sistemi, ki omogočajo hkratno proizvodnjo več vrst energije, zlasti
toplotne in električne energije ter izrabo obnovljivih virov energije. Proučijo se možnosti izkoriščanja bioplina.
23. člen
(električna energija)
(1) Na območju Občine Mozirje potekata naslednja visokonapetostna elektroenergetska voda:
– DV 110 kV Šoštanj–Mozirje,
– DV 110 kV Podlog–Mozirje ter
številni srednje in nizko napetostni elektroenergetski vodi.
(2) V naselju Ljubija je zgrajena razdelilna transformatorska postaja 110/20 kV, razdelilna postaja je tudi na območju Cinkarne.
(3) Oskrba z električno energijo bo vezana na obstoječe omrežje srednje in nizkonapetostnih elektroenergetskih vodov.
Obstoječi elektroenergetski objekti se obnavljajo skladno z načrti upravljavca ob upoštevanju in prilagoditvi prostoru, v katerem
se nahajajo.
(4) Za zagotavljanje novih potreb po električni energiji se dogradita nizko in srednjenapetostno omrežje s pripadajočimi
transformatorskimi postajami. Predvideni elektroenegetski vodi se umeščajo v skladu s srednjeročnimi in letnimi plani investicij, z
ozirom na kritične razmere v nizkonapetostnem omrežju na posameznem območju, in v skladu z Razvojem elektrodistribucijskega
omrežja (REDOS 2035). Za vse obstoječe enosistemske vode je predvidena njihova rekonstrukcija z nadgraditvijo v dvosistemske
daljnovode.
(5) Izven območij naselij se elektroenergetski vodi lahko gradijo v nadzemni ali podzemni izvedbi, pri čemer se slednji gradijo
s kablovodi, ki so prosto položeni v zemlji ali pa so vloženi v PVC ceveh. V naseljih se vodi za distribucijo električne energije gradijo
v kabelski izvedbi, po možnosti v kabelski kanalizaciji. Izjema so območja naselbinske kulturne dediščine in arheološka območja,
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kjer se elektroenergetski vodi prednostno gradijo v nadzemni izvedbi. Izven območij naselij se elektroenergetski vodi vodijo po
lesenih ali betonskih stebrih, pri čemer njihova postavitev ne sme bistveno vplivati na krajinsko podobo prostora. Oblikovanje
transformatorskih postaj se prilagodi značilnostim prostora, v katerega se umeščajo.
(6) Zagotavljanje potreb po električni energiji iz omrežja mora zagotavljati tudi varovanje pred vplivi elektromagnetnega sevanja. Novo umeščanje elektroenergetskih vodov v prostor se prilagaja poselitvi.
24. člen
(obnovljivi viri energije)
(1) Izraba sončne energije za proizvodnjo električne energije na objektih je dopustna pod pogojem, da se naprave izvedejo
tako, da je njihova vizualna izpostavljenost čim manjša oziroma, da se z njimi ne rušijo obstoječe arhitekturne in krajinske značilnosti objektov.
(2) Sončne elektrarne se v prostor umeščajo le na zato predvidenih območjih in pod pogoji, navedenimi v tem aktu.
(3) Namestitev fotonapetostnih panelov se prednostno dopušča na objektih (npr. strehah), saj so ti s prostorskega, krajinskega
in okoljskega vidika manj moteči. Poleg fotonapetostnih panelov se na strehah dopuščajo tudi druge oblike izkoriščanja sončne
energije, kot so kolektorji za segrevanje vode. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitev in gradnja
naprav za proizvodnjo električne energije ni dopustna. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturna dediščina ter v vplivnih
območjih, je postavitev naprav za proizvodnjo električne energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, vendar
je pred tem treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.
(4) Male hidroelektrarne (v nadaljnjem besedilu MHE) se umeščajo v skladu z lokalnimi potrebami in programom razvoja. V
primeru potreb za lokalno oskrbo z energijo iz MHE na Savinji in njenih pritokih je treba na tovrstnih območjih zagotoviti priključitev na javno elektroenergetsko omrežje. Gradnja MHE je dopustna na krajinsko manj izpostavljenih lokacijah ter na mestih, kjer
je mogoče zagotoviti dostop. Izgradnja malih hidroelektrarn oziroma vse ureditve na pritokih Savinje in na Savinji se izvaja ob
zagotavljanju pogojev za ohranitev vodnih in obvodnih habitatov ter ob upoštevanju ekološke povezanosti habitatov na območju.
Omogočeno mora biti delovanje naravnih procesov na vodah in ob njih. Upošteva se naravna dinamiko porečja, izvaja sonaravne
ukrepe, ki zagotavljajo ohranjanje ali vzpostavitev naravne rečne dinamike. Gradnjo MHE je treba utemeljiti na podlagi ocen vplivov na okolje in s strani strokovne utemeljitve določiti količine minimalnega še sprejemljivega pretoka ter zagotoviti vse omilitvene
ukrepe, ki so potrebni za varstvo okolja.
(5) Na območju občine se dopušča izvedba raziskav ter koriščenje geotermalne in vetrne energije. Prav tako se dopušča
izkoriščanje bioplina.
2.4.4 Komunalno in vodno gospodarstvo ter varstvo okolja
25. člen
(vodni viri in oskrba s pitno vodo)
(1) Občina zagotavlja stalno in kakovostno oskrbo s pitno vodo, tako da pri svojem razvoju ščiti vodne vire. Izvaja gradnje
novih ter rekonstrukcije in obnove obstoječih vodovodov.
(2) V občini je zgrajen magistralni vodovod, preko katerega se zagotavlja oskrba s pitno vodo iz Letošča. Brez povezave z
vodnim virom Ljubija ni zagotovljenega rezervnega vodnega vira v primeru nenadnega daljšega izpada dobave vode iz Letošča,
zato je nujna povezava obeh vodovodnih sistemov ter izgradnja povezovalnega voda Lepa Njiva–Ljubija–Mozirje.
Vodovod poteka preko nižinskih delov občine in s prečrpavanjem se zagotavlja voda tudi nekaterim višje ležečim območjem.
Območje razpršene poselitve se deloma oskrbuje z vodo iz javnega vodovoda, deloma pa z vodo iz lastnih zajetij.
(3) Za izboljšanje oskrbe z vodo in zagotavljanje vode iz javnega vodovodnega omrežja se zagotovi nov vodni vir. Načrtovane
so dograditve vodovodnega sistema v naseljih Mozirje, Lepa Njiva, Brezje, Radegunda, Ljubija in Loke pri Mozirju. Načrtovana je
povezava vodovoda Dobrovlje z vodovodom Letošč ter izgradnja novega črpališča.
(4) Naselja, zaselki in posamezne kmetije, ki jih je mogoče priključiti na sistem oskrbe z vodo iz javnega omrežja, se priključijo
na obstoječi vodovod, zaselki in samostojne kmetije, ki jih ni mogoče priključiti na sistem oskrbe z vodo iz javnega omrežja, pa se
oskrbujejo preko lastnih zajetij.
(5) Pri novogradnjah, predvsem manjših stanovanjskih objektov, se z namenom zmanjševanja porabe pitne vode lahko del
vode za uporabo v gospodinjstvih zagotovi tudi z uporabo čiste padavinske vode.
26. člen
(odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda)
(1) Občina nadaljuje z dograditvijo kanalizacijskega sistema, ločeno za sistem komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih
voda. Kjer je možno, se ti sistemi priključujejo na centralno čistilno napravo Mozirje (locirana v Zgornjih Lokah), ki je v skupni
uporabi občin Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji in za katero je predvidena obnova in razširitev. Območje centralne čistilne
naprave je namenjeno tudi drugim dejavnostim, skladno z določeno namensko rabo prostora.
(2) Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda se izvaja v skladu z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, v katerem je opredeljeno, da je izgradnja javnega kanalizacijskega sistema obvezna na območju aglomeracije
Mozirje. Z OPN je načrtovana gradnja kanalizacijskih vodov tudi v naseljih Ljubija, Radegunda, Loke pri Mozirju in Lepa Njiva. Na
območjih, kjer je predvidena gradnja kanalizacijskega omrežja, se zgradijo tudi pripadajoče čistilne naprave ali pa se odpadne
vode odvajajo in čistijo v centralni čistilni napravi v Lokah pri Mozirju.
(3) Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda je na območjih poselitve, za katera ni obvezna gradnja javnih kanalizacijskih sistemov, dopustno z individualnimi sistemi.
2.4.5 Druga področja GJI lokalnega pomena
27. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov občina ureja v regijskem centru ravnanja z odpadki – CERO Celje. V okviru
centralne čistilne naprave Mozirje se uredi zbirni center, kjer bo občanom omogočeno odlaganje gospodinjskih kosovnih odpadkov
tudi med letom.
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(2) V organizirano zbiranje in prevoz odpadkov je vključen pretežni del občine. Organizirane so tudi zbiralnice ločenih frakcij,
ki se širijo skladno s širitvijo poselitve in skladno z zakonodajo.
28. člen
(javna razsvetljava)
Usmeritev občine je, da se prednostno na neosvetljenih pohodnih javnih površinah uredi, drugod pa posodobi javna razsvetljava, skladno z veljavno področno zakonodajo (zmanjšanje svetlobnega onesnaženja).
29. člen
(pokopališka dejavnost)
V občini sta pokopališči v Mozirju in Šmihelu nad Mozirjem. Za pokopališče v Mozirju je predvidena širitev.
2.5 Določitev območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana
30. člen
(določitev območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana)
(1) Na območju Občine Mozirje je skupno dvajset območij naselij (ON). Od teh jih osem vključuje tudi razpršeno gradnjo, ki
je z njimi prostorsko povezana, štiri nova naselja so nastala kot posledica sanacije razpršene gradnje in eno naselje kot posebno
zaključeno območje poselitve.
(2) V Občini Mozirje so naslednja območja naselij:
– Brezje – eno območje naselja (BR1),
– Dobrovlje pri Mozirju – eno območje naselja (DO1),
– Lepa Njiva – štiri območja naselja (LN1 Grmadnik; LN2 Grmadnik počitniško naselje, LN3 Lepa njiva; LN4 Ržiše),
– Ljubija – eno območje naselja (LU1 Zg. Preseka),
– Loke pri Mozirju – tri območja naselij (LO1 Sp. Loke, LO2 Zg. Loke in LO3 Turistično naselje Gozdna šola),
– Mozirje – eno območje naselja (MO1), deli območja naselja segajo v naselja Ljubija in Loke pri Mozirju po RPE,
– Radegunda – tri območja naselja (RA1 Žekovec, RA2 Trnavče in RA3 Turistično naselje Golte),
– Šmihel nad Mozirjem – eno območje naselja (SM1).
(3) Območja naselij, ki vključujejo tudi območja razpršene gradnje, ki se vključi v naselje, so:
– Lepa Njiva (LN3 Lepa Njiva in LN4 Ržiše),
– Ljubija (LU1 Zg. Preseka) in
– Loke pri Mozirju (LO1 Sp. Loke in LO2 Zg. Loke),
– Mozirje (MO1) in
– Radegunda (RA1 Žekovec in RA2 Trnavče).
(4) Območja sanacije razpršene gradnje, ki se opredelijo kot nova naselja, so:
– v Lepi Njivi (LN5 Završe) in
– v Ljubiji (LU2 Kolovrat, LU3 Sp. Preseka, LU4 Škrubov vrh).
(5) Območje sanacije razpršene gradnje, ki se opredeli kot posebno zaključeno območje poselitve, je v Lepi Njivi (LN6 Završe
vzhod).
2.6 Določitev območij razpršene poselitve
31. člen
(določitev območij razpršene poselitve)
Območja razpršene poselitve kot prepoznavni avtohtoni poselitveni in krajinski vzorec se glede na prostorske značilnosti pojavlja na celotnem območju občine in v vseh naseljih po RPE. Razpršena poselitev se na območju občine pojavlja v obliki samotnih
kmetij, manjših zaselkov ter posameznih gruč objektov. Tak tip razpršene poselitve se kot avtohtoni poselitveni vzorec ohranja.
2.7 Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo
32. člen
(razvoj naselij)
(1) Razvoj naselij v Občini Mozirje se primarno usmerja v izboljšanje bivalnih, arhitekturnih in urbanističnih kakovosti naselij
z notranjim razvojem. Le-ta se zagotavlja z načrtovanjem zgostitev, delno oziroma celovito prenovo naselij in njihovih delov, zlasti
pa s sanacijo degradiranih območij znotraj naselij. Razvoj naselij se spodbuja v vseh naseljih, ne glede na njihovo funkcijo, vlogo,
vrsto in tip. Z razvojem naselij se zagotavlja ustrezno razmerje med zelenimi in grajenimi površinami ter ohranja prepoznavno
identiteto naselja. Kulturno dediščino se vključuje v načrtovanje naselij kot kakovost prostora in dejavnik, ki bistveno prispeva h
kakovosti bivalnega okolja in potenciala za razvoj turizma. Na enak način se v razvoj naselja vključujejo tudi posamezni elementi
zelenega sistema in okoliške krajine.
(2) Glavno usmeritev razvoja naselij v Občini Mozirje predstavlja notranji razvoj.
(3) Delna prenova se usmerja zlasti na območja, kjer je pretekli razvoj pripeljal do neustrezne kakovosti bivanja oziroma,
kjer je zaradi slabe ali neustrezne komunalne opremljenosti prostor razvrednoten. Celovita prenova je predvidena le na območju,
ki je prepoznano kot kultura dediščina.
33. člen
(območja notranjega razvoja)
(1) Z notranjim razvojem se zagotavlja izboljšanje kakovosti prostorskih ureditev v območjih poselitve. Za notranji razvoj naselij je pomembno ustvarjanje nove, kakovostnejše rabe zemljišč in objektov v naselju, ustvarjanje nove kakovostnejše strukture
urbanega prostora ter ohranjanje stavbne in naselbinske dediščine.
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(2) Notranji razvoj na prostih, nezazidanih površinah je predviden v medobčinskem in občinskem središču Mozirje (MO1), v
lokalnem središču Lepa Njiva (LN1 in LN2) ter v podeželskih naseljih Brezje (BR1) in Dobrovlje pri Mozirju (DO1), kjer se z zgoščevanjem in racionalizacijo poselitve izkoristijo nezazidana stavbna zemljišča. V medobčinskem in občinskem središču Mozirje
se notranji razvoj zagotavlja zlasti na območju Podrožnika, severno od upravnega središča, na območju Brdc, v zahodnem delu
občinskega središča ter na desnem bregu Savinje, v vzhodnem delu občinskega središča.
(3) V lokalna središča se z notranjim razvojem usmerja predvsem stanovanjska gradnja, v občinskem središču pa se gradnja
prilagaja funkciji območja, znotraj katerega se usmerja prostorski razvoj.
(4) Razpoložljiva in ne dovolj izkoriščena stavbna zemljišča v podeželskih naseljih ter na območju razpršene poselitve se
prednostno namenjajo gradnji za potrebe kmetij in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, s poudarkom na dejavnostih, vezanih na
kmetijstvo, gozdarstvo, turizem in obrt.
34. člen
(območja prenove naselja)
(1) Prenova naselij ima prednost pred širitvami.
(2) Delna in celovita prenova naselij se zagotavlja kot način urbanističnega urejanja naselja, ki poleg prostorskih ciljev vključuje tudi možnosti za gospodarski razvoj naselja, reševanje socialnih problemov in za zagotavljanje kakovostnejšega bivanja ob
upoštevanju vseh vidikov, pomembnih za ustvarjanje kakovostnega prostora ter se izvaja v morfološko in funkcionalno zaokroženih območjih. S celovito ali delno prenovo se mora ohranjati in izboljševati kakovost bivalnega okolja, vzpostavljati ponovno rabo
opuščenih območij in sanirati degradirana območja. Prenova vključuje prenovo vseh delov in elementov naselij, ne le območij in
objektov kulturne dediščine. S prenovo se ponovno izkoristijo notranje prostorske rezerve naselja. S celovito ali delno prenovo se
osredotoči predvsem na izboljševanje kakovosti bivanja, pri čemer ima pomembno vlogo tudi kakovostno urejanje javnih površin in
odprtega prostora v naseljih. S prenovo se mora ohranjati identiteta naselja, njegovi robi, prehodi iz naselja v krajino ter kakovostni
elementi zelenega sistema naselja.
(3) Celovita prenova v smislu izboljšanja funkcionalnih, bivalnih, gospodarskih, socialnih in kulturnih razmer je predvidena na
območju starega trškega jedra medobčinskega in občinskega središča Mozirje.
(4) Delna prenova je predvidena na območju kompleksa Cinkarne in naselja Šmihel, kjer je predvidena zlasti arhitekturna
prenova. V vseh ostalih naseljih je predvidena delna prenova zaradi neprimerne komunalne opremljenosti.
35. člen
(območja širitev)
(1) V naseljih, kjer z notranjim razvojem ni mogoče zagotoviti dovolj prostora za razvoj posamezne dejavnosti, se prostorski
razvoj zagotavlja tudi s širitvami. S širitvami ter zaokrožitvami se sanirajo tudi območja razpršene gradnje, ki se vključijo v naselje.
(2) S širitvami se zagotavljajo dodatne površine za razvoj turizma, centralnih dejavnosti, okoljske infrastrukture, razvoj gospodarskih dejavnosti ter kmetijske proizvodnje. Dodatne površine za razvoj turizma se zagotavlja v lokalnih središčih Radegunda
(Žekovec), Loke pri Mozirju (širitev obstoječe hotelske dejavnosti v Zg. Lokah in na območju Gozdne šole) in Ljubija (širitev turistične kmetije v Zg. Preseki). Načrtovana je širitev centralnih dejavnosti v vzhodnem delu Mozirja, okoljske infrastrukture (centralne
čistilne naprave) v Lokah pri Mozirju in širitev obstoječe gospodarske dejavnosti na Brezju. Za potrebe razvoja obstoječe kmetijske
proizvodnje sta predvideni širitvi v Ljubiji (Zg. Preseka) in Lokah pri Mozirju. Za potrebe razvoja obstoječe dejavnosti in stanovanjsko
gradnjo se načrtuje širitev v naselju Mozirje in v Ljubiji (Škrubov vrh).
(3) Širitve naselij v smislu sanacije razpršene gradnje, ki se vključi v naselje, so načrtovane na območju naselij Mozirje, Lepa
Njiva (Lepa Njiva, Ržiše), Ljubija (Zg. Preseka) in Loke pri Mozirju (Zg. in Sp. Loke), Radegunda (Žekovec in Trnavče).
36. člen
(razvoj dejavnosti po naseljih)
(1) Dejavnosti se v naselja usmerjajo skladno z vlogo in funkcijo naselja v omrežju naselij. Dejavnosti se razmeščajo na način,
da se z njimi zagotavlja enakomeren prostorski razvoj in da so medsebojno združljive.
(2) Bivanje se prioritetno usmerja v občinsko središče Mozirje. Prostorske možnosti za bivanje pa so zagotovljene tudi v vseh
ostalih naseljih v občini. Bivanje v povezavi s kmetijsko dejavnostjo ter dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah, zlasti turizmom se
usmerja v podeželska naselja ter na območja razpršene poselitve.
(3) Razvoj centralnih dejavnosti se v največji meri usmerja v občinsko središče Mozirje. V manjši meri pa se centralne dejavnosti razvijajo tudi v lokalnih središčih Šmihel nad Mozirjem in Lepa Njiva. V omenjenih naseljih se zagotavlja možnost prostorskega
razvoja obstoječih dejavnosti kot so gasilstvo, trgovine, dejavnost kulturnih in vaških domov, dejavnost šol, vrtcev.
(4) Gospodarske dejavnosti se razvijajo zlasti na območju gospodarske cone Cinkarna ter območju obstoječih dejavnostih
v naseljih Brezje (Sela) in Ljubija (Sp. Preseka). Kmetijska proizvodnja se razvija na območju naselij Ljubija, Loke pri Mozirju in
Mozirje.
(5) Turizem se usmerja zlasti v turistični center Radegunda (Žekovec) v navezavi s smučarskim centrom Golte in v razvoj
Mozirskega gaja. Za potrebe smučišča je predvidena gradnja apartmajev ter ureditev parkirnih površin. V naselju Loke pri Mozirju
je predvidena ureditev turističnega območja s kampom ob Gozdni šoli ob Savinji ter ureditev kampa v sklopu kmetije kot dopolnilna
dejavnost.
S prostorskim razvojem se turizem usmerja tudi v občinsko središče Mozirje, kjer se razvija hotelski turizem v povezavi z
drugimi nastanitvenimi kapacitetami. V naselju Ljubija je ob jezeru predvidena gradnja apartmajev. Turizem se kot pomemben
razvojni element usmerja tudi na območja razpršene poselitve kot dopolnilna dejavnost na kmetijah. Pohodniški turizem se razvija
v naselju Šmihel nad Mozirjem v povezavi s krajinskim parkom Golte in v drugih naseljih v sklopu obstoječih kulturnih znamenitosti
ter naravnih vrednot.
(6) Šport in rekreacija ter prostočasne dejavnosti v naravi se usmerjajo predvsem na območja, kjer so že razviti. Šport in
rekreacija se prednostno usmerjata na širše območje Golt. Na območju občinskega središča Mozirje se šport in rekreacija razvijata
v sklopu obstoječega športnega centra ter v povezavi s turizmom in prostočasnimi dejavnostmi na območju Mozirskega gaja. Na
območju Gozdne šole se v sklopu razvoja turizma zagotovijo tudi površine za oddih, šport in rekreacijo. Spodbuja se razvoj športa
in rekreacije ob Savinji (čolnarjenje, ribolov, kopanje …).
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37. člen
(sanacija in prenova razpršene gradnje)
(1) Območja sanacije razpršene gradnje, ki se vključi v naselje, so na območjih naselij Lepa Njiva (Lepa Njiva, Ržiše), Ljubija
(Zg. Preseka), Loke pri Mozirju (Zg. in Sp. Loke), Mozirje in Radegunda (Trnavče in Žekovec).
(2) Območja sanacije razpršene gradnje, ki se opredelijo kot novo naselje, so na Lepi Njivi (Završe), v Ljubiji (tri območja
sanacije razpršene gradnje, ki se opredelijo kot novo naselje: Kolovrat, Sp. Preseka, Škrubov Vrh).
(3) Območja sanacije razpršene gradnje, ki se opredeli kot posebno zaključeno območje poselitve, je v naselju Lepa Njiva
(Završe).
38. člen
(ohranjanje poselitve na območjih razpršene poselitve)
(1) Razpršena poselitev kot avtohtoni vzorec v prostoru se pojavlja na celotnem območju Občine Mozirje. Razpršena poselitev
se pojavlja v obliki samostojnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih in razpostavljenih naselij.
(2) Na območjih avtohtone poselitve se poselitev ohranja. Razvoj poselitve se na ta območja usmerja z zagotavljanjem
ustreznih površin za bivanje in opravljanje dejavnosti, z zagotavljanjem ustrezne dostopnosti, urejanjem komunalne infrastrukture
in posodabljanjem elektronskih komunikacij.
39. člen
(urbanistično oblikovanje naselij)
(1) Na območjih, ki so zaradi arhitekturne dediščine in značilnosti stavbarstva prepoznana kot kulturna dediščina ter na vplivnih območjih objektov kulturne dediščine, se trajno ohranjajo obstoječe kakovosti prostora. Na teh območjih se trajno ohranjajo
tudi obstoječe vedute.
(2) Na območju starega trškega jedra Mozirje in Šmihela nad Mozirjem, ki sta zavarovana kot kulturna spomenika, se varuje
primarna, naselbinska zasnova (komunikacijska mreža, parcelacija, nezgoščena obcestna pozidava, razporeditev javnih in internih odprtih prostorov ipd.). Varuje se vedute na naselja ter poglede iz naselij, podoba naselij v prostoru (mase, gabariti objektov,
oblike strešin, vrste kritine, obcestne podobe fasad, ipd.) in odnos med posameznimi stavbami ter odprtim prostorom. Varuje se
celotno stavbno tkivo glede na valorizacijo objektov, ohranja prostorsko pomembne naravne prvine v prostoru (vodotok, drevesa)
ter varuje morfološko, zgodovinsko strukturo naselij.
(3) Pri posegih na vedutno občutljivih območjih v neposredni bližini trškega jedra Mozirja ter pri sanaciji industrijskega območja ob cerkvi svetega Nikolaja v Ljubiji se zagotavlja kakovostno in celovito urejanje prostora. V neposredni bližini trškega jedra
Mozirje se pri gradnji objektov upošteva tradicionalni urbanizem, tlorisni in višinski gabariti objektov pa morajo upoštevati varovanje
podobe naselja ter vedut.
(4) Na območju razpršene poselitve se ohranja vzorec obstoječe razporeditve objektov in gabariti objektov zaradi ohranjanja
krajinskih značilnosti prostora.
2.8 Usmeritve za razvoj v krajini
2.8.1 Razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire
40. člen
(splošne usmeritve)
(1) Prepoznavnost Občine Mozirje predstavlja skupek značilnosti zgradbe in simbolnih pomenov krajine (Dobrovlje, Loke,
obvodni prostor Savinje, gozdnata območja Golt, Radegunde, Šmihela, Lepe Njive, itd.), značilni arhitekturni elementi in umeščenost teh v prostoru (značilni celki, kozolci ob naselju, cerkve, značilna trška jedra vasi). Pri razvoju krajine se primarno upošteva
ohranjanje obstoječih krajinskih značilnosti in prvin Zgornje Savinjske doline, ohranjanje kmetijske rabe, varovanje naravnih in
kulturnih kakovosti prostora ter vzdržna raba prostorskih potencialov, ob istočasnem zagotavljanju gospodarskega razvoja. Pri
ureditvah se upoštevajo enote in območja kulturne dediščine, njihova vplivna območja in funkcionalna okolica.
(2) Pri posegih se zagotavljata ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih struktur, ki sta pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti (nepretrganost in povezanost), ugodno stanje habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo ter habitatov ogroženih vrst.
(3) Za območje je značilna razgibana gričevnata krajina, z ohranjeno tradicionalno kmetijsko krajino na obrobju, ter kmetijska
krajina dolinskega dna v ravninskih delih občine. Ohranja se obstoječa intenzivnost kmetijstva in tradicionalna podoba strukt ure
kmetijske krajine. Ohranja in obnavlja se tradicionalna podoba naselij ter njihova umestitev v krajini.
(4) Razvojne dejavnosti občine se usmerjajo na območja, ki imajo za te dejavnosti največji prostorski potencial in istočasno
najmanjšo prostorsko ranljivost. Pri določanju območij za dejavnosti je treba upoštevati naravne kakovosti prostora, prisotnost
naravnih virov in ogroženost prostora zaradi naravnih in drugih nesreč. Na območju z ostrejšimi vremenskimi razmerami ter v varovalnih gozdovih se ne dopušča posegov v podtalje ali vegetacijo, kadar bi to zavrlo ali občutno zmanjšalo sposobnosti obnavljanja
naravne zarasti, še posebno pa, kadar bi to spodbudilo erozijske procese.
(5) Na območjih, ki so zaradi naravnih in kulturnih kakovosti spoznana kot vrednejša, se zagotavlja njihovo skupno varstvo.
(6) Območja ob vodotokih in hribovita, pretežno z gozdom porasla območja občine, se smatrajo kot pretežno naravno ohranjena krajina. Na teh območjih se raba usmerja v ekstenzivno kmetijstvo in turistično rekreacijske dejavnosti. Osrednje območje
severno in južno od Savinje in posamezna območja doline se ohranja in razvija skladno s tradicionalno kmetijsko rabo, ki je značilna
za kulturno krajino na tem območju.
(7) Posegi vodnega gospodarstva se osredotočajo na zagotavljanje poplavne varnosti, ohranjanje obstoječih retenzijskih
površin in renaturacijo vodotokov.
41. člen
(kmetijstvo)
(1) Kmetijska pridelava se prvenstveno usmerja na najboljša kmetijska zemljišča, predvsem na območju ravninskega in
hribovitega območja občine, kjer so ugodni pogoji za kmetovanje. Predvsem z vidika pašne živinoreje je treba ohranjati manjše
komplekse kmetijskih površin v hribovitih predelih občine.
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(2) Kmetijska zemljišča na hribovitih predelih občine se kot kakovostna kulturna krajina ohranjajo v obsegu obstoječih kmečkih
gospodarstev, ki predstavljajo avtohtono razpršeno poselitev.
(3) Kmetijske površine se glede na naravne lastnosti, lego, obliko in velikost parcel delijo na najboljša in druga kmetijska
zemljišča. Na območjih drugih kmetijskih zemljišč, ki imajo praviloma slabši pridelovalni potencial, se s kmetijsko dejavnostjo vzdržuje kulturna krajina in preprečuje zaraščanje. Na teh območjih se spodbuja trajnostno naravnan turizem, povezan z dopolnilnimi
dejavnostmi na kmetiji in promocijo ter kakovostno rabo kulturne dediščine in kulturne krajine. V kulturni krajini s prepoznavnimi
kulturnimi in simbolnimi vrednostmi je treba ohranjati obstoječo kmetijsko rabo in krajinske vzorce. To še posebej velja za območje Šmihela nad Mozirjem v osrednjem severnem delu občine, ki je območje nacionalne prepoznavnosti z vidika kulturnega in
simbolnega pomena krajine, z visoko gostoto kulturne dediščine in številnimi medsebojnimi, zgodovinsko odvisnimi povezavami.
(4) Na območjih avtohtone razpršene poselitve (samotne kmetije, celki), ki imajo zaradi naravnih lastnosti slabše razmere za
kmetijsko pridelavo (strma, hribovita in slabše dostopna območja), se preprečuje opuščanje kmetijske dejavnosti ter zaraščanje
kmetijskih površin. Na teh kmetijah se uvajajo in razvijajo dopolnilne dejavnosti, trajnostno naravnan turizem in sonaravna ter
ekološka kmetijska pridelava.
(5) Najboljša kmetijska zemljišča, ki predstavljajo temelj proizvodnje hrane, je treba v čim večji možni meri ohranjati v kmetijski
rabi. Trase infrastrukturnih objektov se na najboljša kmetijska zemljišča usmerjajo le, kadar so izčrpane vse druge možnosti. Trase
infrastrukturnih vodov se v čim večjem obsegu izogibajo predvsem območjem sklenjenih kmetijskih površin. Novi posegi ne smejo
razdrobiti obstoječe posestne strukture.
(6) Pri izvajanju kmetijske dejavnosti se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranja biotska raznovrstnost. Spodbuja se
naravi prijazne oblike kmetovanja (ekološko kmetovanje, integrirana pridelava) in takšno rabo zaraščajočih se kmetijskih površin,
ki zagotavlja ohranjanje naravnih vrednot in območja biotske raznovrstnosti, še posebej na habitatnih tipih travišč, starih sadovnjakov, na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih. Na večjih kmetijskih površinah se ohranjajo ali ponovno
vzpostavljajo omejki, živice, gozdni otoki, osamela drevesa in vodna telesa.
42. člen
(gozdarstvo)
(1) Gozdovi v občini zavzemajo več kot polovico vseh površin. V hribovitih, gozdnatih predelih občine se s prebiralno sečnjo
spodbuja sonaravno lesno proizvodnjo. Gospodarjenje v gozdovih z velikim krajinskim, ekološkim in rekreacijskim pomenom se
izvaja skladno s temi funkcijami gozdov. Kjer pa so ekološke in socialne funkcije še posebej poudarjene (prva stopnja), krčitve
gozdov praviloma niso dopustne.
(2) Na območju Občine Mozirje je območje gozdnega rezervata na območju Golt ter območja varovanih gozdov ob reki Savinji
ter na območju Golt. Varovalni gozdovi in gozdni rezervat se urejajo v skladu z varstvenim režimom.
(3) Na gozdnatih predelih se ohranja sklenjenost gozdnih površin in stabilnost gozdnih ekosistemov s poudarkom na ohranjanju habitatnih tipov na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih. Ohranjajo se gozdne površine na
območjih, ki so zaradi določenih značilnosti (strmina, lega, erozija) manj primerna za druge rabe. V območjih koridorjev ogroženih
vrst in v območjih, ki omogočajo gensko povezanost njihovih populacij, se gozdove (in druge oblike naravnih prvin) ohranja v čim
bolj naravnem stanju.
(4) Na območjih, kjer prihaja do prepletanja gozdarske in kmetijske dejavnosti, se varujejo gozdne zaplate in gozdni koridorji, ki dajejo obstoječi kulturni krajini značilno podobo. Gozdne površine ob robovih naselij, ki imajo na prvi stopnji poudarjene
ekološke (klimatska funkcija) in socialne funkcije (higiensko-zdravstvena, rekreacijska funkcija), se ohranja in vključuje v zelene
sisteme naselij.
(5) Pri posegih v območju gozdov je treba preprečevati pretirano fragmentacijo gozdov. Upoštevati je treba razvojne potrebe
gozdarstva in drugih dejavnosti, ki imajo v gozdnem prostoru svoje interese. Posegi in dejavnosti v gozdnem prostoru, ki onemogočajo zagotavljanje ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij gozda ali poslabšujejo možnosti njihovega uresničevanja, niso
dopustni.
(6) Zagotoviti je treba dostope do gozdnih zemljišč, na katerih se izvaja gospodarska izraba gozdov s poudarjeno lesno-proizvodno funkcijo. Pri urejanju gozdnih prometnic se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranja biotska raznovrstnost, zlasti na
ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih.
(7) Na območju vodnih virov se varuje in ohranja gozdna vegetacija v njihovi okolici. V gozdovih s poudarjeno hidrološko
funkcijo je strogo prepovedano odlaganje odpadkov, osuševanje, izkopavanje in nasipanje materiala. To v splošnem velja za vse
gozdne površine.
43. člen
(vode)
(1) Vode se izkoriščajo za oskrbne, gospodarske in rekreacijske namene, pri čemer je treba zagotavljati njihovo varstvo v smi
slu trajnega ohranjanja kemijskega in ekološkega ravnovesja. Upoštevati in varovati je treba tudi ekološki, krajinski in doživljajski
pomen voda v krajini.
(2) Z vidika varovanja voda ter vodnega in obvodnega prostora so predlagani sledeči ukrepi in usmeritve:
– varovanje naravnega in sonaravnega odtočnega režima voda,
– varovanje podzemnih voda,
– zagotavljanje dolgoročnih in trajnih protierozijskih ukrepov.
(3) Znotraj poplavnega območja so prepovedane vse dejavnosti in posegi, ki lahko imajo v primeru poplav škodljiv vpliv na
vode, vodna ter priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost. Na teh območjih se izvajajo le posegi, ki so namenjeni
varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
(4) Dejavnosti in posegi, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja ter onemogočili razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov, so
na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedani. Med te dejavnosti spadata tudi gnojenje in uporaba fitofarmacevtskih sredstev
v kmetijske namene. Uporabniki kmetijski zemljišč ne smejo gnojiti zemljišč tik ob vodotokih oziroma zemljišč, ki so skladno z
veljavno zakonodajo bližje od predpisanega odmika.
(5) Zagotavlja se dostop za potrebe vzdrževanja vodotoka ter prost prehod do vodnega in priobalnega zemljišča. Na vodnih
in priobalnih zemljiščih zato ni dovoljeno graditi objektov ali postavljati drugih trajnih ovir. Na teh območjih so dopustne ureditve rekreacijskih poti in športnih površin, namenjenih rekreaciji v naravnem okolju. Hkrati je treba ohranjati vegetacijske zaščitne pasove.
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(6) Naravne retenzijske površine (mokrišča in poplavne površine izven naselij), ki služijo razlivanju poplavnih voda, je treba
zavarovati pred nadaljnjo gradnjo. V primeru, da pride do zmanjšanja obstoječih površin, je treba zagotoviti nadomestne retenzijske
površine.
(7) Ob upoštevanju ekološkega pomena obvodnega rastja je treba ohranjati in vzdrževati vegetacijske pasove ob vodotokih,
saj predstavljajo hrbtenico zelenih sistemov v območjih intenzivne urbane ali agrarne rabe in preprečujejo širjenje površinskega
onesnaženja v vodotoke. Na območjih kmetijskih obdelovalnih površin se na novo vzpostavlja in varuje obstoječe vegetacijske
varovalne pasove (širine minimalno 5 m na vsako stran vodotoka). Pri kmetijski proizvodnji se upošteva kriterije za gnojenje pri
sonaravnih oblikah kmetijstva in dobro kmetijsko prakso.
(8) Pri hidroenergetski izrabi vode je treba zagotavljati ugodno stanje vodotoka oziroma zagotavljati pogoje za ohranitev vodnih in obvodnih habitatov ter ekološko povezanost habitatov na širšem območju. Pretok mora omogočati naravno dinamiko reke
in njenih pritokov, kar je pomembno tudi zaradi zagotavljanja ustreznega življenjskega okolja kvalifikacijskih živalskih in rastlinskih
vrst ter habitatnih tipov na varovanem območju Nature 2000.
(9) Pri ureditvah in dejavnostih na območju voda se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranja biotska raznovrstnost.
Posege v krajini se ne usmerja v obvodni pas vodotoka. Pri zajezitvah vodotokov in odvzemu voda se zagotavlja pogoje za ohranitev vodnih in obvodnih biotopov ter ekološko povezanost biotopa pred in za zajezitvijo.
(10) Za območje občine je izdelana študija »Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti ter kart razredov poplavne in
erozijske nevarnosti na območju Občine Mozirje«. Na podlagi izdelane študije so iz Prikaza stanja prostora razvidni razredi poplavne nevarnosti ter razredi erozijske nevarnosti. Posegi na poplavna območja se izvajajo v skladu z veljavnim predpisom, ki
ureja pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja.
(11) Na reguliranih vodotokih se omogoči izboljšanje njihovega hidromorfološkega stanja. V primerih regulacij, pri katerih so
bile uničene površine za zadrževanje visokih voda, naj se pretehta možnost sanacije z zadrževanjem visokih voda na poplavnih
površinah ob vodotoku. Preprečuje se onesnaževanje voda z ustreznimi prostorskimi in tehničnimi rešitvami, onesnažene vodotoke
oziroma njihove dele se ustrezno sanira.
44. člen
(turizem in rekreacija)
(1) Turistične in športno-rekreacijske dejavnosti se usmerjajo tako, da ne zmanjšujejo naravnih in kulturnih kakovosti prostora
ter da se preprečujejo konflikti z drugimi obstoječimi rabami v prostoru. Spodbuja se razvoj trajnostnih oblik rekreacije (pohodništvo, kolesarstvo) in dejavnosti, ki so usklajene z naravnimi danostmi, v turistično ponudbo pa se vključuje naravne vrednote ter
kulturno dediščino.
(2) Pri razvoju turizma in rekreacije se zagotavlja dvig kakovosti ponudbe, ustrezna infrastrukturna opremljenost turistično
rekreacijskih območij in razvoj ter nadgradnja novih turističnih proizvodov in programov.
(3) V občini se oblikujejo turistična območja, ki se jih med seboj poveže s kolesarskimi potmi. Hrbtenico turistične ponudbe v
Občini Mozirje predstavljajo turistično območje Žekovec v navezavi z Goltemi, Gozdna šola ter medobčinsko in občinsko središče
Mozirje, znotraj katerega se v enoten turistični produkt poveže zlasti trško jedro, reko Savinjo s pritokom Trnava, naravno kopališče
Kopelce, Mozirski gaj in Brdce. Skladno z usmeritvami razvoja turizma v krajini se naravno kopališče predvidi tudi na območju
Gozdne šole. Poleg omenjenega se turizem usmerja tudi v Loke pri Mozirju (Sp. Loke), kjer se oblikuje manjši kamp za šotore
ter na območje turistične kmetije v naselju Ljubija (Zg. Preseka), ker se s širitvijo zagotovi celotna ponudba obstoječe kmetije.
45. člen
(mineralne surovine)
(1) Na območju občine so evidentirani štirje nelegalni kopi, in sicer na območju Dobrovelj in Radegunde ter dva na območju
Lepe Njive. Za nelegalni kamnolom na Dobrovljah je predvidena sanacija (brez izkoriščanja mineralnih surovin), nelegalni kop
se sanira v stanovanjsko območje. Na parceli št. 681, k.o. Radegunda se na južnem delu ter vzhodno od varovanega območja
varovalnega gozda načrtuje sanacija nelegalnega kopa z izkoriščanjem mineralnih surovin, po pridobitvi koncesije za izkoriščanje.
Za območje predvidene sanacije nelegalnega kopa se izdela občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu OPPN), v
sklopu katerega se določijo tudi pogoji za izkoriščanje mineralnih surovin, pogoji varstva okolja in način dokončne sanacije okolja.
(2) V zemljiškem katastru evidentirana nelegalna kopa na parcelnih št. 541/1 in 1551, k.o. Lepa Njiva se prepustita biološki
sanaciji, brez izkoriščanja mineralnih surovin.
(3) Vse manjše lokacije nelegalnih kopov se bodisi sanirajo (brez izkoriščanja mineralnih surovin) ali prepustijo biološki sanaciji. Odločitev za en ali drug poseg je odvisna od terena in morebitne problematike, vezane na erozijo.
(4) Pri določanju novih lokacij je treba upoštevati značaj dejavnosti in zagotoviti čim manjši vpliv na prostor (hrup, prah,
vibracije) ter zagotavljati varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Za nova območja, za katera se predvidi
možnost izkoriščanja mineralnih surovin, je treba še pred začetkom izvajanja dejavnosti izdelati sanacijski načrt z opredeljenim
načinom sanacije (vzpostavitev prejšnje rabe prostora ali vzpostavitev pogojev za novo rabo prostora) in po zaključku izkoriščanja
sanacijo dejansko izvesti.
(5) Območja izkoriščanja mineralnih surovin morajo biti dovolj oddaljena od obstoječih stanovanjskih objektov in naselij, tako
da njihova dejavnost ni moteča za prebivalce.
(6) Raziskovanje mineralnih surovin je dopustno na celotnem območju občine. Za namen izkoriščanja mineralnih surovin se
izdela OPPN.
2.8.2 Posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kakovosti in vrednote prostora, pomembne
z vidika krajinskih ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti
46. člen
(območja ohranjanja in razvijanja prepoznavnih kakovosti in vrednot prostora, pomembnih z vidika krajinskih
ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti)
(1) Območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kakovosti in vrednote prostora, pomembne z vidika krajinskih ter
urbanističnih in arhitekturnih značilnosti v občini, so zlasti:
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– območje Lok pri Mozirju ter obrečni prostor Savinje,
– severni del občine – Golte, Radegunda, Šmihel nad Mozirjem, Lepa Njiva,
– območje Dobrovelj pri Mozirju,
– naselja, zavarovana kot naselbinska dediščina.
(2) Za območje Lok pri Mozirju je značilna krajina dolinskega dna z nepravilno drobno členjeno parcelacijo kmetijskih zemljišč.
Kmetijsko krajino na severu omejuje reka Savinja s še sklenjeno obrečno vegetacijo. Med kmetijskimi zemljišči se pojavljajo posamezne gozdne zaplate ter koridorji, ki dajejo krajini značilen videz.
(3) Za območje Golt, Radegunde, Šmihela nad Mozirjem in Lepe Njive je značilna avtohtona razpršena poselitev v obliki celkov in manjših zaselkov. Poselitev je prisotna zlasti na pobočjih. Gozd se pojavlja v strnjenih zaplatah in manjših opisih na mejah.
Ob meji s sosednjima občinama Rečica ob Savinji in Ljubno je umeščeno športno-rekreacijsko območje Golte. Redka poselitev
na mehko oblikovanih pobočjih členi prostor in povečuje prostorsko pestrost.
(4) Na območju Dobrovelj pri Mozirju se zlasti varuje krajinsko zgradbo, ekološke procese sonaravnega gospodarjenja v
kulturni krajini, tipologijo krajinskih prvin in povezavo s stavbno in naselbinsko dediščino. Prevladuje razpršena poselitev z značilnimi celki.
(5) Na območju naselja Šmihel nad Mozirjem ter trškega jedra Mozirje, ki sta zavarovana kot naselbinska dediščina, je poselitev kakovostno vpeta v prepoznavno kulturno krajino ter ima tradicijo in kulturno zgodovinske kakovosti. Prisotno je večje število
objektov kulturne dediščine in imajo kot naselje kakovosti urbanističnega spomenika.
47. člen
(usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Občina Mozirje ima bogato kulturno dediščino. Predstavljajo jo enote arheološke dediščine, sakralne in profane stavbne
dediščine (cerkve, hiše, kašče, kozolci itd.), memorialne dediščine (grobišče, spomenik) in naselbinske dediščine. Status kulturne
dediščine naselbinskega spomenika imata trško jedro Mozirje in razloženo naselje Šmihel nad Mozirjem. V občini je evidentiranih
osem objektov sakralne stavbne dediščine, šestinšestdeset enot profane stavbne dediščine, štiri enote memorialne dediščine in
štiri enote arheološke dediščine.
(2) Pri posegih na registrirano kulturno dediščino in njena vplivna območja se upošteva varstvene režime. Poleg območja zavarovane kulturne dediščine se varuje tudi njeno vplivno območje, določeno iz zgodovinskega, funkcionalnega in vizualnega vidika.
(3) Varstvo kulturne dediščine se zagotavlja s celostnim ohranjanjem dediščine in preprečevanjem škodljivih vplivov nanjo ter
s skrbjo za uveljavljanje in razvoj sistema dediščine. Celostno ohranjanje se uresničuje s trajnostnim razvojem in predstavlja sklop
ukrepov, s katerimi se zagotavlja nadaljnji obstoj in obogatitev dediščine, njeno vzdrževanje, obnova, prenova, uporaba in oživljanje.
Zagotovi se ustrezno trajnostno uporabo dediščine v skladu s sodobnimi potrebami in načinom življenja in se ob tem obravnava
dediščino kot dejavnik vzdržnega prostorskega razvoja, kot razvojni in prostorski potencial. Pred izvajanjem posegov je potrebna
pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja ali po potrebi soglasja za raziskavo in odstranitev dediščine.
(4) Pri vseh posegih v prostor je treba objekte in območja kulturne dediščine varovati pred poškodovanjem ali uničenjem
tudi med gradnjo. V času izvajanja gradbenih del se spremlja vpliv vibracij na najbližje objekte kulturne dediščine ter se glede na
rezultate zavzamejo vsi potrebni ukrepi.
(5) V izogib obsežnim arheološkim raziskavam, ki niso skladne z usmeritvami varovanja kulturne dediščine, naj bodo posegi
v zemeljske plasti minimalizirani, pri gradbenih posegih je treba poiskati najustreznejše, specifične in posebne tehnične rešitve, ki
posege v zemeljske plasti omejijo na minimum.
(6) V občini se nahajajo tudi enote propadajoče kulturne dediščine. To so hiše, opuščeni kmečki objekti in kozolci ob naseljih,
za katere se poskrbi in obnovi na območjih, kjer predstavljajo značilne ambiente v prostoru ali v okviru naselij, ker pomembno
vplivajo na prepoznavnost prostora.
48. člen
(usmeritve za ohranjanje narave)
(1) Na območju občine so območja Natura 2000 (Grintovci, Savinja Grušovje-Petrovče in Mesarska lopa), ekološko pomembna območja (Kamniško-Savinjske Alpe, Dobrovlje-Čreta in Savinja Grušovlje-Petrovče), naravne vrednote državnega in lokalnega
pomena (npr. Golte, Savinja s pritoki, idr.) ter zavarovana območja-krajinski park Golte in naravni spomeniki Izvir Ljubija, Okno v
Mozirski Požganiji, Ledenica na Golteh, Brkova Tisa, Turkova bodika.
(2) Na območju občine se zagotavlja ohranjanje naravnih kakovosti, predvsem na območjih ohranjanja narave. To so:
– zavarovana območja (krajinski park Golte, naravni spomeniki), kjer se pri urejanju upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji
za varstvo zavarovanih območij, kot jih določa predpis o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov
na območju Občine Mozirje,
– naravne vrednote, ki se varujejo v skladu z varstvenimi usmeritvami za posamezne zvrsti in glede na status naravnih vrednot. Na naravnih vrednotah se lahko posegi in dejavnosti izvajajo le, če ni drugih prostorskih in tehničnih možnosti za izvedbo
posega ali opravljanje dejavnosti, pa tudi v tem primeru jih je treba opravljati tako, da se naravna vrednota ne uniči ali ne spreminja
lastnosti zaradi katerih je spoznana kot naravna vrednota,
– posebna varstvena območja (območja Natura 2000), kjer se posege načrtuje tako, da se: ohranja naravna razširjenost
habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst; ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov,
njihove specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo; ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih
vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze, kot so zlasti mesta za razmnoževanje, skupinsko
prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali; ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in
omogoča ponovno povezanost, če je le-ta prekinjena. Pri izvajanju posegov in dejavnosti na območjih Natura 2000 se izvedejo vsi
možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši. Čas izvajanja
posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin, in sicer: živalim se
prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne ali v čim manjši možni meri sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir
oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih
razvojnih oblik ter prezimovanja; rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja. Na območjih Natura 2000 se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov. Posegov
in dejavnosti se ne izvaja na pomembnejših delih življenjskih prostorov rastlinskih in živalskih vrst, zaradi katerih je določeno
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območje Natura 2000 (npr. drstišča, gnezdišča, selitvene poti), razen tistih dejavnosti, ki pomembno prispevajo k doseganju ciljev
varovanega območja,
– ekološko pomembna območja so območja habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Za gradnjo objektov na teh območjih, ki niso obenem območje Natura 2000,
zavarovano območje ali območje naravnih vrednot, ni treba pridobiti naravovarstvenih pogojev in soglasja. Na ekološko pomembnih
območjih se v primeru obstoja alternativnih možnosti prostorske ureditve ne načrtujejo, če se zaradi njihove izvedbe lahko bistveno
poslabša ugodno stanje habitatnih tipov ali vrst, zaradi katerih je ekološko pomembno območje opredeljeno, v drugih primerih pa se
izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši,
– območja pričakovanih naravnih vrednot-območje karbonatov na območju Golt. Pristojne institucije spremljajo posege v
naravo, predvsem zemeljska dela, pri katerih obstaja velika verjetnost odkritja novih naravnih vrednot, predvsem geoloških in
podzemeljskih geomorfoloških. Zemeljska dela so namenjena odkrivanju, zagotavljanju dokumentiranja, vrednotenju in ohranjanju
na novo odkritih naravnih vrednot.
(3) S predvidenimi posegi in dejavnostmi se zagotavlja varstvo naravne ohranjenosti in biotske raznovrstnosti tudi na območjih
ustvarjenih kakovosti prostora.
2.8.3 Usmeritve za območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja
ter območja in objekti za potrebe obrambe
49. člen
(usmeritve za območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja)
(1) Na ogroženih območjih, to je poplavnih, erozijskih in plazljivih območjih, se ne načrtuje prostorskih ureditev oziroma
dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo. Na ogroženih območjih je treba omogočati varne življenjske razmere s sanacijo žarišč
naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine.
(2) Na poplavnih in erozijskih območjih Savinje in pritokov, kot so prikazana v Prikazu stanja prostora na podlagi izdelane
strokovne podlage, se v skladu z veljavnim predpisom upoštevajo pogoji in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije.
Za zmanjšanje poplavne ogroženosti so v skladu z izdelano študijo predvideni naslednji ukrepi:
– na levem pritoku Trnave se zamenjajo prepusti pod Hribernikovo cesto in prepusti pritoka v samem centru mesta do iztoka,
– na desnem pritoku Ločke struge se uredi strugo pritoka do izliva v Ločko strugo, tako da pritok prevaja pretoke vsaj krajših
povratnih dob.
Na erozijskih območjih vodotokov so z izdelano študijo za zmanjšanje erozijske ogroženosti predvideni naslednji ukrepi:
– sanacija Ločkega jezu z razširitvijo in delnim znižanjem prelivnega polja,
– sistem zaplavnih pregrad na Mozirnici nad Mozirjem,
– večja zaplavna pregrada z umetno povečanim zadrževalnim prostorom na Trnavi nad trgom (na mestu, kjer Trnava prehaja
iz ozke doline proti osrednjemu delu Mozirja).
(3) Območje Občine Mozirje je erozijsko ogroženo. Na skoraj celotnem območju občine veljajo običajni protierozijski ukrepi, le
v majhnem delu na vzhodu občine zahtevni ukrepi. Posegi na erozijskih območjih se izvajajo ob upoštevanju prostorskih izvedbenih
pogojev, določenih v členu »erozijska, plazljiva in plazovita območja«.
(4) V primeru naravnih ali drugih nesreč večjega obsega je treba zagotoviti evakuacijo prebivalcev iz ogroženih območij ter
njihovo nastanitev v primerne objekte, rušenje neuporabnih objektov ter odstranjevanje ruševin.
(5) Zagotoviti je treba prostorske možnosti za pokop ljudi in živali. Pokop ljudi naj se v primeru nesreč izvaja na obstoječi
h pokopališčih, ki morajo imeti zagotovljene prostorske možnosti za širitev. Pokop živali se v primeru nesreč izvaja na ustreznih
kmetijskih zemljiščih.
(6) V skladu s karto projektnega pospeška tal se območje uvršča v območje potresne nevarnosti, kjer je določen projektni
pospešek tal 0.150 g.
50. člen
(območja in objekti za potrebe obrambe)
V občini ni evidentiranih območij, pomembnih za obrambo države.
2.9 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
51. člen
(splošne usmeritve)
(1) Namenska raba stavbnih zemljišč je določena na podlagi veljavnega prostorskega plana, usmeritev nosilcev urejanja
prostora in izdelanih strokovnih podlag ter ob upoštevanju razvojnih potreb in teženj. Stavbna zemljišča so korigirana na parcelno
mejo natančno oziroma določena na podlagi dejanskega stanja v prostoru.
(2) Namenska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč je določena na podlagi planskega akta občine, pri čemer je meja med
kmetijskimi in gozdnimi zemljišči določena na podlagi dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč.
(3) Namenska raba »območja voda« in »območja prometne infrastrukture« je določena na podlagi izdelanega geodetskega
načrta za območje občine.
2.10 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
52. člen
(določitev prostorskih izvedbenih pogojev)
(1) Prostorski izvedbeni pogoji so določeni po namenski rabi prostora in po posameznih enotah urejanja prostora, na območju
katerih so določeni predvsem pogoji, ki se nanašajo na posamezne varstvene režime.
(2) Za območja, ki se urejajo z OPPN, so določeni posegi, ki jih je možno izvajati do sprejetja OPPN, podani pa so tudi pogoji
in usmeritve za izdelavo OPPN.
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2.11 Konceptualni del prostorskega razvoja urbanega središča Mozirje, za katerega je izdelan urbanistični načrt
53. člen
(splošno)
Na območju Občine Mozirje je urbanistični načrt izdelan za medobčinsko in občinsko središče Mozirje, ki sta mu zaradi prostorske in vsebinske povezanosti, priključena dela naselij Ljubija in Loke pri Mozirju po RPE.
54. člen
(koncept razvoja naselja)
(1) Mozirje se prednostno usmerja v razvoj dejavnosti, vezanih na turizem.
(2) Koncept razvoja naselja Mozirje temelji na:
1. revitalizacij mestnega jedra v smislu celovite prenove s poudarkom na prenovi stavbnega fonda in infrastrukture,
2.razvoju turizma, predvsem na območjih:
– Mozirskega gaja, kjer se načrtuje razvoj parka, spremljajočih objektov ter izvajajo druge ureditve za potrebe turizma (adrenalinski park ipd.) ter ribištva,
– Brdc, ob jugozahodni meji naselja na levem bregu Savinje, kjer se omogoči razvoj turistične dejavnosti,
– obstoječega hotela Benda, v sklopu katerega je predvidena širitev obstoječe dejavnosti in ureditev parkirišča,
– ob Cesti na Lepo Njivo, kjer je predvidena gradnja apartmajev za potrebe razširitve turistične ponudbe,
3. razvoju centralnih dejavnosti na območjih:
– južno oziroma vzhodno od regionalne ceste, na območju Mozirskih Lav. Načrtujejo se kakovostne, ekološke in vizualno
privlačne stavbe, npr. z ozelenjenimi strehami. V pasu ob regionalni cesti se uredijo sprehajalne poti, kolesarske steze,
– severno od Upravnega centra Mozirje in severno od veterinarske postaje, kjer je načrtovan razvoj obstoječih upravnih in
drugih centralnih dejavnosti,
– snovne šole in vrtca Mozirje, kjer se omogoča razvoj in širitev izobraževalnih dejavnosti,
– severno od avtobusne postaje in južno od starega trškega jedra, kjer se pri umeščanju centralnih dejavnosti ali stanovanj
upošteva občutljivost območja zaradi bližine starega trškega jedra Mozirje ter zagotavlja kakovostno in celovito urejanje prostora.
4. razvoju športa in rekreacije na območjih:
– ob šolskem kompleksu, kjer se ohranja obstoječe smučišče za potrebe šole in vrtca in omogoča dogradnja obstoječih
športnih igrišč,
– južno od Savinje in vzhodno od Mozirskega gaja, na območju obstoječega športnega kompleksa,
5. razvoju stanovanjskih površin na območjih:
– severno od Šmihelske ceste, na desnem bregu Savinje, vzhodno in zahodno od ceste v Loke, ob Mlinski poti, severno
oziroma severozahodno od območja za turizem na Brdcah, na skrajnem severozahodnem delu Mozirja ob nekdanjem strelišču.
Na teh območjih se načrtuje strnjena individualna pozidava, s čimer se naselje morfološko zaokroži z dopolnitvijo praznih prostorov
in ureditvijo roba naselja,
– ob Upravnem središču ter na delu Brdc, kjer je že obstoječa večstanovanjska pozidava, ki se dopolnjuje z novimi večstanovanjskimi objekti,
– Mozirskih Trat, kjer so površine namenjene domu za starejše oziroma varovanim stanovanjem. Ob objektih se proti Savinji
uredijo sprehajalne poti za potrebe varovancev doma ter uredi območje naravnega kopališča Kopelce,
6. zelenih površinah, ki:
– se ohranjajo med regionalno cesto in trškim jedrom. Območje se uredi kot odprti javni zeleni prostor, ki se nameni prireditvam in druženju. Deloma se na območju lahko uredijo urbani vrtovi ali travnata igrišča,
– se ohranjajo ob Savinji in ob prometnicah.
(3) Ohranja se območje obstoječega pokopališča v severnem delu naselja. V sklopu pokopališča se uredijo dodatne parkirne
površine.
(4) Na območju kompleksa Cinkarne se načrtuje delna prenova na vplivnem območju kulturne dediščine cerkve svetega
Nikolaja. Razvoj proizvodnih dejavnosti je načrtovan vzhodno od Cinkarne.
(5) Prenovi se obstoječi jez ob Cesti v Loke ter zgradijo male hidroelektrarni na Savinji.
55. člen
(koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja)
(1) V strukturi pozidave se ohranjajo značilnosti obstoječe gradnje, predvsem v starem trškem jedru, ki je razglašeno kot
kulturni in zgodovinski spomenik.
(2) Ob robovih naselja je nove soseske in območja dopustno urejati s sodobnejšimi pristopi urbanistično-arhitekturnega
oblikovanja.
56. člen
(koncept prometnega omrežja in javnega potniškega prometa)
(1) Na območju Mozirja je načrtovana rekonstrukcija obstoječega cestnega omrežja, ki se dogradi na območjih predvidene
pozidave. Istočasno se v sklopu naselja uredijo oziroma dogradijo hodniki za pešce, avtobusna postajališča in javna razsvetljava.
(2) Za izboljšanje prometne pretočnosti in prometne varnosti se načrtuje rekonstrukcija križišč na regionalni cesti, tako da se
uredijo krožišča, skupaj s pločniki in kolesarsko stezo. Novi krožišči sta predvideni na križišču regionalne ceste s Hofbauerjevo
ulico in Cesto v Loke (krožišče Gaj) ter na stiku regionalne ceste in Savinjske ceste (krožišče Šola). Prav tako je predvidena rekonstrukcija križišča Delejev jez. Ob regionalni cesti se uredita tudi pločnik in kolesarska steza.
(3) Uredi se mreža peš in kolesarskih poti, ki se povežejo v funkcionalno celoto. Od tega so najpomembnejše povezave za
pešce in kolesarje v pasu ob regionalni cesti, ki še niso povsod izvedene in pa nove povezave na območjih širjenja poselitve.
(4) Nova parkirišča se urejajo na območjih predvidene pozidave ter v navezavi na mrežo javnega potniškega prometa. Za
razbremenitev trškega jedra se lahko kot deloma javna parkirišča uporabljajo večja parkirišča v bližini središča, in sicer dve predvideni parkirišči ob Hofbauerjevi ulici, parkirišča ob domu za starejše, parkirišča ob turističnem središču.
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57. člen
(koncept zelenega sistema)
(1) Zeleni sistem mora biti vpet med posamezne urbane strukture ter le-te medsebojno ločevati.
(2) Večja območja zelenega sistema v Mozirju so obvodno območje Savinje s pritoki, pokopališče, park Mozirski gaj, športne
površine (športna centra ob Savinji in ob šoli), rekreacijske površine (smučišče za potrebe šole in vrtca), zelene površine ob cesti
(pas ob regionalni cesti) in odprte zelene površine znotraj naselja (manjše parkovne ureditve, otroška igrišča, drevoredi, urejene
poti). Del zelenega sistema so tudi kmetijske površine ter gozd. Ob novih območjih poselitve se parkovno uredijo zelene površine
in postavijo nova otroška igrišča.
(3) Povezave zelenega sistema, preko grajenega tkiva mesta, predstavljajo predvsem vodotoki z obvodnim prostorom in zelene površine v pasu ob regionalni cesti. Na robu naselja se urejeni deli zelenega sistema stikajo s kmetijskimi površinami ali gozdom.
58. člen
(lokalni energetski koncept)
(1) Dolgoročno se za ogrevanje gospodinjstev, proizvodnih, centralnih in ostalih objektov uporablja obstoječe toplovodno
omrežje. Na omrežju se izvajajo vzdrževalna dela in rekonstrukcije. Sistem se širi in dograjuje skladno z širitvami poselitve.
(2) Pri načrtovanju novih energetskih objektov in naprav se upošteva načela varstva bivalnega in naravnega okolja ter izboljševanja kakovosti prostora. Prostorski razvoj nove energetske infrastrukture se zagotavlja v skupnih infrastrukturnih koridorjih. Pri
umeščanju v prostor se upoštevajo značilne naravne prvine (gozdni rob, podnožje pobočij, reliefne značilnosti), podoba krajine
ter grajena struktura, vidnost naselja in značilni pogledi. Na območjih naselbinske kulturne dediščine in v arheoloških območjih
ima prednost nadzemna izvedba infrastrukturnih vodov. Če to s tehničnega vidika ni mogoče, so posegi možni šele po izvedbi
predhodnih arheoloških raziskav v robnih delih območij arheološke kulturne dediščine; vsi posegi v zemeljske plasti pa morajo
biti tlorisno in globinsko minimalizirani.
(3) Spodbuja se raba obnovljivih virov energije. Predvideva se izgradnja malih hidroelektrarn na Savinji in sončnih elektrarn,
zlasti na strehah obstoječih stavb (šola, vrtec in drugi javni objekti, proizvodna območja itd. …). Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije ni dopustna. Na objektih in območjih, ki
so varovani kot kulturna dediščina ter v vplivnih območjih, je postavitev naprav za proizvodnjo električne energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, vendar je pred tem treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.
(4) Skladno z Lokalnim energetskim konceptom Občine Mozirje se izvajajo ukrepi za učinkovito rabo energije, kot so: sanacija
oken, izolacij, streh, dotrajanih ogrevalnih sistemov, prezračevanj v objektih, načinov priprave sanitarne tople vode, razsvetljave
in večjih kotlovnic. Učinkovita raba energije se zagotavlja tudi na področju javne razsvetljave.
59. člen
(koncept opremljanja z GJI)
(1) Obstoječa komunalna mreža se razširi in dogradi na območjih, kjer je predviden razvoj naselja ter prenova. Vse obstoječe in načrtovane objekte se priključi na infrastrukturno omrežje. Komunalna infrastruktura se združuje v koridorje, ki potekajo ob
obstoječih in načrtovanih prometnicah.
(2) Obstoječa mreža transformatorskih postaj znotraj naselja oziroma ob njenem robu zadovoljivo napaja vse porabnike.
Ob nadaljnjem povečevanju odjemne moči se praviloma povečuje moč obstoječih transformatorskih postaj. Vse novogradnje se
priključujejo na elektro omrežje.
(3) V skladu s potrebami se dogradi in rekonstruira javna razsvetljava, pri čemer je treba upoštevati predpise s področja
svetlobnega onesnaževanja in druge zahteve, ki izhajajo iz varstvenih režimov.
(4) Na območju urbanističnega načrta je obstoječe vodooskrbno omrežje, ki se ga v primeru nezadostnih kapacitet rekonstruira. Novogradnje se priključujejo na vodovodno omrežje.
(5) Znotraj območja mesta je zgrajeno kanalizacijsko omrežje, ki je zgrajeno v mešanem, delno pa tudi v ločenem sistemu.
Kanalizacijsko omrežje Mozirja se navezuje na centralno čistilno napravo, ki se nahaja vzhodno od območja urbanističnega načrta.
Dolgoročno je treba na območju celotnega mesta zgraditi ločen sistem odvajanja odpadnih voda. Pred izpustom padavinskih voda
v vodotoke je treba poskrbeti za njihovo zadrževanje. Na območjih predvidenih širitev naselja je treba urediti in razširiti omrežje
odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
(6) Zagotovi se enakomerna pokritost z elektronskimi komunikacijami na celotnem območju mesta. Pri načrtovanju novih
posegov v prostor je treba upoštevati obstoječe telekomunikacijsko omrežje, ki ga je treba zaščititi oziroma prestaviti, v kolikor bi
le-to oviralo razvoj novih dejavnosti. Za vse predvidene širitve je treba načrtovati novo ali pa razširitev obstoječega telekomunikacijskega omrežja. Do posameznih novih objektov se predvidijo nove trase telekomunikacijskih vodov, do novih območij širitev
grajene strukture se predvidijo novi telekomunikacijski vodi. Skladno z razvojem na tem področju se omogoči posodobitev omrežja
z novimi kapacitetami in novimi tehnologijami.
(7) Znotraj območja mesta je zgrajeno toplovodno omrežje. Pri umeščanju novih objektov v prostor je treba upoštevati obstoječe trase in se jim prilagajati, v kolikor je to možno in načrtovane objekte priključiti na toplovodno omrežje. V skladu z izvedbo
predvidenih posegov je treba povečevati priključne moči na posameznih območjih.
III. IZVEDBENI DEL
3.1 Splošne določbe
60. člen
(vsebina izvedbenega dela)
Izvedbeni del OPN za celotno območje občine po posameznih enotah urejanja prostora določa:
– območja namenske rabe prostora,
– prostorske izvedbene pogoje,
– območja, za katere se pripravi OPPN.
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61. člen
(namenska raba prostora)

(1) Območje občine se glede na osnovno namensko rabo deli na: območja stavbnih zemljišč, območja kmetijskih zemljišč,
območja gozdnih zemljišč, območja voda in območja drugih zemljišč.
(2) Podrobnejša namenska raba je v grafičnem delu OPN določena v skladu s predpisom, ki določa vsebino, obliko in način
priprave občinskega prostorskega načrta. Določeni podrobnejši namenski rabi prostora (npr. SS, SK itd.) so na nekaterih površinah
dodane še podrobnejše členitve rabe glede na dejavnosti ali tipiko objektov (npr. SSig).
(3) Podrobnejša namenska raba prostora ter členitve podrobnejše rabe so razvidne iz spodnje tabele.
Osnovna namenska Podrobnejša namenska raba prostora in členitve
raba prostora
I. območje stavbnih S
zemljišč
SS

Grafični znak
namenske rabe

Območja stanovanj
Stanovanjske površine

SS

Površine večstanovanjske pozidave

SSvs

Površine prostostoječe poslovno-stanovanjske pozidave

SSig

SB

Stanovanjske površine za posebne namene

B

SK

Površine podeželjskega naselja

SK

SP

Površine počitniških hiš

SP

C

Območja centralnih dejavnosti

CU

Osrednja območja centralnih dejavnosti

CU

CD

Druga območja centralnih dejavnosti

CD

Površine za izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja

CDsb

Površine za izvajanje verske dejavnosti

CDr

I

Območja proizvodnih dejavnosti

IG

Gospodarske cone

IG

IK

Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo

IK

B

Posebna območja

BT

Površine za turizem (hoteli, apartmaji in drugi nastanitveni objekti)

BT

BD

Površine drugih območij

BD

Z

Območja zelenih površin

ZS

Površine za oddih, rekreacijo in šport

ZS

ZP

Parki

ZP

ZK

Pokopališča

ZK

ZD

Druge urejene zelene površine

ZD

P

Območja prometnih površin

PC

Površine cest

PC

Površine mostov in drugih premostitvenih objektov čez vodo

PCvc

PO

Ostale prometne površine

PO

T

Območja komunikacijske infrastrukture

T

O

Območja okoljske infrastrukture

E

A

Čistilne naprave

Očn

Vodohrani, zbiralniki pitne vode, črpališča

Ov

Območja energetske infrastrukture
Energetska infrastruktura

E

Male hidroelektrarne

Evc

Sončne elektrarne

Es

Območja razpršene poselitve
Površine razpršene poselitve

A

Površine razpršene poselitve (turistični objekti)

Abt

Površine razpršene poselitve (kmetijsko-gozdarski objekti)

Aik

Površine razpršene poselitve (obrt)

Aig

Površine razpršene poselitve (počitniške hiše)

Asp

Razpršena gradnja
Objekti kot stanje prostora (fundusi)
II. območja
kmetijskih zemljišč

K

Območja kmetijskih zemljišč
Najboljša kmetijska zemljišča

K1

Druga kmetijska zemljišča

K2
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III. Območja
gozdnih zemljišč

G

IV. Območja voda

V

V. Območja drugih
zemljišč

L
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Gozdna zemljišča
Lesno-proizvodni gozd
Varovalni gozd
Gozdni rezervat
Gozd s poudarjeno izobraževalno funkcijo
Vegetacija ob vodotokih
Površinske vode
Celinske vode
Območja vodne infrastrukture
Območja mineralnih surovin
Površine nadzemnega pridobivalnega prostora
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G
Gv
Gr
Gzp
Gvc
VC
VI
LN

62. člen
(enote urejanja prostora)
(1) Območje občine je razdeljeno na enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu EUP).
(2) EUP so določene glede na namensko rabo prostora, značilnosti prostora ali glede na varstvene režime.
(3) EUP so označene z dvočrkovno oznako naselja, opredeljenega po RPE, ter zaporedno številko enote (npr. Mozirje 01 –
MO01). EUP, ki so določene vodotokom imajo dodano še eno zaporedno številko (npr. BR38-1, LN58-1 itd.).
(4) Legenda črkovnih oznak naselja:
– Brezje: BR,
– Dobrovlje pri Mozirju: DO,
– Loke pri Mozirju: LO,
– Lepa Njiva: LP,
– Ljubija: LU,
– Mozirje: MO,
– Radegunda: RA,
– Šmihel nad Mozirjem: SM.
63. člen
(prostorski izvedbeni pogoji in določila za uporabo)
(1) Prostorski izvedbeni pogoji se delijo na:
– splošne prostorske izvedbene pogoje, ki veljajo za celotno območje občine,
– podrobne prostorske izvedbene pogoje, ki so določeni za posamezno namensko rabo prostora in
– posebne prostorske izvedbene pogoje, v kolikor so ti za posamezno enoto urejanja prostora določeni.
(2) V primeru neskladja med prostorskimi izvedbenimi pogoji se upošteva najprej posebne prostorske izvedbene pogoje,
nato podrobnejše in zatem splošne prostorske izvedbene pogoje, ki veljajo, če posebni ali podrobnejši pogoji ne določajo drugače.
(3) Za območja predvidenih OPPN so podani pogoji, ki jih je treba upoštevati do njihove izdelave.
3.2 Splošni prostorski izvedbeni pogoji
3.2.1 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede dopustnih gradenj in namembnosti objektov
64. člen
(vrste dopustnih gradenj)
(1) V kolikor ta odlok ne določa drugače, so na celotnem območju Občine Mozirje dopustne gradnje novih objektov (dozidave,
nadzidave), spremembe namembnosti v skladu z določili odloka, rekonstrukcije in odstranitve obstoječih objektov ter vzdrževanje
objektov.
(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena, so na objektih in v območjih varovane kulturne dediščine posamezne
vrste gradenj dopustne le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, pri čemer je pred tem treba pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje.
(3) Dozidave, nadzidave, rekonstrukcije ter vzdrževanje objektov je dopustno le na zakonito zgrajenih objektih in s pridobitvijo
ustreznih soglasij oziroma dovoljenj.
(4) Odstranitve objektov, z izjemo enostavnih objektov, prizidkov oziroma pomožnih objektov, niso dovoljene na območju
kulturne dediščine, kjer bi lahko zaradi rušitve objekta prišlo do rušenja obstoječe morfologije naselja kot celote. Odstranitve so
dopustne v primeru, če je investitor pridobil ustrezno soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine oziroma bo po rušitvi
na mestu odstranjenega objekta postavil nov objekt, ki bo po velikosti, arhitekturnem oblikovanju in namembnosti enak odstranjenemu objektu in bo za gradnjo novega objekta pridobil vsa potreba soglasja in dovoljenja.
(5) Na celotnem območju občine je dovoljena gradnja gradbenih inženirskih objektov ter vseh objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture kot npr. vodov in naprav vodovodnega omrežja, vodov in naprav kanalizacijskega omrežja (padavinska
kanalizacija in kanalizacija za komunalne odpadne vode), distribucijskega plinovodnega omrežja, toplovodnega omrežja, elektroenergetskega omrežja ter omrežja javne razsvetljave. Gradnja prenosnega plinovodnega omrežja, nadzemnih in podzemnih
elektroenergetskih objektov, vodov in naprav ter vodov komunikacijskih omrežij je dovoljena le pod posebnimi zakonsko določenimi pogoji. Na območju obstoječih žičnic in pripadajočih objektov ter naprav so dopustne rekonstrukcije, vzdrževanje in gradnja
nadomestnih žičniških objektov ter naprav.
(6) Na strehah objektov so dovoljeni tudi kolektorji za ogrevanje vode ter fotonapetostni paneli za proizvodnjo električne
energije. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne
energije ni dopustna. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturna dediščina ter v vplivnih območjih, je postavitev naprav
za proizvodnjo električne energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, vendar je pred tem treba pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.
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(7) Na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni z namensko rabo prostora, so dopustne rekonstrukcije,
vzdrževalna dela, dozidave, nadzidave in odstranitev objektov. Za potrebe razvoja obstoječih dejavnosti v legalno zgrajenih objektih
je dopustna tudi gradnja novih objektov, ki jih posamezna dejavnost potrebuje za svoj razvoj, ne glede na vrste objektov, navedenih
po posameznih EUP v podrobnejših PIP. Gradnja novih objektov iz prejšnjega stavka ni dopustna v primerih, ko je to v nasprotju
z varstvenim režimom ali s tem ne soglašajo pristojni soglasodajalci.
65. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede namena in možnosti spremembe namembnosti objektov)
(1) Na posamezno območje znotraj predvidene enote urejanja prostora ni dovoljeno vnašanje dejavnosti, ki bi bistveno ogrožale sedanjo namembnost ter negativno vplivale na obstoječo funkcijo naselja oziroma ureditve.
(2) Sprememba namembnosti obstoječih objektov na območjih razpršene gradnje ni dovoljena.
3.2.2 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede lege zahtevnih in manj zahtevnih objektov
66. člen
(regulacijske črte)
Pri umeščanju novih objektov v prostor se upoštevajo črte oziroma gradbene linije ob glavni dostopni cesti, ki jih tvorijo in
narekujejo že zgrajeni objekti.
67. člen
(odmiki)
(1) Nove stavbe, ki so uvrščene med zahtevne in manj zahtevne objekte (nad in pod terenom) morajo biti z najbolj izpostavljenim delom strehe (napuščem) od meje sosednjih parcel oddaljene za najmanj 4 m. Manjši odmiki od predpisanih so dopustni
na podlagi soglasja mejaša oziroma upravljavca gospodarske javne infrastrukture, če se z načrtovano ureditvijo posega v infrastrukturni varovalni pas ter v primeru iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena morajo biti razmiki med stavbami najmanj tolikšni, da so zagotovljeni
svetlobno-tehnični, požarnovarnostni, sanitarni in drugi pogoji ter da je v okviru parcele in predvidene rabe možno normalno izvajanje vzdrževalnih del ter intervencije v primeru požara in drugih nesreč.
(3) Novi objekti se morajo od roba cestišča javne ceste odmakniti najmanj 1,5 m. Odstopanje je možno v soglasju z upravljavci
gospodarske javne infrastrukture oziroma kadar morajo zaradi obstoječega stanja stavbe slediti obstoječi razpoznavni gradbeni
liniji dela naselja ali naselja kot celote oziroma za naselja, za katera veljajo pogoji varstva kulturne dediščine.
(4) Ograje med posameznimi parcelami se postavijo na mejo zemljiških parcel obeh lastnikov, s čimer morata soglašati oba
lastnika mejnih parcel. V primeru, ko lastnika sosednjih zemljišč o postavitvi ograje na parcelno mejo ne soglašata, mora biti ograja
od sosednjega zemljišča oddaljena za najmanj 0.5 m. Pri predpisanem odmiku za 0.5 m mora vsak lastnik vzdrževati svoj del
ograje ter čistiti svoj del vmesnega prostora med ograjo in parcelno mejo.
(5) Če je sosednje zemljišče javna cesta, je najmanjši odmik ograje ali opornega zidu od ceste 1.0 m, razen če upravljavec
ceste soglaša z manjšim odmikom. Za postavitev ograje in opornega zida ob javnih cestah je treba pridobiti soglasje upravljavcev,
ki določijo ustrezne odmike in višine, da le-te ne ovirajo polja preglednosti in vzdrževanja cest ter predvidenih ureditev.
(6) Med javno površino in uvozom na parkirišče, dvorišče ali v garažo oziroma med javno površino in ograjo ali zapornico, ki
zapira vozilom pot do parkirnih (garažnih) mest, je treba zagotoviti najmanj 5 m prostora, na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler
ni omogočen dostop do parkirišča ali garaže oziroma izvoz iz nje.
(7) Nove stavbe morajo biti oddaljene od gozdnega roba najmanj 10 m. Manjši odmik je dopusten na podlagi soglasja pristojnega zavoda za gozdove.
3.2.3 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti zahtevnih in manj zahtevnih objektov
68. člen
(določanje velikosti objektov)
(1) Dozidave legalno zgrajenih objektov se dovolijo v tlorisni velikosti do 50 % tlorisne površine objekta na stiku z zemljiščem.
(2) Merila za določanje velikosti objektov so opredeljena s:
– faktorjem zazidanosti (v nadaljnjem besedilu FZ),
– deležem zelenih površin (v nadaljnjem besedilu DI_DZP),
– višino objektov (v nadaljnjem besedilu DI_H).
(3) Velikost objekta je določena s faktorjem zazidanosti, ki se določi kot razmerje med zazidano površino in celotno površino
parcele, namenjene gradnji. Faktor zazidanosti ne sme presegati v spodnjih tabelah navedenih vrednosti.
FZ
Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP
Max 0,4
SS, Sk, Abt
Max 0,6
Asp, SP, SSvs, SB, CU, CD, CDsb, BT
Max 0,8
SSig, SK, IG, IK, BD, A, Aig, Aik
(4) Do navedenega FZ je znotraj parcele posamezne namenske rabe možna gradnja enega ali več novih zahtevnih, manj
zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov. Do navedenih faktorjev zazidanosti so dopustne tudi dozidave. Ko so zgoraj navedene vrednosti presežene, gradnja objektov ni več možna.
(5) Kadar je obstoječa zazidanost (FZ) parcele večja od dovoljene oziroma določene s tem odlokom, je na obstoječih že
zgrajenih objektih dopustno vzdrževanje objektov ter rekonstrukcije oziroma prenove, brez povečanja površine objektov, volumna
in višine objektov. Poleg omenjenega so dopustne tudi spremembe namembnosti objektov, ki ne zahtevajo novih parkirnih mest in
so skladne z dopustno namembnostjo območja. Dopustna je tudi gradnja garažnih objektov pod nivojem terena.
(6) Stavbe se višinsko prilagajajo prevladujoči višini obstoječih stavb iste namembnosti v posamezni enoti urejanja prostora.
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(7) Delež zelenih površin se določi na podlagi faktorja zelenih površin na parceli, namenjeni gradnji. Pri tem se za izračun
uporabijo le dejanske zelene površine. Površine, kot so travnata parkirišča, se pri izračunu DI_DZP ne upoštevajo kot del zelenih
površin. Z gradnjo objektov mora biti na parceli, kjer stoji objekt, zagotovljenih vsaj toliko zelenih površin, kot je prikazano v tabeli.
DI_DZP
Min 0,2

Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP)
SSvs, SSig, CU, CD, CDr, IG, IK, BD, Aig, Aik, SS, SK, SB, SP, CDsb, BT, Asp, Abt
3.2.4 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja zahtevnih in manj zahtevnih objektov,
urejanja zelenih in parkirnih površin
69. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja objektov)

(1) Oblikovanje objektov (oblike, nakloni streh, smeri slemen, materiali in barva kritine, barve in materiali fasad ter oblikovanje
odprtin) se prilagaja urbanističnim in arhitekturnim značilnostim obstoječih kakovostno oblikovanih objektov, pri čemer so za vzor
tradicionalni tipi objektov, kot sta pritlična hiša z izkoriščenim podstrešjem ter pritlična hiša z mansardo nad vhodom. Pri dozidavah in nadzidavah se zagotavlja oblikovno skladnost z obstoječim objektom, dopustna pa je kombinacija dveh oblik strehe (npr.
dvokapna in ravna). Na varstvenih območjih se upoštevajo pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim.
(2) Streha naj bo ravna, enokapna v razponu med 5°–25° ali dvokapna v razponu med 25°–45°. Dvokapna streha je lahko
simetrična ali nesimetrična, vendar enakih naklonov strešin. Dopustna je kombinacija dveh različnih vrst strehe. Kritine so sive,
rjave ali opečne barve in ne smejo biti trajno bleščeče. Strehe dozidanega objekta morajo imeti enak naklon strehe kot osnovni
objekt ter enako vrsto in bravo kritine ali pa so ravne. Osvetlitev podstrešnih prostorov je dovoljena z strešnimi okni ali frčadami.
Frčade morajo imeti dvokapno, enokapno ali ravno streho. Na celotni strehi morajo biti enotno oblikovane. Dopustne so tudi trikotne
in trapezne frčade. Strešna okna, kolektorji in fotonapetostni paneli na objektu so dovoljeni, v kolikor ti ne kazijo podobe objekta.
Fotonapetostni moduli ne smejo presegati slemena streh in morajo biti postavljeni vzporedno z ravnino ploskve strešine.
(3) Fasade in oblikovanje objektov: prevladovati morajo naravni materiali, kot so omet, les, kamen, dopustna je tudi uporaba
stekla in kovine. Pri nestanovanjskih stavbah je dopustna uporaba tudi ostalih materialov. Izvedba balkonov, lož, teras in izzidkov
je dopustna, razen če je to v nasprotju z varstvenim režimom. Dopustna je uporaba le bele barve fasade in pastelnih barv. Pastelne barve so vsi odtenki barv z deležem barvne pigmentacije manj kot 20 % v beli osnovi. Pastelna barva ne izstopa iz okolice, ni
agresivna, fluorescentna ali intenzivna. Dopustni so fasadni poudarki v močnejših barvnih tonih do 25 % fasadne površine.
70. člen
(velikost, urejanje in oblikovanje javnih zelenih površin)
(1) Na območjih strnjene enostanovanjske in večstanovanjske gradnje je treba zagotoviti ustrezne parkovne površine in
otroška igrišča.
(2) Ob stanovanjskih objektih za posebne namene je treba zagotoviti ustrezno velike zelene površine za počitek in sprostitev
stanovalcev.
(3) Igrišča za igro otrok morajo biti umaknjena od prometnic. Umeščajo se na lokacijo, ki omogoča varen dostop do igrišča
in je v bližini območij, namenjenih bivanju. Na območju otroških igrišč je prepovedano uporabljati visoko alergene vrste in vrste
rastlin, ki imajo strupene dele.
(4) V urbanem in ruralno-urbanem okolju se obcestne ureditve in parkirišča urejajo z drevoredi.
(5) Zasaditev javnih površin je treba izvajati s funkcionalnimi drevesi. Izbor rastlin mora upoštevati rastiščne razmere in
varnostno zdravstvene zahteve.
(6) Kadar je zaradi novogradnje objekta treba odstraniti obstoječa drevesa, je treba odstranjena drevesa nadomestiti na
območju parcele novega objekta. Odstranitev drevesa ni možna, kadar gre za naravno vrednoto.
(7) Obstoječe drevorede in drevesa je treba ohranjati. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, jih je treba
nadomestiti oziroma sanirati.
(8) Ozelenitev javnih parkirnih mest ne nadomešča zahtevane ozelenitve parcele objekta.
(9) Obrežne drevnine ni dovoljeno odstranjevati. Če je odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev nujna, jih je treba
nadomestiti oziroma sanirati.
(10) Na vseh območjih se ohranja čim več obstoječe vegetacije, pri novih zasaditvah pa se uporabljajo predvsem avtohtone
drevesne in grmovne vrste listavcev. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti. V okolici javnih
objektov je prepovedano uporabljati visoko alergene vrste in vrste rastlin, ki imajo strupene dele.
(11) Višinske razlike na zemljišču je treba premostiti z ozelenjenimi brežinami. Izjemoma se višinske razlike lahko premostijo
z opornimi zidovi do višine 1,5 m. Gradnja opornega zidu, višjega od 1,5 m je dopustna, kadar obstaja nevarnost rušenja terena.
Če je zaradi terenskih razmer višina opornega zidu večja od 2 m, mora biti oporni zid izveden kaskadno ali intenzivno ozelenjen.
(12) Pri vseh posegih v prostor mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami. Ob
zaključku izvedbe del in po končani gradnji pa sanirati poškodovano drevnino, odstraniti začasne objekte in naprave ter odvečni
gradbeni material.
(13) Obstoječe drevorede je treba ohranjati in obnavljati. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, jih je treba
nadomestiti.
71. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaž)
(1) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembi namembnosti je treba na parceli objekta zagotoviti zadostne parkirne
površine, garažna mesta ali garaže v kletnih etažah, tako za stanovalce kakor tudi zaposlene in obiskovalce.
(2) Obstoječih parkirnih mest ob večstanovanjskih objektih ni dovoljeno zmanjševati. Pri večstanovanjskih objektih z več kot
8 stanovanjskimi enotami se priporoča izgradnja parkirnih mest v podzemni garaži. Parkirna mesta se lahko zagotavljajo tudi v
samostojnih objektih, garažnih hišah.
(3) Parkirne površine in garažne stavbe morajo biti razporejene in zgrajene tako, da njihova uporaba ne škodi zdravju ter
hrup in smrad ne motita bivanja, dela in počitka v okoliških objektih in okolici.
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(4) Parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM, je treba ozeleniti z najmanj enim drevesom na 6 PM. Drevesa
morajo biti po parkirišču čim bolj enakomerno razporejena.
(5) Površine parkirnih mest, manipulativnih površin in platojev morajo biti utrjene, tako da so nepropustne za vodo in naftne
derivate. Zagotovljeno mora biti odvajanje padavinskih voda preko peskolovov in lovilcev olj.
(6) Parkirna mesta, garaže in njihovi pomožni objekti morajo zadostiti zahtevam protipožarne zaščite.
(7) Parkirnih mest in garaž za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 tone, za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil v stanovanjskih območjih ni dopustno urejati.
(8) Če podzemne garaže niso zgrajene pod objekti, morajo imeti dovolj debelo humusno plast, ki omogoča ozelenitev in
zasaditev vsaj nizke vegetacije ali pa morajo na terenu imeti streho garaže urejeno kot javno površino (odprto športno igrišče,
otroško igrišče, nadzemno parkirišče, zelenica, trg ipd.). Dopustna je tudi postavitev foto napetostne elektrarne, če ta ni v konfliktu
z ostalimi rabami v enoti urejanja prostora oziroma v prostoru.
(9) Pri urejanju parkirnih površin in garažnih stavb je treba v skladu s predpisi zagotoviti parkirna mesta, rezervirana za
invalidne osebe.
(10) Parkirnih površin in garažnih stavb ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z namembnostjo, dokler so potrebna za parkiranje
obstoječih motornih vozil stalnih uporabnikov in obiskovalcev objektov.
(11) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti izvedene in urejene tako, da je omogočeno čelno vključevanje vozil
na javno cesto.
72. člen
(določitev števila parkirnih mest)
(1) Pri dimenzioniranju parkirišč je treba upoštevati veljavne normative za določanje parkirnih mest po posameznih dejavnostih.
(2) Poleg predpisanega števila parkirnih mest je za objekte, za katere je potrebnih več kot deset PM, treba zagotoviti še
najmanj 20 % dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila, ki morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi.
(3) Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo je treba zagotoviti vsaj 5 % ali vsaj eno parkirno mesto za invalide.
(4) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnosti se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.
(5) Najmanjša dovoljena dimenzija parkirnega mesta za osebni avtomobil znaša 2.4 x 5.0 m.
73. člen
(objekti in naprave za oglaševanje)
(1) Postavitev objektov za oglaševanje je dopustno skladno z občinskim predpisom, ki ureja to področje.
(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena, je na objektih in v območjih varovane kulturne dediščine postavitev
objektov in naprav za oglaševanje dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, pri čemer je pred tem treba pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje. Prav tako postavitev reklamnih panojev, jumbo plakatov, ipd. ni dopustna
na območjih ohranjanja narave v odprti krajini. Na območju voda je pri postavitvi objektov in naprav za oglaševanje treba upoštevati
prepovedi, ki izhajajo iz predpisov o vodah.
(3) Označevanje zavarovanih območij, naravnih vrednot in območij biotske raznovrstnosti se izvaja skladno s predpisom o
označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot.
3.2.5 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede nezahtevnih in enostavnih objektov
74. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)
(1) Nezahtevni in enostavni objekti se razvrščajo skladno s predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje
in ne smejo presegati dimenzij, ki jih določa veljavna zakonodaja, ki ureja to področje.
(2) Na parceli, namenjeni gradnji, se lahko gradi največ toliko objektov, da ni presežena meja faktorja zazidljivosti.
(3) Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov, ki jih je dopustno graditi na območju posamezne podrobne namenske rabe, so
določene v podrobnih prostorskih izvedbenih pogojih tega odloka.
(4) Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so stavbe znašajo najmanj 1,5 m od sosednje parcelne meje. Ostali nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 0,5 m. Manjši odmiki od predpisanih so dopustni
na podlagi soglasja mejaša oziroma upravljavca gospodarske javne infrastrukture, če se z načrtovano ureditvijo posega v infrastrukturni varovalni pas.
(5) Vse stavbe so brez balkonov – gankov, raznih izzidkov ter brez frčad in strešnih okenskih odprtin. Stavbe velikosti nad
20 m2 so podolgovate oblike, strehe simetrične dvokapnice naklona od 35 do 45 stopinj, enokapnice naklona do 25 stopinj ali ravne.
3.2.6 Splošni prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
75. člen
(merila za določitev parcele)
(1) Pri določitvi novih parcel za stavbe je treba upoštevati:
– velikost in namembnost predvidenega objekta na parceli, z vsemi nujno potrebnimi površinami za nemoteno uporabo ter
vzdrževanje objekta, pri čemer se kot nujne površine upoštevajo parkirna mesta, ki jih je treba zagotoviti v skladu z veljavnimi predpisi, ustrezno velike manipulacijske prometne površine, ustrezno velike utrjene površine, namenjene pešcem, površine dostopov
do javnih cest ter površine funkcionalnega zelenja,
– obliko, namembnost in velikost parcele objektov v odnosu do obstoječih parcel, pri čemer naj bodo parametri nove parcele
podobni oziroma približno enaki parametrom obstoječih parcel znotraj območja, kjer se predvideva gradnja stavbe ali gradbenega
inženirskega objekta,
– položaj, namembnost in velikost obstoječih in predvidenih javnih površin,
– ustrezne intervencijske dostope ter velikost potrebnih površin za nemoteno izvajanje aktivnosti za zavarovanje ljudi, živali
in stvari v primeru požarov in drugih naravnih nesreč,
– da pri določanju parcele, namenjene gradnji, ni dopustno parcelacije izvesti tako, da ostane del zemljišča, na katerem ni
mogoča gradnja novega objekta.
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(2) Delitev parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov (zazidana stavbna zemljišča), je dovoljena le v primeru, če
nova parcela obstoječega objekta ustreza pogojem iz prejšnjega odstavka.
(3) Za obstoječe večstanovanjske objekte, katerim parcela ni bila določena, razpoložljivo zemljišče, ki predstavlja dejansko
funkcionalno zemljišče objekta v uporabi, pa ne omogoča oblikovanja parcele po zgoraj navedenih pogojih, se parcela določi v
okviru dejansko razpoložljivih zemljišč, katerih površine ni dopustno zmanjševati.
3.2.7 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo
in grajeno javno dobro ter glede gradnje infrastrukture
3.2.7.1 Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo
76. člen
(splošno)
(1) Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture, je dopustna samo na komunalno opremljenih stavbnih
zemljiščih.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je gradnja objektov dovoljena tudi na komunalno neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se na podlagi pogodbe o opremljanju, sočasno z gradnjo objektov, zagotavlja komunalno opremljanje stavbnih
zemljišč.
77. člen
(predpisana obvezna GJI)
(1) Stavbna zemljišča za gradnjo objektov so komunalno opremljena, če imajo zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje
odpadne vode, priključitev na elektroenergetsko omrežje ter dostop do javne ceste.
(2) Če objekti ne potrebujejo vse v prvem odstavku tega člena navedene komunalne opreme, se predpisana komunalna
oprema določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja glede na namen objektov.
(3) Investitor lahko zagotovi predpisano komunalno opremo objektov tudi na način, ki ga prostorski akt ali drug predpis ne določa, če gre za način oskrbe, ki sledi napredku tehnike in nima negativnih vplivov na okolje in z njim soglaša pristojna služba občine.
78. člen
(priključevanje na GJI)
(1) Objekte je treba priključiti na predpisano obvezno gospodarsko javno infrastrukturo iz prejšnjega člena tega odloka in
na drugo komunalno opremo, ki jo za posamezne vrste objektov oziroma enote urejanja predpisuje ta odlok ali drug predpis. Vsi
objekti na območjih, na katerih obvezna komunalna oprema po tem odloku še ni zagotovljena kot gospodarska javna infrastruktura,
morajo zagotoviti lasten sistem komunalnega opremljanja v skladu z določili tega odloka.
(2) Pri obveznosti priključevanja objektov na javno vodovodno omrežje se lahko izjemoma zaradi fizičnih ovir med objektom in
vodovodnim omrežjem, velike višinske razlike, oddaljenosti posameznih objektov od omrežja, prečkanja vodotokov, itd., s soglasjem pristojnega upravljavca vodovodnega omrežja dovoli tudi uporaba lastnih sistemov za oskrbo z vodo (lastno zajetje, cisterna)
ali ureditev individualnega vodovodnega sistema.
(3) Pri obveznosti priključevanja objektov na javno kanalizacijsko omrežje se na območjih izven vodovarstvenih območij zaradi fizičnih ovir med objektom in kanalizacijskim omrežjem, velike višinske razlike, oddaljenosti posameznih objektov od omrežja,
prečkanja vodotokov, itd. lahko, s soglasjem pristojnega upravljavca kanalizacijskega omrežja, dovoli tudi uporaba individualnih
sistemov za odvajanje odpadne vode (mala komunalna čistilna naprava ali nepretočna greznica).
(4) Po izgradnji javnega vodovodnega ali kanalizacijskega omrežja se morajo vsi objekti, za katere je priključitev možna,
priključiti na javno vodovodno oziroma kanalizacijsko omrežje.
(5) Priključki na javno cesto morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Načrtujejo se na podlagi projektnih pogojev in s
soglasjem pristojnega organa ali javne službe, ki upravlja z javno cesto.
(6) Na javno cesto je treba praviloma priključevati več objektov s skupnim priključkom na cesto.
3.2.7.2 Varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture
79. člen
(varovalni pasovi grajenega javnega dobra in GJI)
(1) Varovalni pasovi cest znašajo, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta:
Vrsta ceste
Varovalni pas
za reginalno cesto
15 m
za lokalno cesto (LC, LG, LZ, LK)
8 m oziroma za LK 6 m
za javno pot
5m
za kolesarske javne
2m
(2) Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka na vsako stran od osi elektroenergetskega voda oziroma
od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša:
Elektroenergetski vod nazivne napetosti
za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti
35 kV in 110kV
za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 kV
za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV
za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti do vključno 20 kV
za nadzemni vod nazivne napetosti do vključno 1 kV
za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti

Varovalni pas
15 m
3m
10 m
1m
1,5 m
2m
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(3) Varovalni pasovi ostale infrastrukture:
Gospodarska javna infrastruktura
Varovalni pas
vodovod
3m
padavinska kanalizacija
3m
kanalizacija za komunalne odpadne vode
3m
telekomunikacije
3m
(4) Če so varovalni pasovi posameznega infrastrukturnega omrežja, opredeljeni v drugih predpisih, drugačni od navedenih
v tem odloku, se upošteva določila drugih predpisov.
(5) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij je dopustna gradnja objektov in naprav v skladu z določili tega
odloka in drugih predpisov ter na podlagi projektnih pogojev in s soglasjem pristojnega upravljavca infrastrukturnega omrežja.
(6) Posegi v varovalni pas ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja omrežja.
3.2.7.3 Pogoji za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra
80. člen
(splošni pogoji glede gradnje objektov in naprav GJI)
(1) Vsa GJI se mora graditi in vzdrževati v skladu z veljavnimi področnimi predpisi in tehničnimi normativi.
(2) Trase gospodarske javne infrastrukture je treba medsebojno uskladiti. Potekati morajo tako, da je možno priključevanje
vseh objektov v posameznem območju opremljanja ter da je omogočeno nemoteno obratovanje in vzdrževanje komunalne opreme.
(3) Gradnja omrežij GJI mora potekati sočasno in usklajeno. Možne so tudi posamične gradnje za zagotavljanje celovite javne
komunalne oskrbe ali izboljšanje ekonomske učinkovitosti izvajalcev gospodarskih javnih služb. Pri gradnji GJI je treba, v kolikor z
zakonodajo, pravilniki ter odloki upravljavcev GJI to ni določeno, upoštevati v spodnjih preglednicah navedene minimalne odmike,
globine in načine križanja, ki pa ne veljajo za 110 kV kablovode.
Preglednica 1: Minimalni medsebojni odmiki (v metrih).
GJI

ELEKTRIKA

VODOVOD

PADAVINSKA
KANALIZACIJA

TOPLOVOD

PTT/CATV

0,5
0
0,75

KANALIZACIJA
ZA KOMUNALNE
ODPADNE VODE
0,5
0,75
0

ELEKTRIKA
VODOVOD
KANALIZACIJA
ZA KOMUNALNE
ODPADNE VODE
PADAVINSKA
KANALIZACIJA
TOPLOVOD
PTT/CATV

0
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0

0,5

0,5

0,5
0,25

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0
0,5

0,5
0

Preglednica 2: Minimalni odmik od objektov in minimalna globina polaganja (v metrih).
GJI
ELEKTRIKA
VODOVOD
KANALIZACIJA ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE
PADAVINSKA KANALIZACIJA
TOPLOVOD
PTT/CATV

ODMIK
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
ob objektu

GLOBINA
0,8
1,2
1,5
1,2
0,8
0,8

Preglednica 3: Križanje vodov.
GJI

ELEKTRIKA

VODOVOD

KANALIZACIJA
ZA KOMUNALNE
ODPADNE VODE
pod
pod
nad ali pod

PADAVINSKA
KANALIZACIJA

TOPLOVOD

PTT/CATV

ELEKTRIKA
nad ali pod
pod
pod
pod
nad
VODOVOD
nad
nad ali pod
pod
nad ali pod
nad
KANALIZACIJA
nad
nad
nad
nad
nad
ZA KOMUNALNE
ODPADNE VODE
PADAVINSKA
nad
nad
pod
nad ali pod
nad
nad
KANALIZACIJA
TOPLOVOD
nad
nad
pod
pod
nad ali pod
nad
PTT/CATV
nad ali pod
pod
pod
pod
pod
nad
(4) V kolikor se v fazi projektiranja najdejo racionalnejše rešitve, se lahko upoštevajo tudi odmiki in globine opredeljene v
projektantskih rešitvah, vendar le v primeru, če so te skladne s pravilniki in standardi, ki veljajo za načrtovanje gospodarske javne
infrastrukture.
(5) Ob gradnji nove ali rekonstrukciji posamične obstoječe GJI je treba v okviru območja predvidenega posega predvideti
tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav komunalne opreme, ki zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti, slabe
tehnične izvedbe, posledic poškodb ali urbanističnih zahtev, ni več ustrezna.
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(6) Omrežja GJI morajo praviloma potekati po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih zaradi terenskih ali drugih
razlogo v potek po javnih površinah ni možen.
(7) V poselitvenih območjih ter v območjih varstva kulturne dediščine je treba omrežja komunikacijske in elektroenergetske
opreme graditi praviloma v podzemni izvedbi.
(8) Omrežja in jaške GJI na javnih cestah se umešča zunaj vozišča. Če to ni mogoče, se jaški umestijo tako, da so pokrovi
zunaj kolesnic vozil.
(9) Globina podzemnih vodov GJI in njenih objektov na kmetijskih zemljiščih mora zagotavljati normalno kmetijsko obdelavo.
Po izvedeni gradnji komunalnih vodov je treba zagotoviti vzpostavitev prvotnega stanja kmetijskega zemljišča.
(10) Prečkanja GJI pod strugo vodotoka je treba načrtovati tako, da ni zmanjšana prevodna sposobnost struge vodotoka.
(11) Predvidena GJI in grajeno javno dobro sta razvidna iz grafičnega dela OPN. Odstopanja od predvidenih tras so možna
v primeru, če se pri nadaljnjem, podrobnejšem proučevanju ali pri projektiranju izkaže, da so nove rešitve tehnično ali ekonomsko
sprejemljivejše. Pri tem se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere, prav tako rešitve ne smejo biti v nasprotju z javnimi
interesi.
81. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje cest)
(1) Dimenzija tipskega prečnega profila cestišča se določi glede na vrsto ceste, prometno obremenitev in projektno hitrost v
skladu s predpisom, ki ureja projektiranje cest.
(2) Dimenzijo tipskega prečnega profila vseh voznih površin je mogoče zmanjšati v primeru, če gradnjo prometnih površin
onemogoča legalno zgrajen objekt in ga ni mogoče ali smiselno porušiti. V primeru zmanjšanja elementov prečnega profila se
najprej v sprejemljivem obsegu zmanjša širina cestišča, potem kolesarske steze in nazadnje pločnika.
(3) Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališča.
(4) Gradnja mostov in cest v območju vodotokov ne sme posegati v pretočni profil vodnega telesa. Varnost pred stoletnimi
visokimi vodami mora biti zagotovljena z minimalno 50 cm proste višine med objektom in višinsko koto stoletnih vod.
(5) Avtobusna postajališča morajo biti urejena izven vozišča javnih cest in v skladu s predpisi o tehničnih normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča.
(6) Obvezna je gradnja pločnikov ob lokalnih zbirnih cestah, praviloma pa se pločniki gradijo ob vseh lokalnih cestah v naseljih.
Obvezna je tudi izgradnja pločnikov ob javnih cestah, ki vodijo do objektov družbene javne infrastrukture, pri čemer se prioritetno
zagotovijo pločniki do vrtcev in osnovnih šol.
(7) Minimalna širina enosmerne kolesarske steze znaša 1,50 m in dvosmerne kolesarske steze 2,50 m. Minimalna širina
pločnika znaša 1,20 m.
(8) Za posamezne nezazidane celote se določi zasnova umestitve prometne infrastrukture v prostor glede na obstoječe prostorske danosti. Detajlna umestitev v prostor se za celoto določi z idejno zasnovo in projektnimi pogoji upravljavcev GJI, pri čemer
pa mora biti idejna zasnova izdelana tako, da omogoča dostop in izgradnjo GJI za vsa zemljišča na območju.
82. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje vodovodnega omrežja)
(1) Javno vodovodno omrežje je namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in za sanitarne potrebe, zagotavljanju požarne
varnosti, tehnološkim potrebam ter javni rabi.
(2) Vodovodi za požarne namene so lahko javni ali interni. Za zagotavljanje požarne varnosti se na vodovodnem omrežju, v
odvisnosti od terenskih razmer, namestijo bodisi nadzemni ali podzemni hidranti. Hidrante je treba umeščati zunaj javnih voznih
ali pohodnih površin.
(3) Uporabniki industrijske vode morajo uporabljati zaprte sisteme z uporabo recikliranja porabljene vode.
(4) Vodohran mora imeti dostopno pot. Najožja območja zajetij in vodohranov morajo biti zavarovana z zaščitno ograjo za
preprečitev nepooblaščenega pristopa.
83. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje kanalizacijskega omrežja)
(1) Kanalizacijsko omrežje je namenjeno odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s streh
in utrjenih površin, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih površin.
(2) Novo kanalizacijsko omrežje se gradi v ločenem sistemu.
(3) Odvajanje in čiščenje padavinske vode z javnih cest ter parkirišč in drugih voznih utrjenih ali tlakovanih površin se izvaja v
skladu s področnimi predpisi. Ločeni kanalizacijski sistem za padavinsko odpadno vodo ne sme biti priključen na obstoječi mešani
sistem.
(4) Zadrževalni bazeni, ki zadržujejo viške padavinske vode, morajo biti izvedeni podzemno, pri čemer je treba zagotoviti vsaj
1,0 m nadkritja z zemljino, lahko tudi z nadvišanjem terena. Do zadrževalnega bazena je treba zagotoviti dovoz z javne ceste. Nad
zadrževalnim bazenom je dopustno urediti rekreacijske ali zelene površine, vključno z zasaditvijo vegetacije.
(5) Čistilne naprave naj bodo dovolj oddaljene od strnjenih stanovanjskih površin oziroma locirane tako, da se v največji možni
meri zmanjšajo vplivi čistilne naprave. Lokacija naj omogoča morebitno razširitev čistilne naprave. Do čistilne naprave je treba
zagotoviti dovoz z javne ceste. Čistilna naprava mora biti praviloma zavarovana z zaščitno ograjo.
(6) Male komunalne čistilne naprave in nepretočne greznice morajo biti izvedene podzemno v skladu z veljavnimi predpisi.
Dopustna je tudi gradnja rastlinske čistilne naprave.
(7) Vsi individualni sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne vode morajo biti redno vzdrževani in evidentirani pri izvajalcu
javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
(8) Pri gradnji objektov je treba zagotoviti ponikanje čim večjega dela padavinske vode s pozidanih in tlakovanih površin. Na
območjih, kjer ponikanje zaradi značilnosti tal ni možno, se padavinska voda odvaja v kanalizacijo na podlagi pogojev pristojnega
organa oziroma upravljavca kanalizacijskega sistema, pri čemer naj se čim večji delež padavinske vode pred odvodom v kanalizacijsko omrežje začasno zadrži na lokaciji (posebne ureditve na zelenih površinah parcele stavbe ali na parcelah večjega števila
stavb, h katerim pripadajo).
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(9) Padavinske vode iz objektov in njihovih funkcionalnih površin ni dopustno usmeriti na javne površine, niti v naprave za
odvodnjavanje javnih površin.
(10) Pri odvajanju padavinskih voda v površinske odvodnike se v čim večji možni meri zmanjšuje hipni odtok z urbanih površin,
kar pomeni da se predvidi zadrževanje padavinskih voda z zatravitvami, travnimi ploščami, suhimi zadrževalniki ipd.
84. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje elektroenergetskega omrežja)
(1) Gradnja novih in rekonstrukcija obstoječih vodov elektroenergetskega omrežja napetostnega nivoja 35 kV in več je dovoljena v koridorjih daljnovodov, pri čemer je gradnja oziroma rekonstrukcija daljnovodov v višji napetostni nivo dopustna, če ne
omejuje namenske rabe prostora, določene s tem OPN, in so upoštevani tehnični predpisi o elektromagnetnem sevanju.
(2) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje napetostnega nivoja 20 kV in manj mora biti zgrajeno s podzemnimi kabli, praviloma v kabelski kanalizaciji. Gradnja nadzemnih vodov napetostnega nivoja 20 kV in manj je dopustna le zunaj strnjenih območij
poselitve, razen v primerih, ko terenske razmere gradnje podzemnega voda ne omogočajo. Nadzemni elektroenergetski vodi ne
smejo potekati v vedutah na naravne in ustvarjene prostorske dominante.
(3) Razdelilne transformatorske postaje se morajo izvesti z uporabo sodobnih tehnologij in tako da:
– se vplivi na okolje zmanjšajo na minimum,
– se zmanjšajo potrebne površine za postavitev objekta,
– se vse stikalne in transformatorske naprave izvede v kvalitetno oblikovanih zaprtih objektih,
– so vse razdelilne transformatorske postaje zaščitene pred nepooblaščenim dostopom,
– se vse priključitve praviloma izvedejo s podzemnimi kabli.
(4) Transformatorske postaje so praviloma prosto stoječi objekti pravokotnega tlorisa oziroma so v primeru gradnje večjih
objektov umeščene v objekt. Prosto stoječe transformatorske postaje morajo biti čim manjše, oblikovane kot tipski objekti ali prilagojene oblikovanju osnovnega objekta oziroma kot sestavni del z drugimi infrastrukturnimi objekti ali ureditvami, kot so zbirna
mesta za odpadke, nadstrešnice in podobno.
(5) V varovalnih pasovih daljnovodov je prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih se nahaja vnetljiv material in
parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale. Za gradnjo drugih objektov v varovalnih pasovih prenosnih
daljnovodov je treba pridobiti pisno soglasje izvajalca gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja ter
upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij.
(6) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter komunikacijskih oddajnih sistemov, ki predstavljajo
vir sevanja, ni dopustna gradnja objektov, ki zahtevajo povečano varstvo pred sevanjem.
(7) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 110 kV in več je na obstoječih objektih dopustno
vzdrževanje objektov, gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki služijo obstoječemu objektu (garaže, parkirišča, lope). Gradnja
objektov, namenjenih bivanju v varovalnih pasovih 110 kV, 220 kV in 440 kV daljnovodov ni dopustna.
(8) Za vse objekte, novogradnje, nadzidave, dozidave objektov in spremembe namembnosti, ki so namenjeni bivanju in ki
posegajo v elektroenergetske varovalne koridorje obstoječih daljnovodov, je treba pridobiti dokazilo pooblaščene organizacije, da
niso prekoračene mejne vrednosti dopustnih vrednosti elektromagnetnega sevanja v skladu s predpisi.
85. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje javne razsvetljave)
Javne površine na urbanih območjih se opremijo z javno razsvetljavo skladno s funkcijo in pomenom posamezne površine
in okoliških objektov. Pri tem je treba upoštevati predpise glede preprečevanja svetlobnega onesnaženja in glede zmanjševanja
porabe električne energije.
86. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje komunikacijskega omrežja)
(1) Komunikacijsko omrežje mora biti izvedeno s podzemnimi kabli, praviloma v kabelski kanalizaciji. Zunaj strnjenih območij
poselitve je dopustna tudi gradnja nadzemnih vodov.
(2) Zagotovi se ustrezno število komunikacijskih central in komunikacijsko omrežje tako, da bo zagotovljena možnost prenosa
signala za potrebe oskrbe objektov z najsodobnejšimi komunikacijskimi storitvami.
(3) Objekte in naprave mobilne telefonije je treba umeščati v prostor tako, da se v čim večji možni meri združujejo v obstoječe
ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave. Objekte in trase komunikacijskih vodov mora potrditi strokovna služba občine.
(4) Gradnja objektov v koridorjih brezžičnih komunikacijskih povezav omrežij upravljavcev z javnim pooblastilom je dovoljena
samo do tiste višine, ki ne prekinja teh povezav.
(5) Pri gradnji objektov in naprav omrežja mobilne telefonije je treba upoštevati predpise s področja elektronskih komunikacij
in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:
– gradnja objektov mobilne telefonije s samostoječimi antenskimi stolpi ni dopustna v območju 100 m pasu, merjeno od
stavb za zdravstvo, stanovanjskih stavb, stavb za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo ter od otroških igrišč, pokopališč
in kulturnih spomenikov,
– gradnja objektov mobilne telefonije na zavarovanih območjih naravne in kulturne dediščine ni dopustna, razen ob soglasju
pristojnih pooblaščenih javnih služb za ohranjanje narave in varstva kulturne dediščine.
(6) Vizualni vpliv zgrajenih objektov na vidne kakovosti prostora naj bo čim manjši. Oblikovanje objektov (barve, oblika stebrov
in anten) mora biti čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani in krajinski tipologiji ter naravnim danostim prostora.
87. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za objekte in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov)
(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v za to določenih posodah, smetnjakih, ki jih določi upravljavec javne službe v skladu
z veljavnimi področnimi predpisi.
(2) Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti pri novogradnjah praviloma v objektu ali na parceli objekta, h kateremu pripada. Locirano naj bo na utrjeni površini z odtokom in zaščiteno z nadstrešnico. Praviloma služi zbirno mesto tudi kot odjemno mesto.
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(3) Odjemno mesto za komunalne odpadke mora biti dobro prometno dostopno in zunaj prometnih površin. V primeru, ko
odjemno mesto ni tudi zbirno mesto, je treba takoj po prevzemu odpadkov na odjemnem mestu posode za zbiranje odpadkov
postaviti nazaj na zbirno mesto.
(4) Za ločeno zbiranje odpadkov se v skladu s predpisi na primerno dostopnih mestih, na utrjenih javnih površinah, locirajo zbiralnice odpadkov, ekološki otoki. Ekološki otoki so praviloma razporejeni tako, da zajemajo gravitacijsko območje 300 prebivalcev.
(5) Zbirni center za odpadke mora biti zaradi dobre dostopnosti umeščen v bližini pomembnejših mestnih cest. Imeti mora
vratarnico, nadstrešek in ograjo. Zbirni center je lahko izveden tudi kot zaprt objekt.
(6) Posebni odpadki se do njihove predaje pooblaščenemu podjetju ali do odvoza na odlagališče posebnih odpadkov, skladiščijo v območju proizvodnih in obrtnih obratov, kjer so nastali ter v posebnih namensko zgrajenih skladiščih.
3.2.8. Pogoji glede ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami
3.2.8.1 Ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine
88. člen
(splošno)
Omilitveni pogoji glede ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine so navedeni v posebnih prostorskih izvedbenih pogojih
po posameznih enotah urejanja prostora.
89. člen
(ohranjanje narave)
(1) Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, je treba pridobiti
naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje. Za posege v varovanih območjih (krajinski park, Natura 2000) je treba v
postopku pridobitve naravovarstvenega soglasja ali dovoljenja za poseg v naravo izvesti presojo vplivov na naravo.
(2) Za posege na območjih in objektih iz prvega odstavka tega člena je treba v primeru neskladja določb tega odloka s pogoji
organa, pristojnega za varstvo narave, upoštevati pogoje tega organa oziroma varstvenega režima.
(3) Na območjih ohranjanja narave se upošteva naslednje usmeritve in pogoje:
– z naravnimi vrednotami je treba ravnati na način, da se ne ogrozi njihov obstoj. Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni
vrednoti, če ni drugih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti,
– na območju pričakovane naravne vrednote je treba v primeru najdbe mineralov ali fosilov ter odkritju jame med gradnjo
ravnati v skladu s predpisom o ohranjanju narave. V primeru najdbe je treba začasno ustaviti dela, najdbo zaščititi in o najdbi
obvestiti organizacijo, pristojno za ohranjanje narave,
– pri izvajanju dopustnih posegov in dejavnosti na ekološko pomembnih območjih se izvedejo vsi možni tehnični in drugi
ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši,
– pri izvajanju dopustnih posegov in dejavnosti območjih Natura 2000, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je
neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate cim manjši. Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti
ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin tako, da se: živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v cim manjši možni meri, sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti,
zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja;
rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja. Na Natura območja se
ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.
Na območjih ohranjanja narave se pri lociranju in gradnji objektov v čim večji meri ohranja posamično večje drevje, skupine
dreves, travniški sadovnjaki in omejki. Postavljanje obor in ograjevanje parcel v odprti krajini na območjih ohranjanja narave se
ne izvaja. Za zasaditev okolice objektov v območjih ohranjanja narave se uporabijo avtohtone, rastiščnim razmeram prilagojene
drevesne in grmovne vrste. Tujerodnih ali eksotičnih rastlinskih vrst (npr. cipres) se ne vnaša. Pri trasiranju podzemnih kablovodov
se je treba izogniti koreninskemu sistemu dreves. Večje drevje ob trasah se varuje pred poškodbami.
(4) Pri rekonstrukcijah in vzdrževanju določenih prednostnih odsekov regionalnih cest, ki predstavljajo črne točke za dvoživke, in sicer: pred vstopom v Mozirje, proti Lokam pri Mozirju, mimo Brezja proti Radegundi in proti Nazarjam, je treba zagotoviti
ustrezne prehode in zaščitne ograje za neovirano prehajanje dvoživk.
(5) Pri krčitvah gozda na območju EPO Dobrovlje - Čreta in naravne vrednote Škrubov potok se po izvedeni krčitvi znotraj
območja urejanja vzpostavi gozdni rob, tako da se pas izkrčenega zemljišča proti gozdu prepusti zaraščanju, s ciljem vzpostavitve
novega gozdnega roba. Nov gozdni rob se nato ustrezno vzdržuje. Po vzpostavitvi kmetijskih površin je na območju izkrčenih
gozdnih površin dopustno ekološko kmetovanje. Na območje priobalnega zemljišča (vsaj 5 metrov od meje vodnega zemljišča)
Škrubovega potoka se s krčitvami ne posega. Obvodna vegetacija na priobalnem zemljišču se v celoti ohranja. Če se pri vrednotenju primernosti krčitev gozdnih površin izkaže, da te niso primerne za kmetijske površine, se območja ohranja kot gozd.
90. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine
(v nadaljevanju objekti in območja kulturne dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena
območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine.
(2) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem
prostorskem načrtu in je njegova obvezna priloga, in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi
kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).
(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene
vrednosti ter dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(4) Na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni:
– gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled objekta, in
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– rekonstrukcija objekta, na način, ki bi prizadel varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne
značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.
(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih
določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za
celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede
celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
(7) Objekte in območja kulturne dediščine je treba varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez
objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje se ne smejo premakniti potrebne ureditve
vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije
viškov materialov ipd.
(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim
konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za
kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi. Za kompleksne posege
oziroma za posege v strukturne elemente spomenika je treba izdelati konservatorski načrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev soglasja. Pogoji priprave in izdelave konservatorskega načrta so določeni s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi konservatorski načrt in usklajenost projektne dokumentacije s konservatorskim načrtom.
(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine,
veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.
(10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali
načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh
vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino,
veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorski izvedbeni
pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe dediščine in so navedeni v nadaljevanju tega odloka.
1. Za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni
detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
2. Za registrirano naselbinsko dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med
pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
– oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
V primeru, da pri posamezni enoti kulturne dediščine varujemo tudi zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami je
potrebno upoštevati tudi PIP za registrirana arheološka najdišča.
3. Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke
ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča,
– graditi gozdne vlake,
– poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih
oznak, razen, kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.
Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov
najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.
V primeru, da se območje urejuje z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve vsebine
in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru postopka priprave izvedbenega akta.
4. Za registrirano memorialno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.
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(11) V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine.
Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.
(12) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano dediščino ali dediščino priporočilno, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem
načrtu, je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za posege po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v posamezno EUP, če je tako določeno s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo
za to območje urejanja. Če se upravičeno domneva, da je v nepremičnini, ki je predmet posegov, neodkrita dediščina, in obstaja
nevarnost, da bi z načrtovanimi posegi bilo povzročeno njeno poškodovanja ali uničenje, je treba izvesti predhodne raziskave
skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Obseg in čas predhodnih raziskav dediščine določi pristojna javna služba.
Za izvedbo raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.
(13) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo
videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To so
tudi vsa dela, ki se štejejo za vzdrževanje objekta skladno s predpisi s področja graditve objektov in drugi posegi v prostor, ki se
ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka OPN ali drugih predpisov.
(14) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča,
stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje
za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega
soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi
pristojna javna služba.
(15) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana,
se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.
(16) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/
investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi
takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
(17) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti
dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
3.2.8.2 Varstvo okolja in naravnih dobrin
91. člen
(varovanje in izboljšanje okolja)
(1) Gradnja objektov, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti v obstoječih objektih ter druge
prostorske ureditve so dopustne, če ne povzročajo večjih motenj v okolju, kot so s predpisi dovoljene.
(2) Za posege, ki lahko pomembno vplivajo na okolje in so opredeljeni v okoljevarstvenih predpisih, je treba izvesti presojo
vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje pristojnega ministrstva.
(3) Pri obstoječih dejavnostih, ki imajo čezmerne vplive na okolje, je izvajanje dejavnosti pogojeno z njihovo sočasno sanacijo.
92. člen
(kakovost zunanjega zraka)
(1) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba upoštevati predpise s področja varstva zraka.
(2) Pri posameznih obstoječih virih, ki lahko potencialno onesnažujejo zrak, mora lastnik oziroma upravljavec vira onesnaženja
zagotoviti, da emisije škodljivih snovi ne presežejo dovoljenih vrednosti. Izvajati je treba meritve v skladu z veljavnimi predpisi,
zagotoviti ustrezno zaščito oziroma sanacijo.
(3) Kakovost zunanjega zraka se zagotavlja s spremembo načina ogrevanja, preprečevanjem neprijetnih vonjav, prašnih
delcev ter drugimi načini, ki vplivajo na kakovost zunanjega zraka.
93. člen
(varstvo površinskih voda)
(1) Pri gradnji objektov in urejanju površin je treba upoštevati določbe predpisov s področja varstva voda.
(2) Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, je treba umeščati izven območij, kjer je voda stalno ali občasno
prisotna, ter v ustreznem odmiku, tako da se na priobalnem zemljišču ohranjata nepozidanost in javna dostopnost.
(3) S prostorskimi ureditvami se ne sme poslabšati stanja voda in vodnega režima oziroma je treba zagotoviti izravnalne
ukrepe.
(4) Posegi na vodna zemljišča morajo biti izvedeni tako, da ne povzročajo sprememb morfoloških značilnosti voda in drugih
krajinskih kakovosti.
(5) Treba je ohranjati retenzijske sposobnosti območij in zagotavljati njihovo ponovno vzpostavitev, če je to mogoče. Spreminjanje obsega retenzijskih površin ali vodnega režima je možno le ob izkazanem javnem interesu ter ob ustrezni nadomestitvi teh
površin in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režim in stanje voda.
(6) Nedopustno je povzročanje ovir za pretok visokih voda.
(7) Premostitve voda in gradnje na vodnem in priobalnem zemljišču se načrtujejo tako, da je zagotovljena poplavna varnost
in da se ne poslabšuje stanje vodnega režima in stanja voda.
(8) Pri načrtovanju poteka trase GJI je treba predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka
vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče. Manjši odmiki od zakonsko določenih so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnosti
brežin vodotokov.
(9) Prečkanja vodov gospodarske javne infrastrukture pod strugo vodotoka morajo biti načrtovana tako, da se ne bo zmanjšala
prevodna sposobnost struge vodotoka.
(10) Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dopustno, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko
vodotoka v primeru, ko gre za objekt javne prometne infrastrukture (most, prepust na javnih cestah ipd.).
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(11) Gradnja namakalnih naprav in raba površinskih voda ali podtalnice za namakanje sta dovoljeni pod pogoji pristojne
službe za upravljanje in varstvo voda.
(12) Pri načrtovanju aktivnosti, posegih v prostor, je treba upoštevati meje priobalnih zemljišč. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča.
Zunanja meja priobalnega zemljišča na vodah 1. reda zunaj območij naselja sega najmanj 40 m od meje vodnega zemljišča.
Priobalna zemljišča so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi.
(13) Priobalno zemljišče se ugotavlja za vse vodotoke, tudi za potoke in vodne jarke, ki niso vrisani v kopije katastra ter za
vodotoke v ceveh.
(14) Kadar vodotok ni vrisan na karti katastra oziroma je njegov potek prikazan linijsko, se območje priobalnega zemljišča
določi v sodelovanju s pristojnim organom za vodno gospodarstvo.
(15) Dopustne posege v priobalno zemljišče določa zakon. Na priobalnem zemljišču vodotoka mora biti omogočen dostop
in vzdrževanje vodotoka.
(16) Pri uporabi in skladiščenju nevarnih snovi in pri gradnji objektov morajo biti dela izvedena na način, ki onemogoča izliv
v vodotoke ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.
(17) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je treba pridobiti pogoje oziroma
soglasje pristojnega organa za vode.
(18) Onesnažene padavinske, komunalne ali industrijske odpadne vode se pred iztokom v vodotoke ustrezno prečisti na
ustreznih čistilnih napravah.
(19) Upošteva se vodne pravice, ki so bile podeljene v skladu s predpisi o vodah.
(20) Pred začetkom umeščanja MHE v prostor je treba pridobiti vodno pravico, za poseg na vodno in priobalno zemljišče pa
vodno soglasje v skladu s predpisi o vodah, ki urejajajo pridobitev vodne pravice in vodnega soglasja.
94. člen
(varstvo vodnih virov ter podzemnih voda)
(1) Na območju Občine Mozirje so z odlokom varovani varstveni pasovi vodnega vira Ljubija.
(2) Za gradnjo in druge prostorske ureditve na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati veljavni odlok.
(3) Vodni vir je treba varovati pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s predpisi o varovanju vodnih virov.
(4) Vse obstoječe in predvidene vodne vire, podzemne vode ter tla, je potrebno varovati pred onesnaženjem, ki nastane
zaradi kmetijske uporabe tal in posledično vnosa hranilnih snovi v tla in podzemen vode.
(5) Na vodovarstvenih območjih so prepovedane dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno stanje vodnih virov.
Dovoljeni so ukrepi, s katerimi se zavaruje količina ali kakovost vodnih virov.
(6) V obstoječih in predvidenih vodovarstvenih pasovih so dovoljeni le posegi v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi,
ki določajo kriterije za določitev vodovarstvenih območij, oziroma posege, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje
sledi, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo in v skladu s predpisi o vodovarstvenih območjih.
(7) Za posege v prostor na vodovarstvenem območju je treba pridobiti soglasje službe, pristojne za vode.
95. člen
(vododeficitarna območja)
Na vododeficitarnih območjih so dopustne samo dejavnosti, ki ne potrebujejo velikih količin vode oziroma je večja poraba
upravičena iz okoljskega, prostorskega, tehnološkega in ekonomskega vidika.
96. člen
(varstvo tal in reliefa)
(1) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba upoštevati predpise s področja varstva tal.
(2) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba v največji možni meri ohranjati reliefne oblike ter urejati poškodovana ali razgaljena tla na način, da se ohranja oziroma obnovi njihova plodnost in da so ustrezno zaščitena z vegetacijo.
(3) Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati ločeno od nerodovitnih tal ter ga uporabiti za
rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč.
(4) Varstvo tal in reliefa se zagotavlja tudi pri kmetijski uporabi tal (predvsem zaradi vnosa hrailnih snovi v tla) in pri vgradnji
oziroma trajnemu odlaganju viškov materiala v tla zaradi izkopov.
97. člen
(varovalni gozdovi)
(1) Varovalni gozdovi so določeni s področnimi predpisi ter razvidni iz Prikaza stanja prostora.
(2) V varovalnih gozdovih je dopustno samo vzdrževanje obstoječih objektov ter prostorske ureditve, ki krepijo varovalno
funkcijo gozdov, sanitarna sečnja, sanacije erozijskih žarišč in usadov, malopovršinska obnova panjevskih sestojev v skladu s
predpisi iz prejšnjega člena ter s soglasjem Zavoda za gozdove Slovenije.
98. člen
(gozdovi s posebnim namenom)
(1) Gozdovi s posebnim namenom so opredeljeni s področnimi predpisi.
(2) Gradnje in druge prostorske ureditve znotraj območij gozdnih rezervatov so prepovedani, razen vzdrževanja poti, postavitve informativnih tabel, vzdrževanja objektov kulturne dediščine ter izvajanja znanstveno-raziskovalnih del in del v skladu z
določbami predpisov iz prejšnjega člena ter s soglasjem Zavoda za gozdove Slovenije.
99. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za območja za raziskovanje mineralnih surovin)
Zaradi varovanja mineralnih surovin kot naravnega vira so v območjih za raziskovanje mineralnih surovin dovoljeni le tisti
posegi, ki imajo za cilj vzdrževanje naravnega ravnovesja in obstoječe rabe prostora oziroma raziskovanje mineralnih surovin.
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3.2.8.3 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obramba
100. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Gradnje in prostorske ureditve morajo biti izvedene tako, da zagotavljajo pogoje za varen umik ljudi in premoženja ter zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila v primeru naravne ali druge nesreče.
101. člen
(erozijska, plazljiva in plazovita območja)
(1) Območja, kjer ni bivališč ali ekonomsko učinkovitih gospodarskih dejavnosti, se prepuščajo naravni dinamiki. V ogroženih
območjih se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture ter dejavnosti oziroma prostorskih ureditev, ki bi lahko s svojim delovanjem
povzročile naravne nesreče ali povečale ogroženost prostora.
(2) Na erozijskih in plazljivih območjih so dopustni zaščitni ukrepi, ki služijo stabiliziranju terena, skladno s predpisom o vodah.
(3) Na erozijskih območjih je prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako
drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije, zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje in skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti, hudourniške struge,
– vlačenje lesa.
(4) Na plazljivem območju se v zemljišče ne sme posegati tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin in ogrozila
stabilnost zemljišča. Prepovedano je:
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
Na območjih, kjer obstaja nevarnost plazenja se priporoča izdelava geološko-geotehničnega poročila za območje parcele,
namenjene gradnji ter ureditev za potrebe gradnje. Morebitne zaščitne ukrepe se izvede pred začetkom gradnje oziroma se gradnjo
opusti, v kolikor je iz poročila razvidno, da ustreznih ukrepov ni mogoče izvesti.
(5) Za vse posege v erozijskih in plazljivih območjih je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za upravljanje z vodami.
102. člen
(območja potresne ogroženosti)
Objekti morajo biti protipotresno grajeni na območju celotne občine. Pri gradnjah se upošteva veljavna zakonodaja s tega
področja oziroma s področja o mehanski odpornosti in stabilnosti stavb v skladu z evropskim standardom.
103. člen
(poplavna območja)
(1) Na poplavno ogroženih območjih se omejuje razvoj oziroma izvajajo sanacije in ureditve na način, da ni ogroženo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine.
(2) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih
strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so
sestavni del prikaza stanja prostora.
(3) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri
prostorskih ureditvah oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje
ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če nova prostorska ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje
obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba načrtovati tudi celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo
izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njo. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu
stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevamosti ter karte razredov poplavne nevamosti za novo stanje.
Na poplavnem območju, za katerega razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječlh objektih, v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih dveh odstavkov so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih
določajo ti predpisi.
104. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev je treba upoštevati požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo
nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov, z vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov
in tehnoloških procesov ter z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
(2) Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora je treba upoštevati prostorske, gradbene in tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom. Za primer požara je treba zagotoviti zadostne odmike med objekti oziroma požarno ločitev objektov, prometne,
manipulacijske poti oziroma površine za intervencijska vozila ter vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(3) Na območjih brez hidrantnega omrežja je treba zagotoviti bazene ali druge ureditve, ki zagotavljajo požarno varnost.
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(4) Gradnje in ureditve v prostoru morajo zagotavljati dostop do vodotokov, hidrantov in požarnih bazenov.
(5) Obstoječe in nove urgentne poti morajo zagotavljati dostope intervencijskim vozilom z minimalnimi radiji 11,5 m ter širino
utrjenih poti 3,5 m, ob objektih 5,0 m.
(6) 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.
105. člen
(obramba)
V občini ni evidentiranih območij, pomembnih za obrambo države, zato ukrepi niso potrebni.
3.2.9 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja in tehničnih zahtev objektov
106. člen
(splošni pogoji)
(1) Z vidika kakovosti zraka se pri gradnjah novih objektov in rekonstrukcijah zagotavlja učinkovita in varčna raba energije.
Uporablja se obnovljive vire energije, zlasti vodo (male hidroelektrarne na Savinji) ter sončno energijo, pa tudi geotermalno energijo,
lesno biomaso, ki se usmerja v skupne kotlovnice, ipd. Pri prenovi in novogradnji vseh javnih in zasebnih stavb je treba upoštevati
veljavni predpis s področja učinkovite rabe energije v stavbah. Podrobnejšo namensko rabo površin in s tem razmestitev dejavnosti
se načrtuje na način, da ne pride do stika konfliktnih območjih (območja stanovanj in območja proizvodnih dejavnosti). Objekte,
ki so pomemben vir onesnaževanja zraka oziroma predstavljajo pomemben vir vonjav (farme, bioplinarne, kompostane ipd.) se
umešča v ustrezni oddaljenosti od poselitvenih območij, kar se določi na osnovi strokovne ocene.
(2) Za vse prebivalce na območju občine je treba zagotoviti ustrezno oskrbo s pitno vodo ter zagotavljati varstvo vseh vodnih
virov.
(3) Ohranja se kmetijska dejavnost z namenom pridelave zdrave, kakovostne in lokalno pridelane hrane. Spodbuja se sonaravni način kmetovanja, ki dolgoročno zagotavlja ohranjanje kakovostnega okolja.
(4) Stanje okolja s stališča varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja se spremlja z naslednjimi kazalci:
– tla oziroma podrobnejša namenska raba prostora (analiza tal na vzorčni lokaciji v okviru raziskav onesnaženosti tal, delež
zelenih površin, urbano vrtnarjenje, šport in rekreacijo, ekološko pridelavo hrane ipd.),
– ustrezno čiščenje komunalnih odpadnih voda (število gospodinjstev, ki nimajo ustrezno urejenega odvajanja komunalne
odpadne vode, vrednosti merjenih parametrov na iztoku centralne čistilne naprave Mozirje-Loke),
– kakovost zraka (število konfliktnih območij, kjer se stikata namenski rabi: območja stanovanj in območja proizvodnih dejavnosti, načini ogrevanja, število virov vonjav in oddaljenost od poselitvenih območij, število pomembnih onesnaževalcev zraka ipd.),
– obremenjenost območij s hrupom pod mejnimi vrednostmi (povprečni letni dnevni promet – števno mesto Ljubija, število
objektov z varovanimi prostori, ki so manj kot 50 m oddaljeni od mej območij proizvodnih dejavnosti, delež ali površina podrobnejše
namenske rabe prostora s povečano II. stopnjo varstva pred hrupom, dolžina pomembnih cest skozi naselja, območja z umirjenim
prometom, dolžine kolesarskih poti ipd.),
– ustrezna oskrba s pitno vodo (število zajetij pitne vode, število zajetij pitne vode za potrebe občine, delež prebivalcev, ki se
s pitno vodo oskrbuje v okviru javne službe),
– učinkovito ravnanje z odpadki (letne količine ločeno zbranih odpadkov in število ekoloških otokov na območju občine, število
zbiralnic in zbirnih centrov na prebivalca v občini),
– umeščanje območij stanovanj izven varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja-visokofrekvenčni viri sevanja (število
stanovanjskih objektov, ki so v varovalnem pasu visokonapetostnih DV in RTP, površine s I. stopnjo varstva pred sevanjem v
vplivnem območju virov elektromagnetnega sevanja),
– ohranjanje porabe električne energije za javno razsvetljavo (delež doseganja ciljne vrednosti, določene v predpisu o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, število (ne)ustreznih svetil za javno razsvetljavo).
107. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Ta odlok glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa določa stopnje varstva pred hrupom, ki so določene za zmanjševanje onesnaževanja okolja s hrupom za posamezne površine.
(2) Določitev stopenj varstva pred hrupom:
– II. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni dopusten noben
poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa,
– III. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih so dopustni z
vidika hrupa manj moteči posegi v okolje,
– IV. stopnja varstva pred hrupom je določena za stavbe na površinah podrobnejše namenske rabe, na katerih je dopusten
poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa.
(3) Preglednica stopenj varstva pred hrupom po posameznih podrobnejših namenskih rabah prostora:
PNRP/Stopnja varstva pred hrupom
Območja stanovanj (S)
Stanovanjske površine (SS, SSvs, SSig)
Stanovanjske površine za posebne namene (SB)
Površine podeželskega naselja (SK)
Površine počitniških hiš (SP)
Območja centralnih dejavnosti (C)
Osrednja območja centralnih dejavnosti (CU)
Druga območja centralnih dejavnosti (CD, CDr, CDsb)

II.

III.

X
X
X
X
X
X

IV.
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Posebna območja (B)
Površine za turizem (BT)
X
Površine drugih območij (BD)
X
Območja proizvodnih dejavnosti (I)
Gospodarske cone (IG)
X
Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK)
X
Območja zelenih površin (Z)
Površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS)
X
Parki (ZP)
X
Pokopališča (ZK)
X
Druge urejene zelene površine (ZD)
X
Območja prometnih površin (P)
Površine cest (PC, PCvc)
X
Ostale prometne površine (PO)
X
Območja komunikacijske infrastrukture (T)
Območja komunikacijske infrastrukture (T)
X
Območja okoljske infrastrukture
Območja okoljske infrastrukture (Ov, Očn)
X
Območja energetske infrastrukture (E)
Območja energetske infrastrukture (E, Evc, Es)
X
Območja razpršene poselitve
Površine razpršene poselitve (A, Abt, Asp, Aig, Aik)
X
Območja kmetijskih zemljišč
Najboljša in druga kmetijska zemljišča (K1 in K2)
X
Gozdna zemljišča
Gozdna zemljišča (G, Gv, Gr, Gzp, Gvc)
X
Površinske vode
Celinske vode (VC)
X
Vodna infrastruktura (VI)
X
Območja mineralnih surovin
Površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN)
X
(4) V Občini Mozirje je II. stopnja varstva pred hrupom določena tudi na območju Javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni
dom Mozirje, na Savinjski cesti. Preveritev, ali vsa območja namenske rabe SS in BT izpolnjujejo pogoje za II. stropnjo varstva
pred hrupom se izdela v okviru strokoven podlage (ocene) obremenitev okolja s hrupom.
(5) V IV. stopnji varstva pred hrupom je treba vse obstoječe stanovanjske objekte varovati ali urejati pod pogoji za III. stopnjo
varstva pred hrupom.
(6) Meja med III. in IV. stopnjo varstva pred hrupom je v OPN določena z namensko rabo prostora, pri čemer je posamezno
območje podrobnejše namenske rabe prostora uvrščeno v posamezno stopnjo varstva pred hrupom skladno s predpisom o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Meja se lahko spremeni na podlagi strokovne podlage.
(7) Novogradnje objektov z vartovanimi prostori v vplivnme območju cest, kjer so mejne vrednosti hrupa presežene, niso
dopustne. Obstoječe stavbe se ščitijo pred prekomernim hrupom z aktivno zaščito pred hrupom (s protihrupno ograjo, ipd.) ali
pasivno zaščito (npr. s primerno zasteklitvijo in izbiro fasad).
(8) Če je vir hrupa cesta ali druga prometna infrastruktura, mora upravljavec teh virov hrupa zagotoviti izvedbo ukrepov za
zmanjšanje emisije hrupa v okolje in omejiti hitrost vožnje, tako da se prepreči čezmerne obremenitve okolja s hrupom.
(9) V času javnih prireditev, javnih shodov ali drugih dogodkov, kjer se uporabljajo zvočne naprave, se za začasno čezmerno
obremenitev okolja s hrupom pridobi dovoljenje, ki ga izda pristojni občinski organ, skladno s predpisom, ki ureja način uporabe
zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup. Hrup v času javnih prireditev, javnih shodov ali drugih dogodkov v
nobenem primeru ne sme presegati kritičnih vrednosti, predpisanih v veljavni uredbi.
108. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
(1) Gradnja objektov ali naprav ter razmestitev dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja, ne sme presegati obremenitev
okolja, ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju za stopnjo varstva pred sevanjem v
katerem se objekt nahaja.
(2) Za gradnjo objektov, ki so viri elektromagnetnega sevanja, je treba izdelati oceno vplivov na okolje in pridobiti soglasje
skladno z področno zakonodajo.
(3) Pri posegih v vplivne pasove virov elektromagnetnega sevanja je treba upoštevati predpis o elektromagnetnem sevanju
v naravnem in življenjskem okolju. V vplivnem območju virov elektromagnetnega sevanja, kjer je določena I. stopnja varstva pred
sevanjem, ni dovoljeno umeščati novogradenj, namenjenih bivanju oziroma izvajanju dejavnosti, medtem ko v vplivnem območju
II.stopnje varstva pred elektromagnetnim sevanjem ni dovoljeno umeščati objektov z varovanimi prostori.
(4) Območja v življenjskem in naravnem okolju se glede na občutljivost posameznega območja za učinke elektromagnetnega
sevanja delijo na I. in II. območja, ki so določena v skladu s predpisom, ki ureja elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem
okolju. I. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem. Na območju občine je
I. stopnja varstva pred sevanjem določena na območju namenskih rab prostora SS, SSvs, SSig, SB, SK, SP CU, CD, CDsb, BT,
BD, ZS, ZP, ZD, A, Abt in Aig. II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi
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sevanja bolj moteč. II. območje je zlasti območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni
dejavnosti, transportni, skladiščni dejavnosti (namenski rabi IK in IG) ter vsa druga območja, ki niso določena kot I. območje.
II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene javnemu cestnemu prometu. Pri daljnovodih nazivne napetosti 110 kV in več je treba upoštevati minimalne potrebne odmike od virov elektromagnetnega sevanja,
v katere ni dopustno umeščati objektov z varovanimi prostori in se določijo na osnovi predpisa o elektromagnetnem sevanju v
naravnem in življenjskem okolju.
109. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaženjem)
(1) Pri osvetljevanju objektov je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določa predpis s
področja svetlobnega onesnaženja okolja.
(2) Prepovedana je trajna uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli vrste in oblike, mirujočih ali vrtečih, usmerjenih proti nebu ali
proti površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu. Skladno s predpisom, ki ureja mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja
mora biti razsvetljava nameščena tako, da osvetljenost, ki jo povzroča na oknih varovanih prostorov, ne presega mejnih vrednosti.
(3) Zunanje osvetljevanje objektov v nočnem času naj bo prostorsko in časovno omejeno, pri čemer se upošteva predpis o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Objektov v varovanih območjih narave se praviloma ne osvetljuje. Zunanje
osvetljevanje stavb z varovanimi prostori ni dovoljeno, izjeme veljajo za objekte, kjer takšnih prostorov ni.
110. člen
(zagotavljanje ustreznega osončenja in drugi pogoji za kakovostno ter zdravo bivalno okolje)
(1) Pri vseh stanovanjskih bivalnih prostorih je treba zagotoviti minimalen čas osončenja, ki je ob zimskem solsticiju 1 uro,
ob ekvinokcijih 3 ure in ob letnem solsticiju 5 ur.
(2) Kakovostno in zdravo bivalno okolje se zagotavlja z vzpostavitvijo ustreznega deleža zelenih površin oziroma športno
rekreacijskih površin, površin za urbano vrtnarjenje, kolesarskih površin, območij umirjenega prometa, okoljskimi conami, povečano
stopnjo varstva pred hrupom v skladu s priporočilom mednarodne zdravstvene organizacije glede povečane stopne varstva pred
hrupom na Ldvn 55 in Lnoč dBA ipd.
111. člen
(arhitektonske ovire)
Pri izvajanju gradenj se morajo zagotoviti dostop, vstop in uporaba brez grajenih in komunikacijskih ovir vsem ljudem ne glede
na stopnjo njihove individualne telesne sposobnosti, v skladu s predpisi.
3.2.10 Splošni prostorski izvedbeni pogoji na območjih razpršene gradnje
112. člen
(razpršena gradnja)
(1) Razpršena gradnja je zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč. Stavbe na območju razpršene gradnje so
npr.: stavbe na samotnih kmetijah; stanovanjske stavbe; samostojno locirana gospodarska poslopja ali gospodarska poslopja,
zgrajena ob stanovanjski stavbi; sadne lope; kmetijske stavbe: kozolci, mlini; stavbe kulturnega ali simbolnega pomena: kapelice;
druge stavbe, ki nimajo določenega stavbnega zemljišča.
(2) Dopustna je odstranitev, rekonstrukcija, nadomestna gradnja ter vzdrževanje legalno zgrajenih stavb, dozidave do največ
40 % površine osnovnega tlorisa ali nadzidave za zvišanje kolenčnega zidu do skupne višine 0,8 m. Navedeno je dopustno, če
gre za izboljšanje bivalnega standarda v stavbah, ne pa v smislu dodajanja novih prostorov za opravljanje dejavnosti. Za gradnje
veljajo pogoji glede velikosti in oblikovanja, kot so določeni za objekte na površinah razpršene poselitve. Nadomestna gradnja
je gradnja novega objekta na mestu odstranjenega objekta, pri čemer mora biti nov objekt zgrajen v enakih gabaritih in mora biti
enake namembnosti.
(3) Stavbam, ki so zgrajene pred letom 1967 in jim ni bilo določeno funkcionalno zemljišče ali gradbena parcela, ki je parcela
namenjena gradnji, se le-ta določi po splošnih pogojih tega odloka glede pogojev in meril za parcelacijo.
(4) Postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov je dopustna le v primerih, ko ima objekt določeno gradbeno parcelo ali
funkcionalno zemljišče, pri čemer se uporabljajo določila za gradnjo objektov na površinah razpršene poselitve.
3.3 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji
3.3.1 Podrobni pogoji glede dopustnih dejavnosti, dopustnih stavb in ureditev ter nezahtevnih in enostavnih objektov
113. člen
(dopustne dejavnosti po namenski rabi prostora)
(1) Skladno s tem odlokom so na območju posamezne podrobnejše namenske rabe prostora dopustne dejavnosti, ki jih je
mogoče glede na veljavno zakonodajo, ki določa klasifikacijo dejavnosti, razvrstiti v enega izmed sklopov dejavnosti, prikazanih
v spodnji tabeli.
PNRP
SK, IK, A, Aik, G**, K1 in K2
SSig, SK, IG, IK, A, Aig, Aik
IG, SSig, Aig
CD, E, Evc, Es, IG, IK
Ov, Očn

Dopustne dejavnosti po določenih sklopih
(A) Primarne dejavnosti kmetijstva in gozdarstva (pridelava, reja, lov)
(B) Predelovalne dejavnosti
(C) Sekundarne proizvodne dejavnosti (industrija, obrt)
(D) Dejavnosti proizvodnje, dobave in oskrbe z energijo in energenti
(E) Kom. dejavnosti (oskrba z vodo, odvajanje odpadne vode,
ravnanje z odpadki)
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CU, CD, BT, BD, Abt, SS, SSvs, SK
SSig, SK, IG, IK, PC, PO, A, Aig, Aik
SSvc, SSig, SK, CU, CD, CDr, BT, BD, IG, IK, Abt, Aik,
Aig, ZP, ZS, PC, PO
SS, SSvs, SB, SK, CU, CD, BT, BD, ZP, ZS, A, Abt
SS, SK, SB, SP, CU, CD, BT, A, Abt, Asp
*
*
CU, CD, T
SS, SK, SB, CU, CD, CDsb, CDr, A
SS, SB, BT, CU, CD, Abt
SS, SB, CU, CD
SS, SSvs, SB, SK, CU, CD, CDsb, BT, ZS, ZP, ZD, A,
Abt
SS, SK, CU, CD**, BT, ZP, ZS, A
SK, CU, CD, CDsb, CDr, A
X
S**, CU, CD**, BT**, A**
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(F) Trgovina ter dejavnost prodaje izdelkov na debelo in drobno
(G) Dejavnosti prometa, logistike in skladiščenja
(H) Sejemske dejavnosti
(I) Gostinske dejavnosti
(J) Dejavnosti, vezane na turistične dejavnosti in nastanitev gostov
(K) Storitvene dejavnosti
(L) Druge poslovne (nepredelovalne in neproizvodne) dejavnosti
(M) Dejavnosti zagotavljanja televizijskih, radijskih
in telekomunikacijskih povezav
(N) Vzgojno-izobraževalne dejavnosti in znanstveno-izobraževalne
dejavnosti
(O) Zdravstvene dejavnosti
(P) Dejavnosti zagotavljanja socialnega varstva in oskrbe
(Q) Športno-rekreacijske dejavnosti
(R) Kulturne in razvedrilne dejavnosti
(S) Verske dejavnosti
(T) Druge dejavnosti, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno od naštetih
skupin

(V) Bivanje (stalno ali začasno)
SS, SSig, SK, BT, A, Abt, Aig, Aik
(W) Dejavnosti gospodinjstev z zaposlenimi hišnimi osebami
SS, SK, IK, A**
(X) Dopolnilne dejavnosti na kmetijah
CDr, ZK
(Y) Pokopavanje
LN, IG, Aig
(Z) Dejavnosti vezane na proizvodnjo mineralnih surovin
∞, K1, K2, G**
(Φ) Dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Opomba: * pomeni, da je opravljanje dejavnosti dopustno na stavbnih zemljiščih, razen na območju zelenih površin; X pomeni,
da se dejavnosti smiselno umešča na podlagi njihovega morebitnega vpliva na druge dejavnosti znotraj EUP; ** pomeni, da je
dopustna tudi na vseh členitvah podrobnejše namenske rabe; ∞ pomeni, da je opravljanje dejavnosti dopustno na vseh stavbnih
zemljiščih, kjer je treba izvesti protipoplavne ali protierozijske ukrepe.
(2) Sklopi dejavnosti so splošni in določeni tako, da je mogoče določila posameznega sklopa smiselno uporabiti in prenesti
na vse opredeljene dejavnosti v veljavni klasifikaciji dejavnosti.
(3) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena se šteje, da so na posamezni namenski rabi dopustne tudi tiste dejavnosti
po predpisu, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti, ki so skladne z namenom objektov iz 114. člena odloka.
114. člen
(dopustni objekti in ureditve po namenski rabi prostora)
(1) Skladno z odlokom se lahko na območja posamezne namenske rabe umeščajo navedene stavbe ter druge ureditve, ki
so v tabeli razvrščene glede na tip stavbe ali ureditve oziroma njen namen. Zahtevnost objekta se določi na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja področje graditve objektov. Skladno s tem odlokom se lahko na posamezno namensko rabo umeščajo različne
stavbe oziroma objekti ne glede na zahtevnost, če so za njihovo umeščanje in gradnjo izpolnjeni pogoji iz veljavne zakonodaje in
je njihova gradnja skladna z določili tega odloka.
PNRP
SS, SSig, SK, SP, CU, CD, A, Aig
SS, SSvs, SB, CU, CD
SB, CU, CD
SSvs, CU, CD, CDsb, SB
SB

BT, CU, CD

Dopustne stavbe in naprave
1110 Enostanovanjske stavbe
1121 Dvostanovanjske stavbe
1122 Tri in več stanovanjske stavbe
11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine
(razen domovi za starejše občane)
11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine
(samo domovi za starejše občane)

CU, CD, BT, SS, SK, Abt, IG, BD, A
A, BT, Asp, Abt, SP, SS, SK, CU, CD

12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe za kratkotrajno
nastanitev
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

CU, CD, SS, SK

1220 Poslovne in upravne stavbe

CU, CD, SS, SK, BT, BD, IG
CU, CD, IG, BD, BT, IG

12301 Trgovske stavbe
12302 Sejemske dvorane, razstavišča
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CD, CU, SS, SK
CU, CD, SS, SSig, SK, BT, BD, IG, A

12303 Bencinski servisi
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti

PC, PO, T, Abt

12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij
ter z njimi povezane stavbe
12420 Garažne stavbe

SS, SSig, SSvs, SB, SK, SP, CU, CD, CDr, CDsb, A,
Abt, Aig, Aik, IG, IK, BD, BT, PO
Asp, ZS, ZP, ZD, ZK, PO, PC,
IG, SSig, Aig, IK
A, SS, SK, Aig, SSig, IG
IG
SK, A, Aik, IG, IK, Aig
CU, CD, BT, BD
CU, CD, BT, BD
CU, CD, CDsb, IG
CU, CD
SK, A
CU, CD, CDsb, BT, BD, SS, SSv

12420 Garažne stavbe (samo kolesarnice)
12510 Industrijske stavbe
12510 Industrijske stavbe (samo pekarne, mizarske in avtomehanične
delavnice in podobno)
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (samo silosi)
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
12620 Muzeji in knjižnice
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo (samo veterinarske klinika
in veterinarske ambulante)
12650 Stavbe za šport

SS, SSig, SK, A, Aik, IK
CDr
ZK
*
SB, CU, CD, CDsb, IG

1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov
12722 Pokopališče stavbe (razen krematoriji)
1273 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene
12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo prevzgojni
domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, gasilski
domovi, stavbe za nastanitev sil za zaščito, reševanje in pomoč)
*
12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo nadstrešnice
za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih)
SS, SSvs, SK, A, Aik, IG, IK
12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo zavetišča in hoteli
za male živali, pesjaki, konjušnice in podobno)
*
12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo zaklonišča)
SS, SSig, SSvs, SB, SK, SP, CU, CD, CDr, CDsb, A,
12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo pomožne stavbe:
Abt, Aig, Aik, Asp, IG, IK, BD, BT
drvarnica, lopa, ropotarnica, letna kuhinja, ute in podobno)
Opomba: * pomeni, da je gradnja teh objektov dopustna na vseh zemljiščih, razen na območju kmetijskih in gozdnih in zemljišč
ter na obm očju voda. Gradnja objektov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih ter na območju voda je dopustna le, če je tako oprede
ljeno v podrobnih pogojih za posege na kmetijskih in gozdnih zemljiščih ter na območju voda.
(2) Skladno s tem odlokom se lahko na posamezno namensko rabo umešča različne gradbene inženirske objekte ne glede
na zahtevnost, če so za njihovo umeščanje in gradnjo izpolnjeni pogoji iz veljavne zakonodaje, in je njihova gradnja skladna z do
ločili tega odloka.
PNRP
*

Dopustni gradbeno inženirski objekti
211 Ceste

T

21302 Letalski radio-navigacijski objekti

*

214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi

VC, VI
VC, VI
*

21510 Pristanišča in plovni kanali
21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti
21530 Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti

*

221 Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja
in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi

*

222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna
(dostopovna) komunikacijska omrežja (razen čistilne naprave)
222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna
(dostopovna) komunikacijska omrežja (samo čistilne naprave)

*
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LN
E, Evc, Es, VC, VI
IG
IG

23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin
23020 Elektrarne in drugi energetski objekti
23030 Objekti kemične industrije
23040 Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrščeni drugje

ZS, ZP, BT, CD, CDsb
ZS, ZP, ZD, CU, CD, SSvs, BT, Abt
*

24110 Športna igrišča
24122 Drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
24122 Drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
(samo otroška igrišča)

Očn
ZK
*

24203 Objekti za ravnanje z odpadki
24204 Pokopališča
24205 Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
Opomba: * pomeni, da je gradnja teh objektov dopustna na vseh zemljiščih, razen na območju kmetijskih in gozdnih in zemljišč
ter na obm očju voda. Gradnja objektov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih ter na območju voda je dopustna le, če je tako oprede
ljeno v podrobnih pogojih za posege na kmetijskih in gozdnih zemljiščih ter na območju voda.
115. člen
(nezahtevni in enostavni objekti ter druge ureditve)
Na območjih stavbnih zemljišč je dovoljena postavitev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:
PNRP
SS, SSvs, SSig, SB, SK, SP, CU, CD, A,
Abt, Aik, Aig, Asp,
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
VC, VI
*
*
*
SS, SK, A, Aik
K1, K2
SS, SK, A, Aik
K1, K2
SS, SK, A, Aik
*
*
*

Dopustni objekti
Majhna stavba in majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave

Pomožni objekt v javni rabi
Ograja
Podporni zid
Mala komunalna čistilna naprava
Nepretočna greznica
Rezervoar
Vodnjak, vodomet
Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja
Samostojno parkirišče
Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne
Pomol
Športno igrišče na prostem
Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje
Objekt za oglaševanje
Objekt za rejo živali
Objekt za rejo živali (samo čebelnjak)
Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt
Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt (razen kleti in vinske kleti)
Objekt za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost
Pomožni komunalni objekt
Pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču
Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov
Opomba: * pomeni, da je gradnja teh objektov dopustna na vseh zemljiščih, razen na območju kmetijskih in gozdnih in zemljišč
ter na obm očju voda. Gradnja objektov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih ter na območju voda je dopustna le, če je tako oprede
ljeno v podrobnih pogojih za posege na kmetijskih in gozdnih zemljiščih ter na območju voda.
3.3.2 Podrobni pogoji glede višine in oblikovanja objektov ter drugi pogoji po posameznih namenskih rabah
116. člen
(podrobni pogoji za gradnjo na območjih stanovanj)
(1) Območja namenske rabe S (območja stanovanj) so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim.
(2) Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji podrobni prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba
PNRP

S
Območja stanovanj
SS
Stanovanjske površine
z ali brez spremljajočih
dejavnosti

SB
Stanovanjske površine
s posebnim pomenom

SK
Podeželska naselja
z ali brez spremljanih
dejavnosti

SP
Površine počitniških hiš
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Členitev PNRP
SS
SSvs
SSig
SB
SK
SP
Dopustne višine
DI_H
Max 11 m
Max 21 m
Max 11 m
Max 15 m
Max 11 m
Max 11 m
Pogoji glede oblikovanja objektov
Maksimalna
(K)+P+1+M
(K)+P+4+M
(K)+P+1+M
(K)+P+2+M
(K)+P+1+M
(K)+P+M
dopustna etažnost
Kota pritličja
Max 50 cm nad najvišjo koto raščenega terena merjenega tik ob objektu. Na območjih ostale in majhne
poplavne nevarnosti, kjer je dopustna gradnja stanovanjih objektov mora biti kota pritličja vsaj 50 cm
nad koto poplavne vode.
Dopustno razmerje 1:1.2–1:3.0
1:1.5–1:3.0
1:1.2–1:1.5
1:1.5–1:2.0
1:1.2–1:1.5
1:1.2–1:1.5
stranic osnovnega
objekta
Fasade in
Določeno v splošnih prostorskih izvedbenih pogojih glede oblikovanja objektov.
oblikovanje objektov
Strehe
Pri eno in dvo stanovanjskih stavbah so na pretežnem delu stavbe (več kot 60 % tlorisa stavbe) dopustne
le dvokapne strehe z naklonom med 35° in 45°. Možna je kombinacija z ravno streho.
V primeru dvokapne strehe pri večstanovanjskih objektih je ta naklona med 28° in 40°.
Smer slemena dvokapne strehe mora biti vzporedna z daljšo stranico. Strehe so lahko z napuščem
ali brez njega.
Kritina frčad poenotena z osnovno streho ali kovinska (pločevina) v enaki barvi. Čopi so dovoljeni,
če gre za enote urejanja prostora, kjer so ti avtohtoni oziroma prevladujoči.
Drugi pogoji
Posebnosti
Izrazito podolžen tloris, ki presega predpisane gabarite in razmerja stranic, je dopusten izjemoma, kadar
takšen tloris narekuje in opravičuje tehnologija objekta.
Na osnovni tloris je dopustno dodajati manjše volumne (L,T oblike) do največ 40 % osnovnega tlorisa.
Dopustni so samo pravokotni izzidki. Polkrožni, trapezni, več kotni izzidki, stolpiči so prepovedani.
Gradnja stanovanjskih objektov, ki odstopajo od določil tega odloka je dovoljena samo na območjih
z namensko rabo SS, če se gradnja prilagodi obstoječi tipiki gradnje na območju in da soglasje h gradnji
pristojna občinska služba za urejanje prostora.
Za obstoječe kmetije na območju namenske rabe SS veljajo glede dopustnih dejavnosti, dopustnih stavb
in ureditev ter nezahtevnih in enostavnih objektov tudi določila, ki se nanašajo na namensko rabo SK.
117. člen
(podrobni pogoji za gradnjo na območjih centralnih dejavnosti)
(1) Območja namenske rabe C (območja centralnih dejavnosti) so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim
ter bivanju.
(2) Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji podrobni prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba
PNRP

C
Območja centralnih dejavnosti
CU
CD
Območja centralnih
Druga območja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje določena dejavnost,
dejavnosti, ki so
razen stanovanj
namenjena oskrbnim,
storitvenim in družbenim
dejavnostim ter bivanju
CU
CD
CDsb
CDr

Členitev PNRP
Dopustne višine
DI_H
Max 21 m
Max 18 m
Max 18 m
Max 35 m
Pogoji glede oblikovanja objektov
Maksimalna dopustna
(K)+P+4+M
(K)+P+2+M
(K)+P+1+M
(K)+P+M
etažnost
Kota pritličja
Max 50 cm nad najvišjo koto raščenega terena merjenega tik ob objektu. Na območjih ostale
in majhne poplavne nevarnosti, kjer je dopustna gradnja stanovanjih objektov mora biti kota pritličja
vsaj 50 cm nad koto poplavne vode.
Dopustno razmerje stranic Min 1:1.4
Min 1:1.4
Min 1:1.4
Min 1:1.4
objekta
Fasade in oblikovanje
Oblikovanje fasad naj bo sodobno in čim bolj enostavno.
objektov
Dovoljena je uporaba tudi drugih sodobnih materialov.
Glavni vhodi v stavbe naj se, če objekt stoji ob pomembnem javnem prostoru, oblikuje na glavni
fasadi.
Strehe
Dopustne so simetrične in asimetrične dvokapnice z naklonom v smeri daljše stranice in naklonom
med 5° in 45° stopinj.
Dopustna je izvedba čopov.
Večkapne strehe so dovoljene izjemoma in le v primeru, kadar se z njimi smiselno optično
zmanjšuje volumen stavbe in le kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba).
Na posamičnih dominantnih objektih kot npr. cerkev, samostan, je dovoljen drugačen naklon strešin.
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Dovoljeno je združevanje posameznih objektov v nize in/ali v kareje.
Gradnja bencinskih servisov se izvaja v skladu s tehničnimi zahtevami.
Pri objektih namenjenih opravljanju dejavnosti je dovoljena uporaba drugačnih barv in tipov fasad
v skladu s celotno podobo pojetja.
118. člen
(podrobni pogoji za gradnjo na območjih proizvodnih dejavnosti)

(1) Območja namenske rabe I (območja proizvodnih dejavnosti) so pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim.
(2) Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji podrobni prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba
PNRP

Členitev PNRP
Dopustne višine
DI_H
Pogoji glede oblikovanja objektov
Maksimalna dopustna etažnost
Dopustno razmerje stranic objekta
Fasade in oblikovanje objektov

Strehe

I
Območja proizvodnih dejavnosti
IG
Območja proizvodnih dejavnosti,
ki so pretežno namenjena industrijskim,
proizvodnim in obrtnim ter spremljajočim
storitvenim ter servisnim dejavnostim
IG
Max 13 m

IK
Območja z objekti za kmetijsko proizvodnjo

IK
Max 11 m

(K)+P+1+IP
(K)+P+M
Min 1:1.2
Min 1:1.4
Oblikovanje fasad naj bo sodobno in čim bolj enostavno.
Fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj bodo oblikovane kot glavne in mesto tvorne
fasade, z njihovim oblikovanjem pa naj se zagotavljajo kakovostni ambienti.
Objekti v ozadju kompleksa morajo biti nižji od glavnih stavb, ob javnem mestnem prostoru.
Dovoljeno je združevanje objektov v nize.
Objekti naj ne bodo višji ali bistveno nižji od obstoječega grajenega tkiva, kar pa ne velja
za dele stavb in objektov, ki morajo biti zaradi funkcionalnih in tehnoloških zahtev izrazito
višji – tovarniški dimniki, silosi, mlini. Oblikujejo naj se kot kakovostno in prepoznavno
oblikovani prostorski poudarki oziroma točke identifikacije.
Za objekte znotraj proizvodnih območij, se dovolijo vse vrste streh, vendar naj bodo
poenotene.
Za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne, lahko pa tudi enokapne strehe majhnega
naklona.
V primeru dvokapnih streh mora biti smer slemena vzporedna z daljšo stranico.
Za objekte, ki mejijo na mestni javni prostor, se dovolijo strehe, usklajene s kakovostnimi
obstoječimi objekti. Dovolijo se odstopanja in novosti, če se s tem doseže novo
urbanistično-arhitekturno kakovost.
Dovoljena je tudi kritina v črni in temno zeleni barvi, ki ne sme biti trajno bleščeča.
Odstopanje v barvi je dovoljeno le v primeru ravnih streh. Za slednje je priporočeno,
da so te ozelenjene.
119. člen
(podrobni pogoji za gradnjo na posebnih območjih)

(1) Območja namenske rabe B (posebna območja) so pretežno namenjena posebnim dejavnostim, kot so npr. območja za
turizem in površine nakupovalnih središč.
(2) Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji podrobni prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba

B
Posebna območja

PNRP

BT
Površine za turizem:
gostinski objekti, hoteli, bungalovi,
apartmaji in drugi objekti za nastanitev
ter objekti za potrebe turizma v povezavi
s športom in z rekreacijo

BD
Površine drugih območij zlasti trgovskih
centrov, tržnic, sejmišč in drugih podobnih
površin

Členitev PNRP

BT

BD

Max 21 m

Max 21 m

Maksimalna dopustna etažnost

(K)+P+4+M

(K)+P+2+IP

Dopustno razmerje stranic objekta

Min 1:1.4

Min 1:1.2

Dopustne višine
DI_H
Pogoji glede oblikovanja objektov
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Fasade in oblikovanje objektov

Pri gabaritih objektov (gostinski objekti, hoteli, lovski, gozdarski ali planinski domovi,
ipd.), ki so samostojni objekti v prostoru in niso del turističnih kompleksov,
naj se upoštevajo predpisani gabariti za oblikovanje stanovanjskih objektov v SS
oziroma SK.
Oblikovanje fasad naj bo sodobno in čim bolj enostavno.

Strehe

Pogoji so določeni v splošnih prostorskih izvedbenih pogojih glede oblikovanja
objektov.
120. člen
(podrobni pogoji za gradnjo na območjih zelenih površin)

(1) Območja namenske rabe Z (območja zelenih površin) so pretežno zelene površin, namenjene preživljanju prostega časa
in oddiha v naravi, urejanju javnih zelenih površin in zelenih barier oziroma ureditvam, namenjenih izvajanju pokopališke dejavnosti.
(2) Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji podrobni prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba

Z
Območja zelenih površin

PNRP

ZS
Površine za oddih,
šport in rekreacijo so
namenjene preživljanju
prostega časa na
prostem

ZP
Parki kot urejena
območja odprtega
prostora v naselju,
ki so namenjeni
pretežno preživljanju
prostega časa, pa
tudi izvajanju raznih
dogodkov in prireditev

ZD
ZK
Druge urejene zelene
Pokopališča
površine – zeleni pasovi
z zaščitno oziroma
drugo funkcijo: obcestne
zelenice, ločevalni
zeleni pasovi, zelene
bariere …

Členitev PNRP

ZS

ZP

ZD

ZK

6m

/

/

Max 7.5 m

Dopustne višine
DI_H

Pogoje glede oblikovanja objektov in dopustne gradnje
Maksimalna dopustna
etažnost

P

/

/

(K)+P+M

Dopustno razmerje
stranic objekta

/

/

/

Max 1:1.2

Oblikovanje in dopustna Dopustni so le objekti, ki so v funkciji podrobne namenske rabe območja.
gradnja
Ureditve, objekti, naprave in ograje morajo biti znotraj območja urejanja
oblikovno poenoteni ter usklajeni z zunanjimi ureditvami.
Pri oblikovanju objektov in njihovemu umeščanju v prostor se ohranja
značilen stik naselij in odprte krajine oziroma kakovostnih grajenih struktur
naselja.
Ohranjajo se tudi vidno privlačni deli krajine, vedute oziroma kakovostni
pogledi.
Posebnosti

Dopustna le gradnja
gradbeno-inženirskih
objektov ter pokopaliških
stavb.

Notranje poti morajo biti enotno urejene. Pri urejanju poti naj se uporabljajo naravni avtohtoni
materiali.
Pri urejanju se v največji meri ohranja obstoječa vegetacija. Območja morajo imeti urejen način
ravnanja z odpadki.
Ureditve morajo biti ustrezno ozelenjene. Pri ozelenitvi naj se uporabljajo avtohtone rastline, značilne
za posamezno območje urejanja.
121. člen
(podrobni pogoji za gradnjo na območjih razpršene poselitve)

Na območjih namenske rabe A (območja razpršene poselitve) veljajo naslednji podrobni prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba

A
Območja razpršene poselitve

PNRP

A, Asp, Aig, Aik, Abt

Pogoji za gradnjo objektov
A

Stanovanjska gradnja: povzemajo se določila za SS.

A

Kmetije in gospodarski objekti na kmetijah: povzemajo se določila za SK.

A/Asp

Počitniški objekti: povzemajo se določila za SP.

Aig

Objekti gospodarskih dejavnosti na območju razpršene poselitve: povzemajo se določila za IG.

Aik

Objekti za kmetijsko proizvodnjo (kozolci, hlevi, seniki, staje za živali …): povzemajo
se določila za IK.

Abt

Turistični objekti: povzemajo se določila za SS.
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Na območjih samotnih kmetij je treba ohranjati njihovo značilno tipiko ter morfologijo
posameznih objektov.
Pri posegih v prostor se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske
raznovrstnosti, zlasti na območju ohranjanja ogroženih habitatnih tipov ter habitatov ogroženih
rastlinskih in živalskih vrst, ki se prednostno ohranjajo. Na območjih ohranjanja narave
se gradnja novih objektov izvaja tako, da se ne povzroča fragmentacije naravnih območij
ter da se ohranja mejice, grmišča, posamezna drevesa in skupine dreves. Ograjevanje parcel
z žično (mrežno) ograjo se na območjih ohranjanja narave v odprti krajini ne izvaja.
122. člen

(podrobni pogoji za gradnjo na območjih prometne, komunikacijske, okoljske in energetske infrastrukture)
Objekti na območju namenskih rab P (PC, PCvc, PO), T, O (Očn, Ov) in E (Evc, Es) se gradijo skladno s splošnimi prostorskimi
izvedbenimi pogoji ter skladno s tehničnimi zahtevami za gradnjo tovrstnih objektov.
123. člen
(podrobni pogoji za posege na kmetijskih zemljiščih)
Na območjih najboljših in drugih kmetijskih zemljišč (K1 in K2) veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba

K
Območja kmetijskih zemljišča
PNRP
K1
K2
Najboljša kmetijska zemljišča
Druga kmetijska zemljišča
Členitev PNRP
K1
K2
Dopustni posegi in druge prostorske ureditve
Dopustne so:
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč,
– enostavni in nezahtevni pomožni kmetijsko-gozdarski objekti v skladu z uredbo, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost,
razen kleti in vinske kleti,
– objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, ki se
po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, lahko uvrstijo med pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, razen kleti in
vinske kleti, po velikosti pa ne presegajo nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko presega velikost nezahtevnih
objektov,
– čebelnjak, to je lesen enoetažen pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do vključno 40 m2,
– staja, to je lesen enoetažen pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine do
vključno 100 m2,
– pomožna kmetijsko-gozdarska oprema kot je brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za
mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, premični
tunel in nadkritje, zaščitna mreža,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov,
– raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira,
– začasni objekti in začasni posegi, in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone:
– oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
– cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
– začasna tribuna za gledalce na prostem,
– premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi kot so premični čebelnjaki, premični kokošnjaki, premični zajčniki in podobno,
– opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija kot je lovska preža, ptičja opazovalnica in podobno,
– začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter začasno skladiščenje lesa,
– dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt:
– ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
– ki je prepoznan kot razpršena gradnja,
– ki ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve,
– gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o odločitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini:
– daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi, s pripadajočimi
objekti in priključki nanje,
– lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, s pripadajočimi
objekti in priključki nanje,
– rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana
rekonstrukcija ceste kot naprimer nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi,
podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema in podobno ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste,
– mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1MW, če gre za kmetijsko zemljišče z boniteto manj kot 35.
Posegi morajo biti načrtovani tako, da omogočajo lastnikom kmetijskih zemljišč dostop do kmetijskih zemljišč. V kolikor je s posegom onemogočen dostop do kmetijskih zemljišč, je le-tega treba nadomestiti.
Dopustni posegi, gradnje in druga dela ne smejo bistveno prizadeti obdelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč. V primeru
bistvenih poškodb je treba kmetijska zemljišča ustrezno sanirati in rekultivirati.
Lokacije za nove kmetijsko-gozdarske objekte morajo biti določene tako, da ne zmanjšujejo vrednosti krajinske slike prostora in
sledijo posebnostim tradicionalnega umeščanja takšnih objektov v prostor, v sklopu kmetijskih gospodarstev in ob gozdnem robu.
V primeru umeščanja novih objektov v prostor mora biti to izvedeno na način, da se za dostop do objektov lahko uporabljajo
obstoječe poljske poti, ki lahko hkrati služijo več lastnikom zemljišč hkrati.
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124. člen
(podrobni pogoji za posege v gozd)

Na območjih gozda (namenska raba G, Gv, Gr, Gzp, Gvc) veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba

G
Območja gozdnih zemljišč

PNRP

G
Gozd

Členitev PNRP

G
Gozd

Gv
Varovalni gozd

Gr
Gozdni rezervat

Gzp
Gozd
s poudarjeno
izobraževalno
funkcijo

Gvc
Vegetacija
ob vodotokih

Dopustni posegi in druge ureditve
Vsi posegi v gozd morajo biti skladni z Gozdnogospodarskim načrtom gozdnogospodarskega območja (GGO) Nazarje
in Gozdnogospodarskim načrtom za gozdnogospodarsko enoto (GGE) Nazarje. Za vse posege v gozd je treba pridobiti
soglasje pristojnega zavoda za gozdove.
Na gozdnih zemljiščih, razen na območju varovalnega gozda in gozdnega rezervata, je ob predhodnem soglasju pristojnega
zavoda dopustna ureditev:
– gozdnih cest, gorskih, kolesarskih in jahalnih stez, ki se urejajo po obstoječih gozdnih cestah in dostopov do objektov
in zemljišč,
– mostov in brvi, pod pogojem, da so iz naravnih materialov,
– nasipov in podobnih objektov za zaščito pred poplavami in drugim negativnim delovanjem voda, hudourniških naprav
in objektov,
– namakalnih kanalov in drugih objektov za dovajanje vode,
– lokalnih cevovodov od črpališč ali zajetij do lokalnega vodovodnega omrežja in vodohranov, lokalnih vodnih zajetij
ter vodohranov, kanalskih vodov za odvajanje padavinske vode, lokalnih elektroenergetskih vodov in lokalnih komunikacijskih
omrežij, elektroenergetskih in komunikacijskih priključkov pod pogojem, da se izvajajo v kabelski izvedbi in drugo infrastrukturo
v soglasju s pristojnim zavodom.
Od nezahtevnih in enostavnih objektov je dopustna postavitev:
– grajenega spominskega obeležja, grajene opreme trim steze in vadbene opreme ter križa,
– priključka na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja,
– kolesarske poti, peš poti, gozdne poti in podobno,
– vodnega zajetja in objektov za akumulacijo vode in namakanje,
– čebelnjaka; postavitev čebelnjakov je dopustna pod pogojem, da je lastnik čebelnjaka član Čebelarske družine
in ima minimalno 6 panjev,
– krmišča, grajene obore za rejo divjadi in grajene gozdne prometnice,
– objektov, namenjenih varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožnih objektov za spremljanje stanja okolja
in naravnih pojavov.
Na gozdnih zemljiščih je dopustno izvajati tudi:
– gozdarske prostorsko ureditvene operacije, skladno s področno zakonodajo o gozdovih,
– vsa dela, ki so v skladu z gozdnogojitvenimi načrti,
– sanacije nelegalnih kopov, brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin; dopustno je raziskovanje mineralnih
surovin in geotermičnega energetskega vira pod pogojem, da raziskovanje trajno ne spreminja in poškoduje naravnega stanja
na površini in podtalju in da se po raziskovanju zemljišča vrnejo v prejšnje stanje,
– krčitve gozda v kmetijske namene do 0,5 ha, pri čemer je za poseg treba pridobiti dovoljenje pristojnega zavoda. Krčitev
gozda ne sme povzročiti erozije tal, v ta namen se za izravnavo depresij uporabi zemljino iz površine obravnavanega območja.
Vsi navedeni posegi so dopustni pod pogojem, da niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda, ne
ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva in je zanje treba pridobiti ustrezno soglasje.
V večje sklenjene gozdne komplekse gozda in gozdnega prostora poseganje praviloma ni dopustno. Posege v gozdni prostor
se usmerja v robna območja gozdnih kompleksov in v gozdove s slabšo zasnovo oziroma na območja zaraščajočih se površin.
Vsi posegi se morajo izvajati na način, da omogočajo lastnikom gozdov dostop do gozdnih zemljišč.
Posebnosti
Gv

Varovalni gozdovi so območja namenjena gozdovom, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja
in krušenja ter gozdovom, ki v hudourniških območjih zadržujejo prenaglo odtekanje vode
in zato varujejo zemljišča pred erozijo in plazovi. Na območju varovalnega gozda
je gospodarjenje z gozdom dovoljeno na podlagi gozdnogospodarskih načrtov. V varovalnih
gozdovih niso dopustni posegi v podtalje ali vegetacijo, kadar bi to zavrlo ali občutno
zmanjšalo sposobnosti obnavljanja naravne zarasti ali spodbudilo erozijske ukrepe. Posegi,
ki niso povezani z gospodarjenjem z varovalnimi gozdovi in ne vplivajo negativno na funkcije
gozdov, zaradi katerih je bil gozd razglašen za varovalni gozd, se lahko izvajajo na podlagi
predhodno pridobljenega dovoljenja, ki ga izda pristojni organ.

Gzp

So gozdovi s poudarjeno izobraževalno-rekreacijsko funkcijo (območje Alpskega vrta), zato
je v njih dovoljena tudi raba za potrebe izobraževanja, turizma in rekreacije na prostem,
vendar le do stopnje, ko te nimajo bistvenega vpliva na naravno okolje in druge funkcije
gozda. Posegi se izvajajo v soglasju pristojnega zavoda za gozdove.
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Obrečna vegetacija se ohranja. Odstranitev obrečne vegetacije je možna le v primeru,
da se z odstranitvijo ne spreminja krajinska podoba in se z odstranitvijo vegetacije
ne spreminja vodni režim ali poslabšujejo poplavne razmere. Posegi v obrečne koridorje
do varovalnega pasu vodotokov so dopustni le v soglasju s pristojnimi nosilci urejanja prostora
za področje gospodarjenja z vodami ter varstva narave. V primeru posegov se degradirani
prostor ustrezno sanira. Pri zasaditvi se uporablja avtohtona vegetacija.
125. člen
(podrobni pogoji za posege na območjih voda)

Na območju voda, ki se delijo na območja površinskih voda in območja vodne infrastrukture, veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba
PNRP

Območja voda
VC
Celinske vode, ki so namenjene
za izvajanje dejavnosti s področja
rabe voda

VI
Območja vodne infrastrukture,
ki so namenjena vodnim zemljiščem
površinskih voda in vodnim objektom
kot so pregrade, jezovi, zadrževalniki
in podobno

Dopustni posegi in druge ureditve
Na območju voda je dopustno:
– gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo,
– gradnja objektov grajenega javnega dobra,
– izvajati ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
– izvajati ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– gradnja objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem
zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih
kopališčih,
– gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, in
– gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije
ter drugih objektov in naprav na podlagi soglasja organa, pristojnega za vode.
Na območju, ki je po namenski rabi opredeljena kot vodna infrastruktura je dopustna tudi ureditev objektov za zagotavljanje
poplavne varnosti (nasipi, zadrževalniki ipd.).
Vsi posegi so dopustni pod pogoji, kot jih določajo veljavni predpisi in ob pogoju pridobitve ustreznih soglasij. Ureditve
na vodotokih se izvajajo skladno z usmeritvami hidrotehnične stroke.
Posebnosti
Pri vseh posegih na Savinji in ostalih vodotokih z naravovarstvenim statusom je treba pridobiti naravovarstveno soglasje.
Za posege v varovanih območjih (Natura 2000) je treba v postopku pridobitve naravovarstvenega soglasja ali dovoljenja
za poseg v naravo izvesti presojo vplivov na naravo. Utrditve brežin vodotokov naj se izvajajo sonaravno z biotehničnimi
ukrepi. Klasična trapezasta regulacija s poravnanimi brežinami in uporabo betona naj se ne izvaja. Ob vodotokih naj se ohranja
zveznost obrežne vegetacije.
Pri rekonstrukciji obstoječih objektov na vodotokih ter gradnji novih dopustnih objektov se ohranja značilen obstoječi stik
objekta z odprto krajino. Vidno izpostavljeni objekti se ustrezno ozelenijo.
126. člen
(podrobni pogoji za posege na območjih mineralnih surovin)
Posegi na območju namenske rabe LN (površine nadzemnega pridobivalnega prostora) se na podlagi splošnih določil tega
odloka izvajajo skladno z veljavno zakonodajo in pod pogoji, določenimi v OPPN.
3.4 Posebni prostorski izvedbeni pogoji
3.4.1 Posebni prostorski izvedbeni pogoji po enotah urejanja prostora
127. člen
(enote urejanja prostora s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji)
(1) Na območjih znotraj spodaj navedenih enot urejanja prostora veljajo poleg splošnih in podrobnih prostorskih izvedbenih
pogojev tudi posebni pogoji, ki jih je treba upoštevati pri projektiranju in gradnji oziroma pri izdelavi OPPN, kadar je ta predviden.
Posebni pogoji so opredeljeni predvsem za specifična območja s posameznimi varstvenimi režimi in izhajajo iz usmeritev nosilcev
urejanja prostora ali so povzeti iz okoljskega poročila.
(2) Za območja oziroma enote urejanja prostora, navedene v prejšnjem odstavku tega člena, veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
EUP_OPN
BR03 – poseg v vodotok za gradnjo MHE na potoku Šumek (pritok potoka Globenc)
Na območju, kjer je predvidena umestitev strojnice in pripadajoče infrastrukture, je treba v procesu pridobivanja vodne
pravice, pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in izvedbi del določiti ekološko sprejemljiv pretok. Ohranja se obstoječa širina
omenjenih vodotokov, poglabljanje se ne izvaja. Treba je ohraniti prehodnost vodotokov za vodne organizme. Morebitne
utrditve brežine vodotokov naj se izvedejo na naraven način (biotehnični ukrepi). Zagotovljen mora biti takšen mehanizem,
da se v sušnih mesecih, ko je pretok manjši od ekološko sprejemljivega pretoka MHE ustavi, tako da vsa voda steče po naravni
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strugi. Pregrada (jez) čez strugo potoka ni dovoljena. Dovoljeno je t.i. zajetje preko rešetke. Dovoljeno je pretočno obratovanje
MHE, brez akumulacije vode. Cevovod mora biti vkopan ter speljan do strojnice izven struge in doline potoka, preko parcel:
28/3, k.o. Brezje in 768, 767, 766 vse k.o. Radegunda. Strojnica mora biti na lokaciji obstoječega objekta, na parceli 7 in 28/3,
obe k.o. Brezje. V obrežje (morfologija in vegetacija) potoka se med zajemom vode in strojnico ne sme posegati.
BR25 (domačija) – profana stavbna dediščina
Na območju profane stavbne dediščine se ohranja obstoječa morfologija in tipika gradnje. Dozidave, nadzidave obstoječih
objektov ter gradnja novih objektov je dopustna le v soglasju pristojnega zavoda. Rušitve obstoječih objektov so pod nadzorom
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine dopustne v kolikor gre za objekte, ki niso varovani kot kulturna dediščina,
so neavtohtoni in neprimerni ter s svojo pojavnostjo degradirajo varovana območja.
BR26 – objekt profane stavbne dediščine
Posegi v neposredno bližino objekta profane stavbne dediščine niso dovoljeni. Posegi na objektu se izvajajo le v soglasju
pristojnega zavoda.
BR34 – objekt profane stavbne dediščine
Posegi v neposredno bližino objekta profane stavbne dediščine niso dovoljeni. Posegi na objektu se izvajajo le v soglasju
pristojnega zavoda.
BR40, BR41, RA53, RA55, RA56, RA62 – naravna vrednota Mozirnica s pritoki
BR40, BR41, RA55, RA62: Gradnja objektov na stavbnih zemljiščih se načrtuje zunaj varovalnega pasu vodotoka in v taki
oddaljenosti od vodotoka, da za njihovo poplavno varnost ne bo treba izvesti kakršnih koli del na brežini ali v strugi potoka
(nasipi, oporni zidovi ipd.). Ohranja se obvodna vegetacija, njena zveznost in naravna vrstna sestava. Sadnja neavtohtonih
vrst grmovnic ali dreves na območju naj se ne izvaja. Brežin potoka se ne utrjuje z betonskimi poravnanimi brežinami (klasična
regulacija). Možna je biotehnična utrditev izpostavljenih delov brežine z lesenimi piloti in vrbovimi prepleti. Gradbenega
materiala in odpadkov se ne odlaga v obvodni pas, temveč na za to primerni prostor za odlaganje izven varovanega območja.
Območje je potrebno primerno komunalno opremiti (kanalizacija oziroma ČN).
Navedeni pogoji in usmeritve se smiselno uporabljajo tudi na območju EUP v neposredni bližini naravne vrednote, in sicer:
RA53 in RA56.
BR42, BR43, BR44, BR45 – arheološka dediščina Štrucljevo gradišče
Posegi v zemeljske plasti morajo biti minimalizirani. Za vse posege je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
pristojnega zavoda, ki bo določil obseg in metodologijo predhodnih arheoloških raziskav.
DO04 – EPO 13200 Dobrovlje-Čreta
Na območju stavbnih zemljišč, kjer je v naravi gozd se ta ohranja v čim večji možni meri. V primeru ozelenitve naj se v to vključi
obstoječa drevesa oziroma naj se izvede z avtohtono vegetacijo. Obstoječe naravne reliefne značilnosti prostora naj
se ohranijo skupaj z mikroreliefnimi posebnostmi: robovi, naklon brežin. Vrtač in drugih naravno ohranjenih depresij v okolici
se ne zasipava. Višinske premostitve ob objektih naj se izvedejo pretežno v obliki zatravljenih brežin. Prehodi v okoliški teren
naj bodo postopni, mehki. Oporne zidove (škarpe) se gradi le izjemoma, ko ni možno drugačno uravnavanje višin zemljišč
ali zavarovanje brežin, pri čemer naj na vidnih delih ne bo betona. Območja se ne ograjuje z ograjami, ki bi onemogočale
prehod prostoživečih vrst. Zagotovi se ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Osvetljevanje objektov
se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti tlom ter časovno omejena.
DO06 – EPO 13200 Dobrovlje-Čreta
V fazi izdelave OPPN se glede na krajinsko sliko območja predvidi manjše število objektov. Pri ozelenitvi območja se uporabi
avtohtone grmovnice in drevesne vrste. Na zemljišču se v čim večji možni meri ohranja obstoječe drevje. Obstoječe naravne
reliefne značilnosti prostora naj se ohranijo skupaj z mikroreliefnimi posebnostmi: robovi, naklon brežin. Vrtač in drugih naravno
ohranjenih depresij v okolici se ne zasipava. Višinske premostitve ob objektih se izvedejo pretežno v obliki zatravljenih brežin.
Prehodi v okoliški teren naj bodo postopni, mehki. Oporne zidove (škarpe) se gradi le izjemoma, ko ni možno drugačno
uravnavanje višin zemljišč ali zavarovanje brežin, pri čemer naj na vidnih delih ne bo betona. Za zasaditev okolice se uporabijo
avtohtone, rastiščnim razmeram prilagojene drevesne in grmovne vrste. Tujerodne ali eksotične rastlinske vrste naj se ne sadi
(npr. ciprese). Območja se ne ograjuje z ograjami, ki bi onemogočale prehod prostoživečih vrst. Uredi se ustrezno odvajanje
in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Osvetljevanje objektov se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba
prostorsko usmerjena proti tlom ter časovno omejena.
LN01, LN02, LN04, LN05 – naravna vrednota spodnja soteska Ljubije
Na območju naravne vrednote se trajno ohranjajo naravne kvalitete prostora. Posegi na območje so dovoljeni le v soglasju
pristojnega zavoda.
LN09 – objekt profane stavbne dediščine
Posegi v neposredno bližino objekta profane stavbne dediščine niso dovoljeni. Posegi na objektu se izvajajo le v soglasju
pristojnega zavoda.
LN34, LN38 – vplivno območje naravne vrednote Škrubov vrh
Na območju Grmadnika, ki se nahaja na vplivnem območju naravne vrednote Škrubov vrh in pritokov, je treba zagotoviti
ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, da se prepreči obremenitev potoka oziroma pritokov.
LN45 – sakralna stavbna dediščina Cerkev Matere božje
Posegi v neposredno bližino objekta sakralne stavbne dediščine niso dovoljeni. Dozidave, nadzidave niso dovoljenje. Posegi
na objektu se izvajajo le v soglasju pristojnega zavoda. Pri rekonstrukciji, vzdrževanju cerkve se dela prilagodijo življenjskemu
ciklusu netopirjev. Morebitno urejanje okolice cerkva se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje
in gozd.
LN46, LN47, LN48 – vplivno območje kulturne dediščine Cerkve Matere božje
Na območju vplivnega območja Cerkve Matere božje se ohranja obstoječa morfologija in tipika gradnje. Dozidave, nadzidave
obstoječih objektov ter gradnja novih objektov je dopustna le v soglasju pristojnega zavoda. Gradnja novih objektov ne sme
vplivati na kvalitetne vedute. Rušitve obstoječih objektov so pod nadzorom pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine
dopustne, v kolikor gre za objekte, ki niso varovani kot kulturna dediščina, so neavtohtoni in neprimerni ter s svojo pojavnostjo
degradirajo varovana območja.
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LN70 – objekt profane stavbne dediščine
Posegi v neposredno bližino objekta profane stavbne dediščine niso dovoljeni. Posegi na objektu se izvajajo le v soglasju
pristojnega zavoda.
LN73 – objekt profane stavbne dediščine
Posegi v neposredno bližino objekta profane stavbne niso dovoljeni. Posegi na objektu se izvajajo le v soglasju pristojnega
zavoda.
LN83 – poseg v vodotok zaradi gradnje MHE
Strojnico se izvede na lokaciji obstoječih objektov (bivši mlin). V procesu pridobivanja vodne pravice, pri pridobivanju
gradbenega dovoljenja in izvedbi del treba je določiti ekološko sprejemljivi pretok. Ohranja se obstoječa širina vodotokov,
poglabljanje se ne izvaja. Zajem vode, ki se spelje do strojnice, mora biti na lokaciji obstoječega jezu in sicer na koti vodostaja
jezu. Zagotoviti je treba prehodnost Ljubije (ribjo stezo) na območju obstoječega jezu. Nadvišanje obstoječega jezu
ni dovoljeno. Voda mora biti speljana od zajetja do strojnice po objektu odprtega tipa (kanal). Zaradi izvedbe kanala se ne sme
zmanjšati pretočnost desnega pritoka Ljubije. Obrežje (morfologija in vegetacija) morata biti po izvedenem vkopu povrnjena
v prvotno stanje v čim večjem možnem obsegu. Zagotovljen mora biti takšen mehanizem, da se v sušnih mesecih, ko je pretok
manjši od ekološko sprejemljivega pretoka, MHE ustavi, tako da vsa voda steče po naravni strugi.
LO05 – objekt sakralne stavbne dediščine
Posegi v neposredno bližino objekta sakralne stavbne dediščine niso dovoljeni. Posegi na objektu se izvajajo le v soglasju
pristojnega zavoda.
LO11 – objekt profane stavbne dediščine
Posegi v neposredno bližino objekta profane stavbne dediščine niso dovoljeni. Posegi na objektu se izvajajo le v soglasju
pristojnega zavoda.
LO12 – ureditev kampa
Na območju kmetijskih zemljišč je dopustna ureditev kampa za šotore. Posegi in dejavnosti se izvajajo v skladu s predpisom,
ki ureja pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja.
LO17 – pogoji glede varstva okolja za centralno čistilno napravo Mozirje
Širitev čistilne naprave ter druga okoljska infrastruktura mora ustrezati predpisanim standardom za gradnjo čistilnih naprav
in odvajanje odpadnih voda.
LO28, LO29 – vplivno območje Savinje (Natura 2000, EPO in naravna vrednota) na območju Gozdne šole
Na območju Gozdne šole se v čim večji možni meri ohranja pretežno gozdni značaj območja za turizem in rekreacijo, tako
da se posamično drevje vključi v krajinsko zasnovo območja. Ob Savinji se ohrani vsaj 30-metrski gozdni rob v katerega
se ne posega tako z gradnjo kot hrupnimi dejavnostmi. V kolikor se načrtuje zasaditev z vegetacijo, naj se ta izvede
z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami. Pri urejanju novih športnih in parkirnih površin naj se te v čim večji možni
meri izvedejo v travni izvedbi – travni tlakovci, recifix, gruščnata trava, itd.; delež asfaltiranih in betonskih površin naj bo čim
manjši. Večjih parkirišč na območju naj se ne gradi, prednostno se prenavlja obstoječi stavbni fond. Utrjevanje bregov oziroma
regulacija reke na območju naj se ne izvaja (kamen v betonu, trapezasta struga, poravnane brežine itd.). Možne so biotehnične
sonaravne utrditve bregov z ohranjanjem zveznosti obrežne vegetacije. Gozdni rob se ohranja na način, da se preprečuje
dostop motornim vozilom in kolesom v obrežni pas ob Savinji. Na debla, korenine in veje dreves naj se ne obeša, pritrjuje
ali postavlja tujih teles (plakati, obvestila, table, žične vode ipd.). Višinske premostitve ob objektih se izvedejo v obliki
zatravljenih brežin. Prehodi v okoliški teren naj bodo postopni, mehki. Oporne zidove (škarpe) se gradi le izjemoma,
ko ni možno drugačno uravnavanje višin zemljišč ali zavarovanje brežin, pri čemer naj na vidnih delih ne bo betona. Odpadnih
impregniranih železniških tramov se ne uporablja za gradnjo škarp in poti. Na območju se ne uporablja mineralnih gnojil,
herbicidov in pesticidov. Območja se ne ograjuje z žično ograjo, omogočen mora biti prehod do obrežja Savinje. Obstoječe
naravne reliefne značilnosti prostora naj se ohranijo skupaj z mikroreliefnimi posebnostmi: robovi, naklon brežin.
Ureditev primerne javne razsvetljave se izvede z uporabo takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin
in ne osvetljujejo neba in širše okolice. Uporabijo se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru. V drugem delu noči
naj ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to potrebno. Upošteva se določila predpisa o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
LU03 – vplivno območje kulturne dediščine Cerkve Matere božje in sv. Roka
Na vplivnem območju kulturne dediščine Cerkve Matere božje in sv. Roka poseganje v gozdni prostor ni dovoljeno.
LU07 – športno igrišče z igrali na območju kmetijskih zemljišč
Območje je namenjeno za šport in rekreacijo. Dopustni so vsi tisti objekti in ureditve, ki so sicer dopustni na območju namenske
rabe ZS.
LU11, LU12, LU14, LU15, LU16, LU19, LU20 – vplivno območje kulturne dediščine Cerkve sv. Nikolaja
Na vplivnem območju Cerkve sv. Nikolaja se ohranja obstoječa morfologija in tipika gradnje. Na stavbnih zemljiščih
so dozidave, nadzidave obstoječih objektov ter gradnja novih objektov dopustne le v soglasju pristojnega zavoda. Gradnja
novih objektov ne sme vplivati na kvalitetne vedute. Rušitve obstoječih objektov so pod nadzorom pristojnega zavoda
za varstvo kulturne dediščine dopustne, v kolikor gre za objekte, ki niso varovani kot kulturna dediščina, so neavtohtoni
in neprimerni ter s svojo pojavnostjo degradirajo varovana območja.
LU19 – sakralna stavbna dediščina Cerkev sv. Nikolaja
Posegi v neposredno bližino objekta sakralne stavbne dediščine niso dovoljeni. Dozidave, nadzidave niso dovoljenje. Posegi
na objektu se izvajajo le v soglasju pristojnega zavoda. Pri rekonstrukciji, vzdrževanju cerkve se dela prilagodijo življenjskemu
ciklusu netopirjev. Morebitno urejanje okolice cerkva se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje
in gozd.
LU20, LU23 – vplivno območje cerkve sv. Nikolaja (sakralna stavbna dediščina)
Predvidi se prenova videzno degradiranega območja. Pri prenovi območja se poenoti izgled obstoječih objektov znotraj
območja in ponovno vzpostavi pogled proti veduti cerkve sv. Nikolaja v smeri proti Mozirju.
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LU24, LU25, MO92 – vodotok Savinja (Natura 2000, EPO in naravna vrednota)
V območje obvodne vegetacije in struge Savinje in njenih pritokov se z gradbenimi deli ne posega. Prav tako se v varovano
območje vodotoka in v obvodni pas ne odlaga gradbenega materiala in odpadkov. Klasična regulacija reke na območju
naj se ne izvaja (kamen v betonu, trapezasta struga, poravnane brežine itd.). Posamezna drevesa se ohranja ter vključi
v krajinsko zasnovo naselja. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred poškodbami. Zunanje osvetljevanje objektov
v nočnem času se ne izvaja oziroma naj bo omejeno v skladu s predpisom o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja.
LU22: na območju poplavnega gozda (parcela št. 881/1, k.o. Ljubija) se ohranja obrežna drevnina oziroma površina
poplavnega gozda. Za vodnogospodarske ureditve je treba pridobiti naravovarstveno soglasje.
LU 24, LU25 in MO92: pri urejanju območja se uporabljajo svetila, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba
in širše okolice. Uporabijo se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru. V drugem delu noči ostane prižgano minimalno
število luči, če je iz varnostnih razlogov to potrebno (pri osvetljevanju zunanjih površin se namestijo svetila na samodejni vklop/
izklop).
LU27 – objekt sakralne stavbne dediščine
Posegi v neposredno bližino objekta sakralne stavbne dediščine niso dovoljeni. Posegi na objektu se izvajajo le v soglasju
pristojnega zavoda.
LU35, LU37, LU38 – pogoji glede varstva okolja na območju Sp. Preseke
Legalizacija obstoječih že zgrajenih objektov ter gradnja novih objektov pred ureditvijo gospodarske javne infrastrukture
ni možna.
Pri urejanju območja se uporabljajo svetila, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice.
Uporabijo se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru. V drugem delu noči ostane prižgano minimalno število luči,
če je iz varnostnih razlogov to potrebno (pri osvetljevanju zunanjih površin se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop).
LU44 – objekt memorialne dediščine
Posegi v neposredni bližini objekta memorialne dediščine niso dovoljeni. Posegi na objektu se izvajajo le v soglasju pristojnega
zavoda.
LU47 – Škrubov vrh
Pogoj za legalizacijo objektov je ureditev gospodarske javne infrastrukture tega območja. Objekti naj bodo od gozdnega roba
odmaknjeni najmanj 10 m. Manjši odmiki so dopustni na podlagi soglasja zavoda za gozdove.
LU48 in LU75
V sklopu obstoječih stavbnih zemljišč, ki segajo v varovalni pas 110 kV daljnovoda, gradnja stanovanjskih stavb ni dopustna.
Za posege v varovalnem pasu 110 kV daljnovoda je treba izvesti prve meritve elektromagnetnega sevanja oziroma predložiti
dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja. Posegi
so dopustni na podlagi soglasja upravljavca prenosnega elektroenergetskega omrežja.
LU59, LN47 – naravna vrednota Škrubov potok
V območje obvodne vegetacije in struge Škrubovega potoka se z gradbenimi deli ne posega. Odlaganje gradbenega materiala
in odpadkov se izvaja izven varovanega območja vodotoka. Na območju se zagotovi ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih voda.
LU75 – objekt memorialne dediščine
Posegi v neposredno bližino objekta memorialne dediščine niso dovoljeni. Posegi na objektu se izvajajo le v soglasju
s pristojnim zavodom.
MO10 – objekt memorialne dediščine
Posegi v neposredno bližino objekta memorialne dediščine niso dovoljeni. Posegi na objektu se izvajajo le v soglasju
pristojnega zavoda.
MO14, MO15, MO16, MO17 – vplivno območje Cerkve Matere božje in sv. Roka
Na območju vplivnega območja cerkve se ohranja obstoječa morfologija in tipika gradnje. Dozidave, nadzidave obstoječih
objektov ter gradnja novih objektov je dopustna le v soglasju pristojnega zavoda. Gradnja novih objektov ne sme vplivati
na kvalitetne vedute. Rušitve obstoječih objektov so pod nadzorom pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine dopustne,
v kolikor gre za objekte, ki niso varovani kot kulturna dediščina, so neavtohtoni in neprimerni ter s svojo pojavnostjo degradirajo
varovana območja.
MO15 – sakralna stavbna dediščina cerkve Matere božje in sv. Roka
Posegi v neposredno bližino objekta niso dovoljeni. Dozidave, nadzidave in prezidave niso dovoljenje. Posegi na objektu
se izvajajo le v soglasju pristojnega zavoda. Pri rekonstrukciji, vzdrževanju cerkve se dela prilagodijo življenjskemu ciklusu
netopirjev. Morebitno urejanje okolice cerkva se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
MO41, MO42, MO43, MO44, MO45, MO53 – Mozirje – Staro trško jedro
Posegi na območju kulturne dediščine se izvajajo v skladu s kulturnovarstvenimi smernicami in pogoji. Za območje spomenika
Mozirje-Staro trško jedro se izdela OPPN in pri določitvi prostorskih izvedbenih pogojev upošteva varstvene režime naselbinske
dediščine in vseh spomenikov znotraj območja. Na zemljišču s parcelno št. 14/1, k.o. Mozirje je, ne glede na predpisan faktor
zazidanosti, dopustna manjša razširitev sekundarnega trakta za potrebe skladiščenja obstoječe dejavnosti, s predhodno
pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja.
MO43 – naselbinska in sakralna stavbna dediščina Cerkev sv. Jurija
Posegi v neposredni bližini objekta sakralne stavbne dediščine niso dovoljeni. Dozidave, nadzidave niso dovoljenje. Posegi
se izvajajo le v soglasju pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Pri rekonstrukciji, vzdrževanju cerkve se dela
prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev. Morebitno urejanje okolice cerkva se prilagodi tako, da se ohranja drevesa,
sklenjene mejice, grmovje in gozd.
MO47, MO49 – vplivno območje starega trškega jedra Mozirja
Zaradi vplivnega območja naselbinske dediščine je treba objekte višinsko, tlorisno in oblikovno prilagoditi varovanemu območju
ter ohranjati vedute na trško jedro. Za gradnjo stavb je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

65 / 5. 10. 2018 /

Stran

9895

MO51, MO52 – pogoji glede varstva okolja na območju Mozirskih Lav
Pri urejanju območja se uporabljajo svetila, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice.
Uporabijo se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru. V drugem delu noči ostane prižgano minimalno število luči, če je iz
varnostnih razlogov to potrebno (pri osvetljevanju zunanjih površin se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop). V območje
obvodne vegetacije in struge Savinje in njenih pritokov se z gradbenimi deli ne posega. Prav tako se na obrežje vodotokov
in na obrežni pas ne odlaga gradbenega materiala in odpadkov. Za odlaganje teh odpadkov se izven varovalnega pasa
vodotokov, znotraj EUP uredi primeren prostor za odlaganje.
V EUP MO51 se na območju namenske rabe druge centralne dejavnosti (CD) posegi in dejavnosti na poplavnih območjih, ki so
prikazana v Prikazu stanja prostora lahko načrtujejo le v skladu s predpisom 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. Dostopi in zunanje
ureditve se oblikujejo na način, da bo možen enostaven in neoviran prehod vod, ki na predmetno območje zatekajo z območja
krožišča.
MO58
Na območju je za potrebe kopališča dopustna postavitev montažnih, sezonskih objektov za potrebe kopališča.
MO84, MO85, MO86, MO90, MO93, MO93, LO08, LO14 in LO17 – pogoji glede poplavne varnosti
Posegi in dejavnosti se na poplavnih območjih, ki so prikazana v Prikazu stanja prostora lahko načrtujejo le v skladu s
predpisom 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.
Na poplavnem območju je treba ohraniti možnost prehoda vod na nižjeležeča dolvodna območja, pri čemer mora biti poseg
(gradnja, preoblikovanje terena) izveden na način, da ne vpliva na preusmeritev toka poplavnih vod. Območja pod objekti se
lahko nasuje oziroma preoblikuje, okoliški teren pa naj (če ni z natančnejšo hidravlično analizo dokazano drugače) ostane na
obstoječem nivoju. Nadomeščanje odvzetega volumna zaradi uporabljenih izhodišč ni potrebno.
MO70 – poseg v vodotok zaradi gradnje MHE
Pogoji za projektiranje in obratovanje
Zaradi delovanja MHE ne smejo biti kratene vodne pravice drugih upravičencev. V Delejev jez se ne sme posegati. Zagotovljen
mora biti Qes Savinje na odseku med odvzemom in izpustom MHE. Za odvzem vode se uporabi obstoječ odvzem na levi
strani Delejevega jezu (Mozirska struga), ki se ga na vtoku ne sme spreminjati. Objekt strojnice se odmakne od brežine
vodotoka tako, da ne bo posegal v priobalni pas, ki znaša 15 m od struge Savinje. Nad Delejevim jezom mora biti izračunan in
z lastnim merilnim mestom-vodostajem določen nivo vode, ki bo omogočal Qes v deževnem in v sušnem obdobju. S turbinsko
regulacijo se mora regulirati odprtje vodilnih lopatic, ki se morajo odzivati na nivoja vode Savinje glede na vodostaja deževno/
suho obdobje (prejšnji pogoj). V obdobju nizkih voda, ko je dejanski pretok vode Savinje nižji od Qes, MHE ne sme obratovati.
Izvedene morajo biti takšne tehnične rešitve, da pretok vode po Mozirski strugi, oziroma vodna pravica, ki jo poseduje Ribiška
družina Mozirje za poribljavanje (800 l/s), zaradi delovanja MHE, ne bo kršena. Zaradi izgradnje MHE se ne sme poslabšati
kvaliteta (ekološko in kemijsko stanje) vode Savinje. Mozirske struge se dodatno ne betonira, razen na mestu sedanje
zapornice za potrebe izvedbe novih zapornic ter na mestu razcepa kanala iz struge na strojnico. Izvedba novih zapornic
oziroma njihova obnova ne sme spreminjati preseka kanala na vtočnem delu in povečevati količin odvzema vode. Poseganje
v vtočni del in gorvodno ni sprejemljivo (preoblikovanje zapornic, vtoka, brežin itd.). V Mozirsko strugo med zapornico
in razcepom na strojnico se lahko posega pod sledečimi pogoji:
– strugo se lahko poglobi le toliko, da se odstrani nakopičeni mulj,
– obrežij se ne betonira, lahko se ju utrdi z manjšimi skalami,
– v vegetacijo izven predvidenih posegov in ureditev se ne posega,
– ob Mlinščici mora ostati pas neprekinjene levo in desnobrežne vegetacije.
Iztočni kanal v Savinjo mora biti pod ostrim kotom in sicer največ 45 stopinj glede na strugo Savinje. Ohrani naj se zveznost
obrežne vegetacije v širšem območju reke Savinje. Mogoča je le poseka vegatacije na mestu iztoka v Savinjo, in sicer v širini
največ 8 m. V kolikor se za potrebe gradnje izseka širši pas, je treba po končani gradnji nazaj vzpostaviti avtohtono vegetacijo.
V brežino in vegetacijo Savinje med Delejevim jezom in mestom izstopa se ne posega. Na mestu iztoka vode iz strojnice do
Savinje, se pribalni pas čim bolj povrne v prvotno stanje (vegetacija, nakloni, materiali). Po izvedbi se na brežini Savinje ali v
njeno neposredno bližino ne namešča stalnih ali začasnih objektov, namenjenih drugim dejavnostim.
Pogoji v času gradnje:
Gradbena dela, dovozi na gradbišče, skladiščenje, pretovarjanje in drugo, se izvajajo dolvodno na levi strani obstoječega
dovodnega in odvodnega kanala. V Savinjo ali Mozirsko strugo se v času gradnje ne sme izpuščati betonskih/cementnih odplak
oziroma mleka. Dela se izvajajo izključni podnevi in v suhem vremenu zaradi zmanjšanja možnosti izpiranja v Savinjo. Gradnja
mora potekati tako, da se šele v zadnji fazi naredi odvodni kanal oziroma naredi preboj ali povezava odvodnega kanala
iz strojnice do Savinje. Čas izvedbe posegov, ki bi lahko povzročili motnje v vodotoku, je omejen na mesece september,
oktober in november. Drugi posegi se lahko izvajajo v času od septembra do konca februarja naslednjega leta. Za gradbena
dela se uporabljajo obstoječe poti, novih se ne dela. Uporabljajo se manjši gradbeni stroji. Čiščenje gradbenih strojev in drugih
orodij se ne izvaja na območju naravne vrednote ali v območju Nature 2000. Gradbišča se ponoči ne osvetljuje, razen za
zagotovitev varnosti in varovanja premičnin (delovni stroji, gradbeni material, začasni kontejnerji). Deponiranje kakršnegakoli
materiala v strugo Savinje ali na brežini Savinje se ne izvaja. Najmanj 10 dni pred pričetkom del je treba obvestiti ZRSVN OE
Celje in zavodu omogočiti naravovarstveni nadzor gradbenih del.
MO79 – objekt profane stavbne dediščine
Posegi v neposredno bližino objekta profane stavbne dediščine niso dovoljeni. Posegi na objektu se izvajajo le v soglasju
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
MO79, MO81
Na območju Mozirskega gaja je na zelenih površinah dopustna tudi postavitev paviljonov in podobnih objektov v funkciji parka.
MO 93 in MO 85 – poseg za MHE na Ločki strugi
Pri odvzemu vode iz Savinje ali iz Ločke struge se izvedejo raziskave za določitev ekološko sprejemljivega pretoka, pri čemer
se upošteva ekološke zahteve ogroženih vrst in habitatnih tipov ter obstoječe odvzeme vode na širšem območju. Kumulativni
vpliv vseh odvzemov vode na območju ne sme ogroziti ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v Savinji. Na podlagi teh
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raziskav se določi možno količino odvzema vode za Ločko strugo. Izvedejo se ustrezne tehnične prilagoditve odvzema
na mestu jezu, ki bo zagotavljal ekološko sprejemljiv pretok v Savinji. Zaradi izgradnje MHE se ne sme poslabšati kvalitete
vode v Ločki strugi in posredno v Savinji, onesnaženo vodo se prednostno očisti. Z ustreznimi tehničnimi rešitvami
(npr. usedalniki, rastlinskimi čistilnimi napravami) mora biti preprečen vnos hranil, razkužil in zdravil v vodo Ločke struge
in Savinje. Brežino Ločke struge naj se zasadi z avtohtonimi vrstami grmovnic in drevnine oziroma prepusti naravnim procesom
zaraščanja. Vzpostavi se prehodnost Delejevega jezu na Savinji nad Mozirjem za vodni živelj Ob upoštevanju usmeritev
za varstvo ribjih vrst. Višine jezu na Savinji na odvzemnem mestu za Ločko strugo se ne povečuje. Ohranja se obstoječa širina
Ločke struge. Poglabljanja Ločke struge naj se ne izvaja. Nadvišanje kanala, gradnja zidov Ob njegovih brežinah
naj se ne izvaja.
Morebitne utrditve brežin Ločke struge naj se izvede izključno z biotehničnimi ukrepi: z uporabo lesenih pilotov, vrbovega
popleta in potaknjencev jelše, vrbe in ostale drevnine lokalnega izvora ter v skladu z usmeritvami hidrotehnične stroke. Zaradi
prehajanja vodnih organizmov gor- in dolvodno naj se zagotovi prehodnost Ločke struge. Poseg ne sme poslabšati biotskih,
ekoloških in geomorfoloških razmer v reki Savinji.
MO89 – poseg za MHE na Savinji
Zaradi gradnje MHE se ne sme slabšati kvaliteta vode v Savinji, onesnaženo vodo se prednostno očisti. Z ustreznimi tehničnimi
rešitvami (npr. usedalniki, rastlinskimi čistilnimi napravami) mora biti preprečen vnos hranil, razkužil in zdravil v vodo. Vzpostavi
se prehodnost Ločkega jezu za vodni živelj, ob upoštevanju usmeritev za varstvo ribjih vrst. Upoštevati je treba pogoje oziroma
že izdano soglasje organa, pristojnega za varstvo narave na projektno dokumentacijo za sanacijo jezu. Višine kote Ločkega
jezu se zaradi MHE ne povečuje. Ohrani naj se zveznost obrežne vegetacije v širšem območju reke Savinje. Ohranijo naj
se geomorfološke značilnosti reke Savinje. Cevovod od jezu do strojnice se vodi pod obstoječo cesto (692/52, k.o. Mozirje),
v brežino Savinje se ne posega. Na mestu iztoka vode iz strojnice do Savinje se priobalni pas povrne v prvotno stanje
(vegetacija, nakloni, materiali). Zagotovljena mora biti takšna tehnična rešitev odvzema vode za MHE, da se ne ogrozi
Qes Savinje.
MO90
Ob lokalni cesti LK 267620_126 (Tinček–Hišovc) se ohranja oziroma vzpostavi zeleni pas z zasaditvijo visokodebelnih dreves
in višjih grmovnic.
RA01 – poseg na zavarovano območje krajinskega parka Golte: hotel in depandanse
Posegi na območju se izvajajo na način, ki bo zagotavljal ohranjanje lastnosti varovanega območja. Posamično drevje
in gozdni otoki znotraj cone, med depandansami in ostalimi objekti, se ohranja in ščiti pred poškodbami. Posamezne večje
vrzeli se zasadijo z avtohtonim drevjem. V gozdni rob na obodu območja se ne posega. Obstoječe naravne reliefne značilnosti
prostora je treba ohraniti skupaj z mikroreliefnimi posebnostmi: robovi, naklon brežin. Vrtač in drugih naravno ohranjenih
depresij v okolici se ne zasipava. Višinske premostitve ob objektih je treba izvesti pretežno v obliki zatravljenih brežin. Prehodi
v okoliški teren morajo biti postopni, mehki. Oporne zidove (škarpe) se gradi le izjemoma, ko ni možno drugačno uravnavanje
višin zemljišč ali zavarovanje brežin, pri čemer na vidnih delih ne sme biti betona. Višina škarp ne sme presegati 1.5 m.
Odpadnih impregniranih železniških tramov se ne uporablja za gradnjo škarp in zunanjih stopnic. Za zasaditev okolice je treba
uporabiti avtohtone, rastiščnim razmeram prilagojene drevesne in grmovne vrste (macesen, smreka, brin, ruševje, listavci ipd.).
Vnašanje tujerodnih ali eksotičnih rastlinskih vrst ni dovoljeno. Ureditev okolice objektov mora upoštevati alpski značaj
prostora. Na območje se ne vnaša netipična urbana oprema (plastični, prefabricirani betonski elementi, kamini, kovinske ograje
ipd.). Tlakovanje se izvede le na najnujnejših delih ob objektih (naraven kamen lokalnega izvora, tlakovci ali tratne plošče).
Neavtohtonega kamna na in ob objektih (skrilavec, tonalit in podobno) se ne uporablja. Razgaljene zemeljske površine je treba
zatraviti z avtohtono travno mešanico oziroma zasaditi skladno z zasaditvenim načrtom območja. Območja se ne ograjuje
s kovinsko, mrežno ali drugačno za območje netipično ograjo. Ureditev parkirišč za obiskovalce se ne izvaja. Dovozne poti
oziroma vlake ob območju se ne asfaltira. Do gozda nad depandansami mora biti omogočen nemoten dostop za gospodarjenje
z gozdom, opravljanje naravovarstvenega nadzora območja in ostale javne funkcije zemljišča. Vrtnih svetilk se ne namešča
na površine ob objektu. Na objekte se ne nameščajo zunanji zvočniki. V primeru odkritja novih podzemeljskih geomorfoloških
naravnih vrednot (jame) (predvsem na območju Golt) med izkopom, je treba ravnati v skladu z določili predpisa o ohranjanju
narave. Območje najdbe je treba zaščititi pred uničenjem ali poškodovanjem ter o najdbi čim prej obvestiti pristojni organ.
Pri urejanju območja se uporabljajo svetila, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice.
Uporabijo se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru. V drugem delu noči ostane prižgano minimalno število luči,
če je iz varnostnih razlogov to potrebno (pri osvetljevanju zunanjih površin se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop).
RA02, RA03, RA04, RA07, SM01, SM06, SM08, SM09 – območja razpršene poselitve in razpršene gradnje na območju
krajinskega parka Golte
Na območjih, ki so po namenski rabi opredeljena kot razpršena poselitev in razpršena gradnja se, v skladu s predpisom,
ki ureja zavarovano območje KP Golte, ne gradi novih objektov. Dozidave obstoječih objektov se ne izvajajo, možna je
rekonstrukcija objektov v okviru obstoječih gabaritov. Posegi na območju se izvajajo na način, ki bo zagotavljal ohranjanje
lastnosti varovanega območja in naravne vrednote ter omogočal pogoje za njihov nadaljnji obstoj. Za vse obstoječe objekte
je v sklopu urejanja sanitarij obvezno ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. V primeru odkritja novih
podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot (jame) med izkopom, je treba ravnati v skladu z določili predpisa o ohranjanju
narave. Območje najdbe je treba zaščititi pred uničenjem ali poškodovanjem ter o najdbi čim prej obvestiti pristojni organ.
RA03 – ohranitev gozdnih otokov in drevja na območju smučišča Golte
Na območju smučišča Gote se ohranjajo varovani gozdni otoki in skupine drevja. Na območjih kmetijskih zemljišč (pašniki)
se varuje posamično večje drevje. Posegi na območju se izvajajo na način, ki bo zagotavljal ohranjanje lastnosti varovanega
območja in naravne vrednote ter omogočal pogoje za njihov nadaljnji obstoj. Pri posegih se upošteva predpis o posebnih
varstvenih območjih (območjih Natura 2000).
RA03, RA13, RA96 – svetlobno onesnaževanje
Pri urejanju območja se uporabljajo svetila, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice.
Uporabijo se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru. V drugem delu noči ostane prižgano minimalno število luči,
če je iz varnostnih razlogov to potrebno (pri osvetljevanju zunanjih površin se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop).
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RA09, RA13, RA93, RA96 – na območju krajinskega parka Golte je pri posegih na območju razpršene poselitve in razpršene
gradnje treba upoštevati naravovarstvene usmeritve:
– posamično drevje in gozdne otoke znotraj območja se ohranja in ščiti pred poškodbami,
– v gozdni rob na obodu območja se ne posega,
– obstoječe naravne reliefne značilnosti prostora je treba ohraniti skupaj z mikroreliefnimi posebnostmi: robovi, naklon brežin.
Vrtač in drugih naravno ohranjenih depresij v okolici se ne zasipava,
– za zasaditev okolice je treba uporabiti avtohtone, rastiščnim razmeram prilagojene drevesne in grmovne vrste (macesen,
smreka, brin, ruševje, listavci, ipd.). Vnašanje tujerodnih ali eksotičnih rastlinskih vrst ni dovoljeno,
– ureditev okolice objektov mora upoštevati alpski značaj prostora. Na območje se ne vnaša netipična urbana oprema
(plastični, prefabricirani betonski elementi, kamini, kovinske ograje ipd.). Tlakovanje se izvede le na najnujnejših delih ob
objektih (naraven kamen lokalnega izvora, tlakovci ali tratne plošče). Neavtohtonega kamna na in ob objektih (skrilavec, tonalit
in podobno) se ne uporablja. Za zunanje stopnice se ne uporablja odpadnih impregniranih železniških tramov,
– razgaljene zemeljske površine je treba zatraviti z avtohtono travno mešanico oziroma zasaditi skladno z zasaditvenim
načrtom območja,
– območja se ne ograjuje s kovinsko, mrežno ali drugačno za območje netipično ograjo,
– dovozne poti oziroma vlake ob območju se ne asfaltira. Do gozda ob objektih mora biti omogočen nemoten dostop za
gospodarjenje z gozdom, opravljanje naravovarstvenega nadzora območja in ostale javne funkcije zemljišča,
– vrtnih svetilk se ne namešča na površine ob objektu,
– na objekte se ne nameščajo zunanji zvočniki.
Na območjih, ki so po namenski rabi opredeljena kot razpršena poselitev in razpršena gradnja znotraj EUP RA09, RA13,
RA 93 in RA96 se, v skladu s predpisom, ki ureja zavarovano območje KP Golte, ne gradi novih objektov. Dozidave obstoječih
objektov se ne izvajajo, možna je rekonstrukcija objektov v okviru obstoječih gabaritov. Posegi na območju se izvajajo na način,
ki bo zagotavljal ohranjanje lastnosti varovanega območja in naravne vrednote ter omogočal pogoje za njihov nadaljnji obstoj.
Za vse obstoječe objekte je v sklopu urejanja sanitarij obvezno ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. V
primeru odkritja novih podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot (jame) med izkopom, je treba ravnati v skladu
z določili predpisa o ohranjanju narave. Območje najdbe je treba zaščititi pred uničenjem ali poškodovanjem ter o najdbi
čim prej obvestiti pristojni organ.
RA12 – poseg na zavarovano območje Golte: nova žičnica
Znotraj EUP, kjer je predvidena izdelava OPPN, je dopustna gradnja nove žičnice, žičniških objektov in naprav. Večja gradbena
dela je treba izvesti izven obdobja gnezdenja večine vrst ptic (gradnja možna med 15. julijem in 15. aprilom). Z izkopnim
materialom se ne zasipava vrtač, depresij in jam. Posegi na območju se izvajajo na način, ki bo zagotavljal ohranjanje
lastnosti varovanega območja in naravne vrednote ter omogočal pogoje za njihov nadaljnji obstoj. V primeru odkritja novih
podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot (jame) med izkopom, je treba ravnati v skladu z določili predpisa o ohranjanju
narave. Območje najdbe je treba zaščititi pred uničenjem ali poškodovanjem ter o najdbi čim prej obvestiti pristojni organ.
Med žice je treba, na parceli 905/6 k.o. Radegunda, kjer se teren zelo strmo dvigne (ca. 100 m na tloris razdalji ca. 150 m)
in bodo žice najvišje in najbolj izpostavljene, namestiti dodatno žico, na katero se namestijo markerji z naslednjimi lastnostmi:
– markerji naj bodo čim večji, tako da se debelina vodnika optično poveča vsaj za 20 cm, na dolžini najmanj 10–20 cm,
– razdalja med markerji naj ne bo večja kot 10 m,
– markerji naj bodo čim bolj kontrastni z ozadjem; kontrast je bolj pomemben kot sama barva oznake,
– markerji naj bodo gibljivi (gibanje v vetru),
– markerji naj vertikalno čim bolj izstopajo iz linije vodnika,
– markerji naj bodo vidni tudi v temi oziroma mraku.
RA02, RA17, RA91 in RA93 – posegi za ureditev obstoječih in predvidenega parkirišča na območju krajinskega parka Golte
in Nature 2000
RA17: na Planinski ravni se uredi parkirišče za ca. 360 osebnih avtomobilov in ca. 20 avtobusov. Izvede se v asfaltni izvedbi
z lovilci olj. V zahodnem delu se parkirišče za avtomobile izvede v ca. petih etažah in ohranja obstoječa morfologija poti.
V vzhodnem delu se uredi parkirišče za avtobuse in tovorna vozila uredi v eni etaži. Dopustna je ureditev javne razsvetljave,
skladno s predpisom o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
RA02, RA91, RA93: Po gradnji žičnice in ureditvi parkirišča na Planinski ravni (EUP RA17) se parkirišče ob Alpskem vrtu
(RA93) sanira tako, da se navozi zemljina in zasadi avtohtona trava. Prav tako se ukinejo in sanirajo obstoječa parkirišča
ob cesti Alpski vrt-hotel.
RA19 – obstoječi kamnolom
Obstoječi nelegalni kop je treba prepustiti samosanaciji oziroma naravni sukcesiji. Strojna sanacija ni sprejemljiva.
Za preprečitev nadaljnjega izkoriščanja nelegalnega kopa mora lastnik zemljišča (parc. 621, k.o. Radegunda) v roku 1 leta
od sprejema OPN preprečiti dostop do kopa. Preprečitev dostopa se izvede z ograjo med cesto Šmihel–Golte in platojem
(v dolžini ca. 150 m) ali z zasaditvijo avtohtonih dreves (lahko smreka) med cesto in platojem peskokopa.
RA20 – objekt profane stavbne dediščine
Posegi v neposredni bližini objekta profane stavbne dediščine niso dovoljeni. Posegi na objektu se izvajajo le v soglasju
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
RA29 – naselbinska dediščina – domačija
Na območju naselbinske dediščine se ohranja obstoječa morfologija in tipika gradnje. Dozidave, nadzidave obstoječih objektov
ter gradnja novih objektov je dopustna le v soglasju pristojnega zavoda. so pod nadzorom pristojnega zavoda za varstvo
kulturne dediščine dopustne, v kolikor gre za objekte, ki niso varovani kot kulturna dediščina, so neavtohtoni in neprimerni
ter s svojo pojavnostjo degradirajo varovana območja.
RA52, RA65 in RA 66 –naravna vrednota Trnava
RA 52 in RA 66: Gradnja objektov na stavbnih zemljiščih se načrtuje zunaj varovalnega pasu vodotoka in v taki oddaljenosti od
vodotoka, da za njihovo poplavno varnost ni treba izvesti kakršnih koli del na brežini ali v strugi potoka (nasipi, oporni zidovi ipd.).
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Utrjevanje brežin na klasičen način (regulacija, kamen v betonu) se ne izvaja. Možne so biotehnične utrditve z lesenimi piloti,
vrbovimi popleti in posamičnimi skalami na izpostavljenih delih. Ohranja se obvodna vegetacija, njena zveznost in naravna
vrstna sestava. Sadnja alohtonih vrst grmovnic ali dreves se ne izvaja. Pri izvajanju gradbenih del se večja drevesa fizično
zaščiti pred poškodbami. Odprte krajine na območju se ne ograjuje. Omejki in posamično drevje se ohranjajo. Betonskih škarp,
opornih zidov ob objektih naj se ne gradi. Višinske premostitve se izvedejo v obliki zatravljenih zemeljskih brežin ali suhozidov.
Umetnih reliefnih meja naj se ne ustvarja v prostoru, prehodi naj bodo mehki. Osnovne reliefne značilnosti območja se ohranijo.
Robove in nasutja, ki nastanejo med gradnjo objektov, je treba sanirati, prilagoditi reliefnim značilnostim terena. Za vrtno
ureditev objektov se uporabijo avtohtone, rastiščnim razmeram prilagojene vrste drevja in grmovnic. Cipres, ostalega iglastega
drevja in eksotičnih rastlin se ne sadi. Na zemljišču s parcelno številko 275/1, 919/7 in 400/1, k.o. Radegunda je do izdelave
OPPN dopustna legalizacija obstoječega gospodarskega objekta.
RA65: V območje obvodne vegetacije in struge Trnava se z gradbenimi deli ne posega, prav tako se ne odlaga gradbenega
materiala in odpadkov v obvodni pas, temveč na za to primerni prostor za odlaganje izven varovanega območja. Na območju
je treba zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. V primeru ozelenitve naj se v to vključi obstoječa
prisotna drevesa oziroma naj se ta izvede z avtohtono vegetacijo. V bližini naravne vrednote naj bo javna razsvetljava omejena,
uporaba svetilk pa skladna z določili predpisa o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
Na območju stavbnih zemljišč v EUP RA52 in RA66 se uporabljajo svetila, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne
osvetljujejo neba in širše okolice. Uporabijo se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru. V drugem delu noči ostane
prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to potrebno (pri osvetljevanju zunanjih površin se namestijo svetila
na samodejni vklop/izklop).
RA56 – profana stavbna dediščina domačija
Na območju profane stavbne dediščine se ohranja obstoječa morfologija in tipika gradnje. Dozidave, nadzidave obstoječih
objektov ter gradnja novih objektov je dopustna le v soglasju pristojnega zavoda. Novi objekti naj se umikajo območja domačije.
Novi objekti na stiku/robu dveh EUP ne smejo presegati višinskih gabaritov objektov zaščitene domačije. so pod nadzorom
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine dopustne, v kolikor gre za objekte, ki niso varovani kot kulturna dediščina,
so neavtohtoni in neprimerni ter s svojo pojavnostjo degradirajo varovana območja.
RA65, RA66 – naravni vrednoti Brkova tisa in Turkova bodika
Pri novogradnjah in prenovah objektov v okolici naravnih vrednot Brkova tisa in Turkova bodika se drevo ustrezno fizično
zaščiti z ograjo. Na rastišče drevesa se ne postavlja začasnih in ostalih objektov. V času gradnje je treba preprečiti odlaganje
gradbenega materiala ter odpadkov na območje parcel zavarovanih dreves. Za vse posege na drevesu (obrezovanje,
označevanje) je treba pridobiti mnenje pristojnega organa za varstvo narave in ter upoštevati varstveni režim za naravni
spomenik in varstvene usmeritve za drevesno naravno vrednoto.
RA74 – območje kamnoloma Ragunda-naravna vrednota Trnava
Posegi v vegetacijo naravne vrednote Trnava niso dopustni. Z ustreznimi varovalnimi ukrepi se prepreči erozija in odplakovanje
suspendiranih delcev oziroma apnenega mulja, da se prepreči onesnaženje potoka. Jalovina in drugi izkopni material
na območju širitve/sanacije kamnoloma se deponira na zato urejenem odlagališču. V kamnolomu se lahko pretakajo pogonska
goriva le na za to urejeni betonski ploščadi z lovilcem olja. Na območju kamnoloma je prepovedano skladiščene nevarnih
kemikalij, v skladu z veljavnim predpisom o kemikalijah in pogonskih gorivih. Na območju EUP ne sme potekati skladiščenje
in/ali predelava gradbenih odpadkov. Padavinske vode z območja kamnoloma je treba pred izpustom v odvodne jarke očistiti
v ustrezno dimenzioniranih usedalnikih ter jih speljati preko peščenih ali drugih ustreznih filtrov, da se s tem prepreči morebitno
onesnaženje Trnave z drobnimi frakcijami kamninskega drobirja. Usedalnike je treba redno čistiti. V območju iztokov
se po potrebi izvede protierozijske ukrepe. Pri posegih se uporabljajo brezhibni in predpisom ustrezni delovni stroji in naprave,
da se zagotovi zmanjšanje nevarnosti nevarnih tekočin v tla in podzemne vode. Olje je prepovedano spuščati v tla. Strojne
naprave je treba redno kontrolirati in vzdrževati, sladno z veljavnim predpisom in navodili proizvajalca. Prepovedana je menjava
olja v motorjih izven za to določenega prostora (betonska ploščad z lovilcem olja). Zagotovi se zadostna količina krp
ali absorpcijskih sredstev s katerimi se pobrišejo oziroma adsorbirajo morebiti razlite snovi. Onesnažene krpe ali absorpcijska
sredstva se skladišči na primernih prostorih (vodotesnih, utrjenih) do predaje pooblaščeni organizaciji za ravnanje z nevarnimi
odpadki. Separacija je možna le mokra in to zaprtega tipa (kroženje vode).
RA76 – sakralna stavbna dediščina Cerkev sv. Radegunde
Posegi v neposredno bližino objekta sakralne stavbne dediščine niso dovoljeni. Dozidave, nadzidave niso dovoljene. Posegi
na objektu se izvajajo le v soglasju pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Pri rekonstrukciji, vzdrževanju cerkve
se dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev. Morebitno urejanje okolice cerkva se prilagodi tako, da se ohranja drevesa,
sklenjene mejice, grmovje in gozd.
RA76, RA77, RA78 – sakralna stavbna dediščina – vplivno območje Cerkve sv. Radegunde.
Posegi v neposredno bližino objekta profane stavbne dediščine niso dovoljeni. Posegi na objektu se izvajajo le v soglasju
pristojnega zavoda. Na območju celka v katerem se nahaja objekt, se ohranja obstoječa morfologija in tipika gradnje. Ohranja
se tudi značilnosti krajine. Poseganje v gozdni prostor ni dovoljeno.
RA84 – bližina naravne vrednote Golte na območju nekdanje kmetije Kortner
Posegi na stavbnem zemljišču se izvajajo na način, ki bo zagotavljal ohranjanje lastnosti naravne vrednote ter omogočal
pogoje za njen nadaljnji obstoj. Gradnja počitniških hiš zaradi bližine naravne vrednote ni dopustna.
SM11, SM18-1, SM18-3, SM19 in SM33 – naravna vrednota Ljubija
Upošteva se varstveni režim za naravni spomenik izvir Ljubije. Na območju naravne vrednote je rekonstrukcija ceste
in obstoječega vodovoda ob potoku možna v obstoječih dimenzijah in zmogljivostih. Hidrotehnične ureditve potoka Ljubija,
npr. regulacija struge, utrditve brežin, se ne izvajajo. Vodnega režima ni dovoljeno spreminjati. Brežine nasipov in usekov
ob cestišču morajo biti prilagojene obstoječemu reliefu, naklon spremenljiv. Prehodi v okoliški teren morajo biti postopni.
Geomorfološke značilnosti doline morajo ostati ohranjene, vidna podoba soteske neokrnjena.
SM12, SM13, SM14, SM15, SM16, SM17 – vodovarstveno območje
Zaradi varovanja vodnega vira na območju niso dovoljeni posegi, ki bi ogrožali vodni vir. Odlaganje odpadkov
na vodovarstvenem območju je prepovedano. Morebitna divja odlagališča se odstrani in ustrezno sanira. Pri posegih
na vodovarstvenem območju se upošteva veljavni odlok.
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SM41 – arheološka dediščina Rimska naselbina Podstenšek
Za vse posege v talni sloj je potrebna izdelava podrobnih arheoloških raziskav. Nova gradnja znotraj območja arheološke
dediščine ni dovoljena. Dovoljenje so dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih legalno zgrajenih objektov,
če s posegom ni prizadeta dediščina oziroma se s posegom ohranjajo obstoječe kakovosti območja. Posegi v zemeljske plasti
morajo biti minimalizirani. Za vse posege je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega zavoda, ki bo določil
obseg in metodologijo predhodnih arheoloških raziskav.
SM51 – sakralna stavbna dediščina Cerkev sv. Mihaela
Posegi v neposredni bližini objekta sakralne stavbne dediščine niso dovoljeni. Dozidave, nadzidave niso dovoljene. Posegi
na objektu se izvajajo le v soglasju pristojnega zavoda. Pri rekonstrukciji, vzdrževanju cerkve se dela prilagodijo življenjskemu
ciklusu netopirjev. Morebitno urejanje okolice cerkva se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje
in gozd.
SM52 – objekt sakralne stavbne dediščine
Posegi v neposredni bližini objekta sakralne stavbne dediščine niso dovoljeni. Posegi na objektu se izvajajo le v soglasju
pristojnega zavoda.
SM52, SM53 – vplivno območje Cerkve sv. Mihaela
Na vplivnem območju se ohranja obstoječa morfologija in tipika gradnje. Na stavbnih zemljiščih so dozidave, nadzidave
obstoječih objektov ter gradnja novih objektov dopustne le v soglasju pristojnega zavoda. Na območju avtohtone razpršene
poselitve naj ta sledi obstoječim arhitekturnim in krajinskim značilnostim območja. Objekti naj upoštevajo značilni arhitekturni
tip na območju EUP. Gradnja novih objektov ne sme vplivati na kvalitetne vedute. Rušitve obstoječih objektov so pod nadzorom
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine dopustne, v kolikor gre za objekte, ki niso varovani kot kulturna dediščina,
so neavtohtoni in neprimerni ter s svojo pojavnostjo degradirajo varovana območja.. Ureditve v krajini naj upoštevajo obstoječo
členitev krajinskega prostora. Odstranitev gozdnih zaplat in ostalin gozda, ki daje značilno krajinsko podobo ni dovoljenja.
Pri zasaditvi drevnine naj se uporabljajo avtohtone rastline. Na stiku naselbinskih jeder s krajino naj se ohranjajo visokodebelni
sadovnjaki. Posegi na območju se izvajajo pod nadzorom pristojnega zavoda. Posegi v gozdni prostor EUP SM53 niso
dovoljeni.
SM39, RA21, RA20, SM47, LN76, LN14, LN12, LN87, LN89, LN30, RA52, RA25, BR24, RA40, MO11, LN67, DO12, LO21,
DO07, LU79 – krčitve gozda in vzpostavitev kmetijske dejanske rabe
Na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parcelnimi številkami:
– *43/2, 102, 438/2, 439/1, 619/3, 621, 626, 667/3, 691, 855, 856, 865, 874, 875, 933; vse k.o. Radegunda;
– 292/1, 308, 309, 313, 501, 510, 517, 518, 521/3, 527, 531/1, 531/2, 536, 537, 540/1, 566/5, 566/6, 566/7, 566/8, 566/9, vse
k.o. Šmihel;
– 1294/2, 1297, 1323/7, 1523/15, 1528/5, 1528/6, 1531, 1539/2, 1539/3, 1539/5, 1539/6, 1539/7, 1539/8, 1541, 1714, 1716,
79, 826/1, 826/2, 827, 847/1, vse k.o. Lepa Njiva;
– 865/25, 865/34, 865/44, 865/45, 865/46, 865/92, vse k.o. Ljubija;
– 388, 391, 467, 468, 469, 470, vse k.o. Brezje;
– 222, 224/2, vse k.o. Mozirje,
– 500, 514, 623/1, 636, 637/2, 639/2, 640/2, 685/1, 685/2, vse k.o. Loke,
kjer so po namenski rabi opredeljena kmetijska zemljišča, v naravi pa je gozd ter so izdane odločbe o krčitvah gozda, je treba
v najkasneje petnajstih letih od uveljavitve tega odloka vzpostaviti kmetijsko dejansko rabo.
Na navedenih območjih se odstrani lesno biomaso, panje ter izvede nanos rodovitne zemljine oziroma zatravitev.
Šmihel nad Mozirjem – vse enote na območju naselbinske dediščine
Gradnje so dopustne le v sklopu obstoječih poselitvenih jeder, v smislu dopolnitev domačij s posameznimi stavbami
ali v primeru gradnje nove domačije. Na območju naselbinske dediščine se ohranja obstoječa morfologija in tipika gradnje.
Gradnja ter predvidene ureditve naj sledijo obstoječim arhitekturnim in krajinskim značilnostim območja. S posegi naj
se ohranja obstoječe razmerje med grajenimi in ne grajenimi strukturami ter med odprtim (kmetijskim) in zaprtim (gozdnim)
prostorom. Ohranja naj se tudi obstoječa krajinska tipologija, členitev prostora ter parcelacija. Krčitve gozda so dopustne,
kadar gre za vzpostavitev prvotnega stanja oziroma za vračanje z gozdom in gozdno vegetacijo zarastlih kmetijskih površin
– ohranjanje kulturne krajine. Pri novih zasaditvah naj se uporablja avtohtona vegetacija. Na stiku naselbinskih jeder z odprto
krajino naj se ohranjajo visokodebelni sadovnjaki. Za posege na varovanem območju je treba pridobiti kulturnovarstvene
smernice oziroma pogoje.
LU22, LU23, LU24, LU25, LU26 – širše območje Cinkarne (velja le za tiste dele EUP, ki so znotraj meje veljavnosti Strokovnih
podlag s področja poplavne varnosti za posamezna območja v Občini Mozirje za potrebe SD OPN 1, izdelal IZVO-R, št. proj.
J75/17, avgust 2018).
Pri urejanju območja se upošteva možnost zatekanja vod iz zaledja. Zunanje površine in povezovalne ceste znotraj območja
stavbnih zemljišč naj bodo oblikovane s padcem v smeri Savinje, pritličja objektov pa naj bodo postavljena vsaj 20 cm nad
nivojem zunanje ureditve.
MO51 in MO 52 – Mozirske Lave
Dostopna cesta (EUP MO52) do območja namenske rabe CD v EUP MO51 se oblikuje kot 15 cm globok koridor, omejen
z robniki ali prečnimi klančinami, po katerem vode s krožišča neškodljivo prehajajo na območje parkirišča ter se na zaključku
urejenih površin razlivajo na obstoječe poplavne travnate površine vzhodno oziroma severovzhodno od območja CU. Objekti
se umeščajo skladno z veljavnim predpisom 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.
MO82, MO83, MO84, MO85, MO86, MO87 – Loke pri Mozirju (velja le za tiste dele EUP, ki so znotraj meje veljavnosti
Strokovnih podlag s področja poplavne varnosti za posamezna območja v Občini Mozirje za potrebe SD OPN 1, izdelal
IZVO-R, št. proj. J75/17, avgust 2018)
Na poplavnem območju je treba ohraniti možnost prehoda vod na nižjeležeča dolvodna območja, pri čemer mora biti gradnja
oziroma preoblikovanje terena izvedeno na način, da ne vpliva na preusmeritev toka poplavnih vod. Območja pod objekti
se lahko nasuje oziroma preoblikuje, okoliški teren (če ni z natančnejšo hidravlično analizo dokazano drugače) pa naj ostane
na obstoječem nivoju. Objekti se umeščajo skladno z veljavnim predpisom 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.
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3.4.2 Območja predvidenih OPPN in območja veljavnih prostorskih izvedbenih aktov
128. člen
(območja EUP, za katere je predvidena izdelava OPPN)
Na območjih predvidenih OPPN je do njihovega sprejema dopustna:
– odstranitev obstoječih stavb in objektov ter vzpostavitev terena v prvotno stanje,
– vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih legalno zgrajenih stavb in objektov,
– dozidava do 30 % tlorisne površine legalno zgrajene stavbe in nadzidava legalno zgrajene stavbe za največ eno etažo,
– gradnja novega objekta v celoti je dopustna le, kadar gre za nadomestitev obstoječe legalno zgrajene stavbe, vendar stavba
ne sme biti večja od 150m2 tlorisne površine in kadar gre za razvoj obstoječe dejavnosti,
– sprememba namembnosti objekta v skladu z določeno namensko rabo prostora,
– rušitev, nova gradnja, rekonstrukcija ter vzdrževanje javne gospodarske infrastrukture ter
– gradnja nezahtenih in enostavnih objektov pod pogoji določenimi v skupnih in podrobnih prostorsko izvedbenih pogojih.
(2) Na območju Občine Mozirje je predvidena izdelava naslednjih OPPN:
Oznaka OPPN

Ime OPPN

Oznaka EUP

OPPN01

Žičnica Golte

RA12

OPPN03

Turistično območje Žekovec

RA65 (del), RA66, RA67 (del)

OPPN04

Počitniško naselje Završe

LN68

OPPN05

Stanovanjsko naselje za šolo

MO65

OPPN06

Turistično območje Mozirje ZAHOD

MO74

OPPN12

Turistično območje Mozirje center VZHOD

MO19

OPPN 13

Območje Lave

MO51 (del)

OPPN 14

Proizvodno območje Cinkarna

LU12 (del), LU20, LU22 (del), LU23, LU24, LU25

OPPN15

Kolovrat

LU33 (del)

OPPN 18

Škrubov vrh

LU47 (del)

OPPN23

Stanovanjsko območje Loke ZAHOD

MO 85-del, MO86 (del)

OPPN24

Stanovanjsko območje Loke VZHOD

MO92

OPPN 25

Turistično območje Gozdna šola

LO28, LO29

OPPN26

Stanovanjsko območje Dobrovlje

DO06

OPPN 27

Trško jedro Mozirje

MO41, MO42, MO43, MO44, MO45, MO53 (del)

OPPN 28

Kamnolom Radegunda

RA74

Natančen potek meje predvidenih OPPN je razviden iz atributnega dela vektorskega sloja namenske rabe prostora.
(3) OPPN se lahko izdela za vse EUP, ki so navedene v zgornji tabeli ali za posamezne dele EUP pod pogojem, da OPPN
predstavlja prostorsko zaključeno celoto. V tem primeru mora biti za celotno območje OPPN predhodno izdelana strokovna podlaga, ki celovito rešuje prometno in komunalno infrastrukturo.
(4) Posebni pogoji oziroma usmeritve za izdelavo posameznih OPPN so podani v členu »enote urejanja prostora s posebnimi
prostorskimi izvedbenimi pogoji«. Pri izdelavi OPPN je treba upoštevati tudi splošne prostorske izvedbene pogoje tega odloka, ki
se nanašajo na varstvene režime.
(5) OPPN je dopustno izdelati tudi na območjih, kjer s tem odlokom izdelava OPPN ni posebej določena. OPPN se lahko
npr. izdela v primerih, kadar:
– se za območje ali manjše območje znotraj posamezne EUP izkaže investicijski ali širši javni interes in ta ni v nasprotju s
strateškim delom tega prostorskega akta,
– so prostorske ureditve potrebne zaradi posledic naravnih in drugih nesreč,
– je na obstoječih parcelah objektov treba izvesti določene kmetijsko-inženirske posege in kadar ni možno zagotoviti dostopov do parcel objektov ali pa obstoječe lastništvo parcel objektov onemogoča gradnjo prometne ali komunalne infrastrukture ipd.
(6) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena se meja OPPN določi v postopku izdelave OPPN.
(7) Z OPPN-jem se namenska raba prostora lahko spreminja v skladu z veljavnim predpisom.
129. člen
(območja EUP, kjer veljajo obstoječi prostorski izvedbeni akti)
Na območju Občine Mozirje so v veljavi naslednji prostorski izvedbeni akti:
Ime veljavnega akta

Oznaka enote urejanja prostora ali njenega dela,
kjer je v veljavi prostorski izvedbeni akt

ZN Mozirske trate

MO53, MO59
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LN Krahelnovo

MO40

LN Savinja: Skalni prag – Delejev jez

MO53

LN Savinja: Mozirje

LU22, MO53

UN Podrožnik

MO 33, MO 34, MO 36, MO 37

Stanovanjsko območje Loke ZAHOD-Zahodni

MO86
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130. člen
(variantne rešitve in urbanistično-arhitekturni natečaj)
(1) Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se lahko pridobijo z izdelavo več variantnih rešitev. Variantne rešitve lahko
izdela en ali več različnih načrtovalcev. Izdelane morajo biti tako, da je možna njihova medsebojna primerjava.
(2) Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se lahko pridobijo tudi z javnim natečajem.
IV. POSEBNE DOLOČBE
131. člen
(odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev)
Pri dozidavah in rekonstrukcijah obstoječih legalno zgrajenih objektov, ki niso izvedeni v skladu s prostorskimi izvedbenimi
pogoji, določenimi s tem odlokom, so dopustna odstopanja od oblikovnih pogojev. Oblikovanje se pri dozidavah in rekonstrukcijah
v tem primeru prilagodi obstoječemu legalno zgrajenemu objektu.
132. člen
(nedovoljena gradnja)
(1) Za objekte, ki so nedovoljena gradnja in so bili zgrajeni pred uveljavitvijo tega odloka, je do odstranitve ali pridobitve
gradbenega dovoljenja (če je to možno pod pogoji tega odloka) dopustno odstraniti in redno vzdrževati z namenom preprečitve
nevarnosti za ljudi in okolje.
(2) Če se v postopku projektiranja in določanja sanacijskih ukrepov ugotovi, da bi bila nujna izvedba obsežnih konstrukcijskih sprememb, ki bi bile nesorazmerne glede na relativno majhno odstopanje od določenih PIP za tlorisne gabarite in
pogoje glede razmerja stranic, so dopustne tolerance do 40 %. Prav tako so dopustna odstopanja glede določenega faktorja
zazidanosti.
(3) Pri legalizaciji obstoječih stavb se dostop zagotavlja preko obstoječih, urejenih dovoznih poti ne glede na določeno namensko rabo prostora.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
133. člen
(prenehanje veljavnosti planskih in prostorskih izvedbenih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji planski in prostorski izvedbeni akti v delih, ki se nanašajo na
območje Občine Mozirje:
– Odlok o lokacijskem načrtu rekonstrukcije obvoznice Mozirje (Uradni list SRS, št. 38/89),
– Odlok o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo v Mozirju (Uradni list SRS, št. 24/88),
– Dolgoročni plan Občine Mozirje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1989 (Uradni list RS, št. 19/90, 51/92),
– Odlok o lokacijskem načrtu avtobusne postaje Mozirje (Uradni list RS, št. 21/91),
– Odlok o ureditvenem načrtu rekreacijsko turističnega centra Golte (Uradni list RS, št. 21/91, 36/92),
– Srednjeročni plan Občine Mozirje za obdobje 1986–2000, usklajen 1989, prostorske sestavine srednjeročnega družbenega
plana (Uradni list RS, št. 51/92),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad
(Uradni list RS, št. 66/93, 3/01, 109/01, 103/04),
– Odlok o ureditvenem načrtu Savinjski gaj (Uradni list RS, št. 37/94, 43/94 – popr.),
– Odlok o ureditvenem načrtu mestnega jedra Mozirje (Uradni list RS, št. 69/94, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin,
02/96),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin,
št. 03/96, 01/01, 14/03),
– Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenega akta s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje 1986–2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega prostorskega plana Občine Mozirje
za obdobje 1986–2000 usklajenega leta 1989 za območje Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 08/00),
– Odlok o spremembah in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega prostorskega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 2000
usklajenega leta 1989 za območje Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 08/00),
– Odlok o začasnih prostorsko ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte) na območju
Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 06/00),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo z nedovoljenimi posegi degradiranega prostora Občine Mozirje (Uradni
list RS, št. 36/94).
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134. člen
(veljavnost prostorskih izvedbenih aktov)

Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi naslednji občinski prostorski izvedbeni akti:
– Odlok o lokacijskem načrtu ureditve Savinje skozi Mozirje od km 52+800 do 55+426 (Uradni list RS, št. 37/94),
– Odlok o lokacijskem načrtu ureditve Savinje od skalnega praga nad Delejevim jezom (km 56+100) do vtoka Rečice
(km 58+500) in izlivnega odseka Drete (Uradni list RS, št. 6/93, 57/98),
– Odlok o lokacijskem načrtu Krahelnovo (Uradni list RS, št. 4/06),
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu »Mozirske trate« (Uradni list RS, št. 40/08),
– Odlok o ureditvenem načrtu Podrožnik v Mozirju (Uradni list RS, št. 61/02, 27/05, 76/10),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjsko območje Loke ZAHOD-Zahodni del (Uradni list RS,
št. 39/16).
135. člen
(dokončanje že začetih postopov)
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.
136. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.«.
(2) V grafičnem delu strateškega dela se spremenijo karte:
1. Zasnova prostorskega razvoja občine
2. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra
4. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo
(3) V grafičnem delu izvedbenega dela se spremenijo karte:
1. Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste
2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture
3. Prikaz območij enot urejanja prostora in podrobnejše namenske rabe prostora, in sicer listi št. 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 15, 16, 17 in 19
4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture, in sicer listi št. 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12, 15, 16, 17 in 19
(4) Sestavni del SD OPN 1 so tudi priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta in popravek urbanističnega načrta,
– mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– povzetek za javnost
– gradiva, ki jih posebej zahtevajo nosilci urejanja prostora,
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta.

M 1:25000,
M 1:25000,
M 1:25000.
M 1:25000,
M 1:25000,
M 1:5000,
M 1:5000.

VI. POSEBNA DOLOČBA
3. člen
(hramba)
SD OPN 1 so izdelane v digitalni obliki in treh tiskanih izvodih. Hranijo se na sedežu Občine Mozirje, kjer so tudi na vpogled.
VII. NADZOR
4. člen
(nadzor)
Nadzor nad SD OPN 1 izvajajo pristojna ministrstva.
VIII. KONČNA DOLOČBA
5. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0001/2016-42
Mozirje, dne 18. septembra 2018
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.
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MURSKA SOBOTA
3128.

Odlok o določitvi mreže javne lekarniške
dejavnosti na primarni ravni v Mestni občini
Murska Sobota

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2,
15/08 – ZPACP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 88/16
– ZdZPZD, 64/17 – uradno prečiščeno besedilo), 8. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ (Uradni list RS, št. 85/16,
77/17) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 23/07, 49/10, 39/15, 69/17) je Mestni svet
Mestne občine Murska Sobota na 30. redni seji dne 13. septembra 2018 sprejel

ODLOK
o določitvi mreže javne lekarniške
dejavnosti na primarni ravni
v Mestni občini Murska Sobota
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom Mestna občina Murska Sobota (v nadaljevanju: občina) določi mrežo javne lekarniške dejavnosti na
primarni ravni na območju občine.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot
izrazi uporabljeni v zakonu, ki ureja zdravstveno dejavnost in
zakonu, ki ureja lekarniško dejavnost.
2. LEKARNIŠKA DEJAVNOST NA PRIMARNI RAVNI
3. člen
(lekarniška dejavnost na primarni ravni)
Lekarniška dejavnost na primarni ravni v občini je javna
zdravstvena služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena
oskrba prebivalstva in izvajalcev lekarniške dejavnosti z zdravili
ter farmacevtska obravnava pacientov, ki se na območju občine
izvaja v javnem zavodu.
4. člen
(javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti)
(1) Na območju občine se, v skladu z določili zakona, ki
ureja lekarniško dejavnost, ustanovi javni zavod za opravljanje
lekarniške dejavnosti.
(2) Javni zavod iz prejšnjega odstavka opravlja lekarniško
dejavnost v lekarnah in podružnicah lekarn, ki se v skladu z
določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost ustanovijo na
območju občine.
3. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
(uskladitev aktov)
Mestni svet uskladi akt o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda z določili tega odloka in zakona, ki ureja
lekarniško dejavnost v roku šestih mesecev po uveljavitvi
tega odloka.
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6. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0009/2018-2(500)
Murska Sobota, dne 13. septembra 2018
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

3129.

Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni
občini Murska Sobota

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju: ZSRT-1), (Uradni list RS,
št. 13/18), 29. in 65. 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 17. člena Statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB,
49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska
Sobota na 30. seji dne 13. septembra 2018 sprejel

ODLOK
o turistični in promocijski taksi v Mestni občini
Murska Sobota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini
Murska Sobota (v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, višino turistične in promocijske
takse ter oprostitve,
– postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko
zaokrožuje območje Mestne občine Murska Sobota.
2. člen
(pristojnost)
Za izvajanje tega odloka je pristojna Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: mestna uprava).
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, VIŠINA TURISTIČNE
IN PROMOCIJSKE TAKSE TER OPROSTITVE
3. člen
(zavezanci za plačilo)
Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so
državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu na turističnem območju iz 1. člena tega odloka
in jih opredeljuje ZSRT-1.
4. člen
(višina turistične in promocijske takse)
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša
1,60 eurov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,40 eurov,
skupna višina obeh taks znaša 2,00 eura na osebo na dan.
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(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse
upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta
znaša 0,80 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi
slednje znaša promocijska taksa 0,20 eurov, skupna višina
obeh taks znaša 1,00 euro na osebo na dan.
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom
odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek
turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina
objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek
turistične in promocijske takse.
5. člen
(oprostitve plačila turistične takse)
(1) Na osnovi prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 so plačila turistične takse in posledično promocijske takse oproščeni:
– otroci do sedmega leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu
ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije
potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o
ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi
članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije
odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik
dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v
okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
– osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki
so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil
podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
– osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
– pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.
(2) Na podlagi drugega odstavka 18. člena ZSRT-1 turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih
prenočišč (IYHF).
(3) Preverjanje izpolnjevanja pogojev za popolno ali delno
oprostitev turistične in promocijske takse so dolžne opraviti
osebe iz prvega odstavka 6. člena tega odloka.
III. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE
IN PROMOCIJSKE TAKSE
6. člen
(postopek pobiranja turistične in promocijske takse)
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo
turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in promocijsko takso
iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka, v imenu
in za račun Mestne občine Murska Sobota oziroma agencije iz
5. člena ZSRT-1, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali
najpozneje zadnji dan prenočevanja.
(2) Turistično in promocijsko takso so zavezanci dolžni
nakazati na poseben račun Mestne občine Murska Sobota, ki
je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu
za pretekli mesec.
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IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE
IN PROMOCIJSKE TAKSE
7. člen
(evidenca turistične takse)
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo
turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi,
ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu,
ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige
gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega
gosta,
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta,
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične
takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako
obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan
njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
8. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja Mestni inšpektorat Mestne občine Murska Sobota.
(2) Če pristojni organ pri opravljanju nalog nadzora
ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se
nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi,
odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo
nepravilnosti.
9. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba, ki sprejema osebe na prenočevanje, če ne:
– pobira turistične in promocijske takse v skladu s prvim
odstavkom 6. člena tega odloka ali
– vodi evidence v skladu s 7. členom tega odloka ali
– nakazuje pobrane turistične in promocijske takse v
skladu z drugim odstavkom 6. člena tega odloka.
(2) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo 120 eurov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje posameznik, ki je sobodajalec in sprejema
osebe na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
turistični taksi v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 60/04).
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11. člen
(uveljavitev nove turistične takse)
Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi v Mestni
občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 60/04), od 1. 1. 2019
dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega
odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2018-2(620)
Murska Sobota, dne 13. septembra 2018
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

3130.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za stanovanjsko območje v Pušči
(EUP PU 2)
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– etapnost izvedbe prostorskih ureditev,
– vplive in povezave načrtovanih ureditev s sosednjimi
območji in dopustna odstopanja.
2. člen
(sestavni deli OPPN)
(1) Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje tekstualni
in grafični del.
(2) Tekstualni del vsebuje besedilo odloka.
(3) Grafični del vsebuje naslednje grafične načrte:
1. Izsek iz občinskega prostorskega načrta (OPN) s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim
stanjem
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
4. Ureditvena situacija
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) ter grajeno
javno dobro (GJD)
6. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, obrambo
ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z
varstvom pred požarom
7. Načrt parcelacije.
3. člen
(priloge OPPN)

Na podlagi 11. in 61. 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, 14/15 – ZUUJFO in v povezavi z
273. členom Zakona o urejanju prostora, ZUreP-2, Uradni
list RS, št. 61/17), 21. 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 in 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine
Murska Sobota na 30. redni seji dne 13. septembra 2018
sprejel

Priloge OPPN:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se
nanaša na obravnavano območje
2. Prikaz stanja prostora
3. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
4. Obrazložitev in utemeljitev
5. Povzetek za javnost.

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2)

(1) Ureditveno območje obsega nepozidana stavbna zemljišča na severnem in vzhodnem robu naselja Pušča. Južno
in zahodno ob obravnavanega območja se nahaja območje
individualne stanovanjske gradnje (naselje Pušča), na vzhodu
območje meji na nogometno igrišče, severno od obravnavanega območja pa so njivske površine, ki s prostorskim načrtom
(OPN) niso predvidene za pozidavo. Velikost ureditvenega
območja je okvirno 1,92 ha.
(2) Ureditveno območje obsega parcele ali dele parcel
št.: 1276, 1686/3, 1686/4, 1687, 1688, 1689/1, 1689/2, 1690,
1691, 1692, 1693/1, 1693/2, 1693/3, 1693/4, 1694/1, 1694/2,
1694/3, 1695/1, 1695/2, 1696/1, 1696/2, 1697/1, 1697/2,
1698/1, 1698/2, 1699/1, 1699/2, 1700/1, 1700/2, 1701/1,
1701/2, 1702/1 in 1702/2, vse k.o. Černelavci.
(3) Posamezni načrtovani komunalni vodi, objekti in naprave ter kolesarske in peš povezave se navezujejo na obstoječe objekte in naprave, ki potekajo po zemljiščih izven
območja OPPN.
(4) Meja ureditvenega območja je prikazana na vseh
grafičnih prilogah.

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko območje v Pušči (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje Projektivni biro Lazar,
d.o.o., Lendavska 57a, 9000 Murska Sobota, v aprilu 2018, pod
številko naloge U12-17.
(2) Ta odlok določa:
– območje OPPN,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– pogoje in merila parcelacije,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoji glede varovanja zdravja ljudi,

II. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(območje OPPN)

III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
5. člen
(vrste dejavnosti)
V ureditvenem območju je predvidena ureditev novih
stavbnih zemljišč, namenjenih gradnji individualnih stanovanj-
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skih hiš z možnostjo spremljajočih storitvenih dejavnosti ter
grajeno javno dobro, namenjeno gradnji prometne ter ostale
gospodarske javne infrastrukture.

(3) Gradnja gradbenih inženirskih objektov je dovoljena
tudi preko gradbenih linij in izven meje območja OPPN.

6. člen

(pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov)

(vrste gradenj)
Na območju urejanja so dopustni naslednji posegi:
– gradnja novih objektov,
– urejanje odprtega prostora,
– gradnja prometne, energetske, telekomunikacijske in
komunalne infrastrukture,
– rekonstrukcije, dozidave in nadzidave obstoječih objektov in naprav,
– sprememba namembnosti rabe objekta in sprememba
namembnosti posameznega dela objekta ob upoštevanju določil 7. člena tega odloka,
– rušitev obstoječih objektov in naprav,
– postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov.
7. člen
(vrste osnovnih objektov glede na namen)
Obravnavano območje je namenjeno individualni stanovanjski gradnji. Dopustna je gradnja enostanovanjskih in
dvostanovanjskih stavb. Kot dopolnilna dejavnost znotraj stanovanjskih objektov so dopustne tudi druge mirne obrtne in
storitvene dejavnosti, ki pa ne smejo presegati stanovanjske
funkcije objekta.
8. člen
(pogoji glede oblikovanja objektov ter ureditve okolice)
(1) Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– tlorisna oblika stavb je lahko pravokotna ali kvadratna
ali sestavljena;
– višinski gabarit: P + 1 + M;
– kota pritličja objektov se prilagaja obstoječemu okoliškemu terenu in mora biti vsaj 0,20 m nad koto obodnih cest;
– strehe: dvokapne z naklonom 35–40°, ravne ali njihova
kombinacija.
(2) Na strehah je dopustna namestitev sončnih sprejemnikov ali drugih naprav namenjenih zbiranju obnovljivih virov
energije, ki ne smejo presegati slemena streh in morajo imeti
enak naklon kot streha.
(3) Zunanje ureditve morajo biti prilagojene terenu in
višinskim potekom obodnih cest.
(4) Posamezna parcela se lahko ogradi. Ograja se postavi znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba
soseda. Višina ograje ob cesti ne sme presegati višine 1,20 m,
ob notranjih parcelnih mejah je lahko višine do 1,60 m. Ograje
ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah
ne smejo onemogočati preglednosti oziroma ovirati prometa
po javni cesti.
(5) Ob objektih je dopustna postavitev pergol in nadstreškov.
9. člen
(pogoji glede lege objektov)
(1) Novi objekti in dozidave objektov morajo biti odmaknjeni od meje parcele namenjene gradnji tako, da ni motena
sosednja posest, da je možno vzdrževanje objekta in da so
upoštevani varnostni pogoji. Minimalni odmik objekta od meje
parcele, namenjene gradnji, je 1 m. Minimalni odmik objekta od
parcelne meje grajenega javnega dobra je najmanj 4 m.
(2) Gradnja stavb je dovoljena do gradbenih linij, ki so
prikazane v grafični prilogi. Gradbene linije objekti ne smejo
presegati, lahko pa se jo dotikajo s fasado ali pa so od nje
odmaknjeni v notranjost zemljišča. Gradbeno linijo lahko presegajo napušči, nadstreški nad vhodi, zunanja stopnišča, manjši
oblikovni poudarki fasade in podobno.

10. člen
(1) Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov se izvaja skladno z veljavno zakonodajo. Upoštevati je potrebno
vse zahteve glede načina gradnje enostavnih in nezahtevnih
objektov, ki se urejajo v skladu s predpisom, ki urejajo to vrsto
objektov glede na zahtevnost.
(2) Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov oziroma
njihovih najbolj izpostavljenih delov od sosednjih parcel morajo
znašati minimalno 1 m. Odmik je lahko manjši, če z njim soglaša lastnik sosednjega zemljišča.
(3) Pri umeščanju enostavnih in nezahtevnih objektov je
potrebno upoštevati vse predpisane varstvene, varovalne in
prometno-varnostne režime.
IV. POGOJI IN MERILA PARCELACIJE
11. člen
(načrt parcelacije)
(1) Načrt parcelacije je prikazan v grafičnem delu OPPN.
(2) Dovoljena so tudi odstopanja od načrta parcelacije,
pri čemer je potrebno upoštevati predvidene ureditve javnih
površin in regulacijske elemente (odmiki, gradbene linije), ki se
prilagodijo novi parcelni meji. Dopustno je odstopanje v širini
parcele ter združevanje parcel.
V. PRIKLJUČEVANJE OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
12. člen
(splošni pogoji)
(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo gospodarske javne
infrastrukture v območju OPPN so:
– vsi objekti znotraj območja OPPN morajo biti priključeni
na obstoječo in predvideno gospodarsko javno infrastrukturno
omrežje po pogojih upravljavcev posameznih vodov;
– točen potek tras ter detajlni pogoji za priključitev na
gospodarsko javno infrastrukturo se določijo v fazi izdelave
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja posameznega
objekta;
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma
površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje
infrastrukturnih objektov in naprav;
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec
posameznega komunalnega voda pa mora zato od lastnika
pridobiti služnost;
– trase vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno
usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in
odmikov od ostalih naprav ali grajenih struktur;
– gradnja gospodarske javne infrastrukture mora potekati
usklajeno;
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev vodov in morajo biti izvedene
tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega voda po izdelanih idejnih rešitvah za to območje;
– obstoječe vode gospodarske javne infrastrukture, ki se
nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih
predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi
upravljavci;
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– v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil
neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce
posameznih infrastrukturnih vodov;
– poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne
opreme je dovoljena tudi gradnja drugih podzemnih linijskih
vodov lokalne gospodarske javne infrastrukture in priključkov
nanjo, kolikor jih je potrebno zgraditi zaradi potreb predmetnega območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem
območju pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo
izvedbe ureditev po tem odloku.
(2) Dopustna je uporaba vseh obnovljivih virov energije v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
13. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Na območju je predvidena gradnja prometne infrastrukture. Objekti in naprave prometne infrastrukture so razvidni iz grafičnega načrta.
(2) Na območju OPPN je načrtovana ureditev naslednjih
prometnih površin:
– navezava na obstoječe prometno omrežje,
– urejanje notranjega prometnega omrežja,
– urejanje mirujočega prometa,
– urejanje dostave in intervencijskega prometa,
– površine za kolesarski in peš promet.
(3) Območje se prometno naveže na obstoječe lokalne
ceste znotraj naselja.
(4) Notranje cestno omrežje bo navezano na obstoječe
obodne ceste. Zasnovati ga je potrebno tako, da bo zagotavljalo dovoze do parkirnih površin pred predvidenimi objekti ter
dostavne in intervencijske dovoze do vseh objektov.
(5) Znotraj funkcionalnega zemljišča posameznega objekta je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirnih mest. Za
določitev minimalnega števila parkirnih mest v območju OPPN
je potrebno upoštevati določila veljavnega občinskega prostorskega načrta oziroma veljavne tehnične predpise, ki urejajo to
področje.
(6) Poti za intervencijska vozila so zagotovljene z dostopnimi cestami. Vse intervencijske poti, dostavne poti, dostavna
mesta in manipulativne površine morajo biti primerno utrjene,
dimenzionirane skladno s programom investitorja in lastnostmi
merodajnega vozila ter urejene brez ovir.
(7) Za zagotovitev varnega peš prometa znotraj območja
je predvidena izvedba enostranskega pločnika ob cesti na severnem robu območja / obstoječega območja pozidave.
(8) Kolesarski promet se lahko odvija po cesti, ki poteka
skozi območje.
(9) Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogočeno
samostojno gibanje po vseh površinah, ki so namenjene pešcem. Te površine morajo biti brez grajenih in komunikacijskih
ovir.
14. člen
(oskrba z vodo)
Predvidena je izvedba sistema vodovodnega omrežja z
nadzemnimi hidranti za potrebe požarnega varstva in sanitarne vode. Vodovodno omrežje se priključi na obstoječi mestni
vodovod v skladu z določili upravljavca.
15. člen
(odvod komunalnih in padavinskih voda)
(1) Zbiranje in odvajanje odpadnih voda mora biti ločeno
za padavinske in komunalne odpadne vode in usklajeno z
veljavnimi predpisi s področja varstva okolja.
(2) Komunalne odpadne vode se morajo po ločeni kanalizaciji odvajati v javno kanalizacijsko omrežje Mestne občine
Murska Sobota, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo.
(3) Padavinske vode je treba zbirati v zbiralnikih deževnice in ponovno uporabljati oziroma jih je treba odvajati posredno
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v podzemne vode (razpršeno ponikanje na lastnih parcelah za
vsak objekt posebej).
16. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)
(1) Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov se
ureja po veljavnih predpisih in jih izvaja pristojna komunalna
organizacija.
(2) Zbirna in odjemna mesta odpadkov se uredijo tako,
da niso vidno izpostavljena in da so dostopna vozilom za odvoz. Zbiranje posebnih odpadkov se izvaja ločeno od ostalih
komunalnih odpadkov in ureja na način, kot ga predpisuje
zakonodaja.
(3) Dopustno je zbiranje manjših količin organskih odpadkov na vrtovih za predelavo v kompost.
17. člen
(javna razsvetljava)
(1) Na ureditvenem območju je možna postavitev javne
razsvetljave.
(2) Območje urejanja se opremi z javno razsvetljavo v
skladu s kriteriji in predpisi glede osvetljenosti cest in ob upoštevanju predpisov o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja.
18. člen
(oskrba z električno energijo)
(1) Za oskrbo območja z električno energijo je potrebno
zgraditi nizkonapetostni razvod z vključitvijo v obstoječe omrežje pod pogoji upravljavca.
(2) Pri oskrbi objektov z energijo se upošteva vse možnosti uporabe obnovljivih virov energije. V ta namen je na strehah
objektov dopustna namestitev sončnih kolektorjev.
19. člen
(oskrba s plinom, ogrevanje)
(1) Znotraj območja ni obstoječega ali predvidenega plinovodnega omrežja. Morebitna širitev distribucijskega omrežja
zemeljskega plina na obravnavano območje je možna le ob
ekonomski upravičenosti gradnje.
(2) Kot vir ogrevanja se prednostno spodbuja uporabo
obnovljivih virov energije (toplotne črpalke, sončni zbiralniki,
biomasa …).
20. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Vodi informacijskega sistema (telefonski vodi, vodi
kabelske televizije in drugi informacijski vodi) se navežejo na
obstoječe informacijsko omrežje.
(2) Predvideno novo omrežje, vse priključke, kakor tudi
vse potrebne prestavitve in zaščite obstoječih komunikacijskih
vodov je možno izvesti samo na podlagi posebnih projektov.
Potrebne projekte naročijo investitorji posameznih objektov v
fazi izdelovanja projektov PGD, PZI pri upravljavcih posameznih sistemov.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
21. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Na obravnavanem območju ni enot registrirane nepremične kulturne dediščine.
(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
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in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu
z določili arheološke stroke. Zaradi varstva arheoloških ostalin
je potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije
omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska
dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
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VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
27. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo)
Na območju ni objektov ali ureditev za potrebe obrambe.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
22. člen
(varovanje okolja)
V ureditvenem območju so možne le takšne dejavnosti,
ki ne povzročajo vplivov in emisij v okolje nad dovoljenimi vrednostmi za obravnavano območje.
23. člen
(varstvo zraka)
(1) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka
bodo na območju potrebni med gradnjo, med obratovanjem pa
dodatni ukrepi ne bodo potrebni.
(2) Osnovni sanacijski ukrepi za zmanjšanje emisij v zrak
med gradnjo so:
– preprečevanje prašenja z gradbišča; ukrep zahteva redno vlaženje odkritih površin ob suhem in vetrovnem vremenu;
– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega
materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi; ukrep
zahteva čiščenje vozil pri vožnji z območja gradnje na javne
prometne površine, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu
po javnih prometnih površinah in vlaženje odkritih delov trase;
– upoštevanje emisijskih norm pri uporabljeni gradbeni
mehanizaciji in transportnih sredstvih; ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih
sredstev.
24. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o
maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.
(2) Z aktivnimi in pasivnimi protihrupnimi ukrepi je potrebno zagotoviti dovoljene ravni hrupne obremenjenosti v delovnem in bivalnem okolju.
(3) Znotraj območja se izvaja II. stopnja varstva pred hrupom. Predvidene dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki bi
presegal mejne dnevne (55 dbA) in nočne (45 dbA) ravni hrupa.
25. člen
(varstvo voda in tal)
(1) Za vsako rabo vodnega vira, ki presega meje splošne
rabe (ogrevanje, sanitarna voda, zalivanje itd.) je potrebno
pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije, skladno s predpisi s področja upravljanja z vodami.
(2) Za vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno
vplival na vode in vodni režim, je treba pridobiti vodno soglasje
skladno s 150. členom ZV-1. Za posege na ureditvenem območju OPPN je vodno soglasje potrebno pridobiti predvsem za poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice. Vodno soglasje
ni potrebno pridobiti za objekte, ki se gradijo skladno s pogoji
tega OPPN oziroma, če je predvideno odvajanje odpadnih vod
v javno kanalizacijo in zbiranje ter razpršeno odvajanje padavinskih odpadnih vod.
26. člen
(ohranjanje narave)
Na območju urejanja ni območij varstva narave. Posebni
ukrepi varstva narave zato niso potrebni.

28. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno
z varstvom pred požarom)
(1) Za zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami se pri vseh posegih v prostor upoštevajo predpisi
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Pri projektiranju objektov in visokih naprav se upošteva, da je območje občine v območju VII. stopnje potresne
varnosti po MCS lestvici oziroma v območju z najnižjim pospeškom tal, ki znaša 0,100 [g].
(3) Gradnja zaklonišč ali zaklonilnikov ni predvidena. V
skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je predvidena ojačitev prve plošče predvidenih objektov.
(4) Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne
površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z
vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med
objekti in parcelnimi mejami oziroma ustrezna ločitev objektov,
s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja
ob požaru.
(5) Interno cestno omrežje bo med drugim služilo intervencijskim potem. Intervencijske poti bodo istočasno namenjene za umik ljudi in premoženja.
(6) Za objekte je potrebno zagotoviti zadostno nosilnost
konstrukcij za določen čas v primeru požara.
(7) Za stavbe se požarno varnost zagotovi v skladu z veljavnimi predpisi. 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.
IX. POGOJI GLEDE VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI
29. člen
(varovanje zdravja)
(1) Lega in velikost objektov mora zagotavljati, da bo za
bivalne objekte ter objekte, v katerih se dalj časa zadržujejo
ljudje, celotna osončenost bivalnih prostorov vsaj 2 uri dnevno.
Z vgradnjo sodobnih materialov mora biti zagotovljeno varstvo
pred prekomernim hrupom, z orientacijo stavb pa omogočena
zasebnost na posamezni parceli in v stanovanjski enoti.
(2) Pri vseh posegih v prostor, predvsem pri lociranju
objektov in naprav z agresivnejšimi dejavnostmi, ki povzročajo
prekomerne emisije v zrak, se upošteva vse predpise, ki urejajo
varstvo zraka.
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
IN DOPUSTNA ODSTOPANJA
30. člen
(faznost gradnje)
(1) Gradnja in ureditev območja lahko potekata fazno v
skladu z interesi investitorjev posameznega objekta.
(2) Pred gradnjo objekta mora biti urejena zanj potrebna
komunalna infrastruktura. Hkrati z objektom morajo biti urejene
tudi vse predvidene zunanje ureditve ob objektu (dovozi, dostopi, zelenice, parkirišča).
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(3) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dopustna pred začetkom gradnje stanovanjskih objektov ter cestne in komunalne infrastrukture in nove parcelacije. Lega teh
objektov mora upoštevati novo parcelacijo, v kolikor le-ta še
ne bo izvedena.
31. člen
(dovoljena odstopanja pri gradnji stavb)
(1) Dopustna je drugačna umestitev objektov in ureditev
zunanjih površin (npr. parkirišča, tlakovane površine, zelene
površine, dostopne ceste itd.) od prikazane v grafičnem delu
ob upoštevanju gradbenih linij in ostalih določil odloka. V grafičnem delu je prikazana situacija izhodiščne prostorske ureditve,
ki se lahko prilagaja pobudam in potrebam posameznih investitorjev ob upoštevanju določil in pogojev odloka glede infrastrukturnega opremljanja in zadostnih funkcionalnih, parkirnih
ter manipulativnih površin. Ob tem mora gradnja objektov ostati
znotraj območja dovoljene pozidave.
(2) Na severnem delu območja je glede na širino zazidljivega območja možno graditi objekte tudi v drugi liniji pozidave.
V tem primeru je možno izvesti cestne priključke za vsako
posamezno parcelo ali za več parcel skupaj. Natančne lokacije
teh dovoznih cest niso definirane, ampak se prilagodijo novi
parcelaciji.
32. člen
(odstopanja pri gradnji komunalne, prometne, energetske
in telekomunikacijske infrastrukture)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja pri gradnji
infrastrukture (tudi izven meje ureditvenega območja), objektov
in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora, pod pogojem, da so ureditve v soglasju
z njihovimi upravljavci.
(2) Dopustne so delne in začasne ureditve komunalne,
prometne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture,
za katere je potrebno pridobiti soglasje upravljavcev. Ureditve morajo biti v skladu s programi upravljavcev infrastrukture in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti
v končno fazo ureditve po izdelanih idejnih rešitvah za to
območje.
(3) Z odstopanji se ne smejo poslabšati prostorski in
okoljski pogoji ali ovirati bodoče ureditve. Za izboljšanje stanja
opremljenosti območja je dopustno izvesti dodatna podzemna
omrežja in naprave.
(4) Dovoljena so odstopanja, ki so rezultat usklajevanja
načrtov prometnic in križišč v kontaktnih območjih s sosednjimi
območji.
(5) Dopustna je drugačna zasnova ureditve zunanjih površin in parkirišč od prikazanih.
XI. VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKIH UREDITEV
S SOSEDNJIMI OBMOČJI IN DOPUSTNA ODSTOPANJA
33. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)
(1) Ureditve, ki so predvidene z OPPN, bodo s celovito urbanistično rešitvijo programsko in oblikovno zaokrožile severni
in vzhodni rob naselja Pušča.
(2) Posamezni načrtovani komunalni vodi, objekti in naprave ter kolesarske in peš povezave se navezujejo na obstoječe objekte in naprave, ki potekajo po zemljiščih izven
območja OPPN.
34. člen
(začasni posegi)
Do pričetka gradnje predvidenih objektov in naprav ter
ureditev območja se lahko zemljišča uporabljajo v sedanje
namene.
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XII. KONČNE DOLOČBE
35. člen
(hramba in vpogled)
Občinski podrobni prostorski načrt se hrani in je javnosti
na vpogled na sedežu Mestne uprave Mestne občine Murska
Sobota.
36. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0015/2016-21(700)
Murska Sobota, dne 13. septembra 2018
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

3131.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za stanovanjsko območje v Rakičanu
(EUP RA 3)

Na podlagi 11. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12 in 14/15 – ZUUJFO in v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17),
21. 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15
in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na
30. redni seji dne 13. septembra 2018 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet in podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko območje v Rakičanu v enoti urejanje
RA 3 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Podlaga za izdelavo OPPN je Odlok o Občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 54/16 in 67/16).
2. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje tekstualni
in grafični del ter priloge.
(2) Tekstualni del občinskega podrobnega prostorskega
načrta vsebuje besedilo odloka, in sicer:
– območje podrobnega prostorskega načrta,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– pogoje in merila za parcelacijo,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
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– ohranjanje kulturne dediščine, ohranjevanje narave ter
varstvo naravnih dobrin,
– varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno
z varstvom pred požarom,
– varovanje zdravja ljudi,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– dopustna odstopanja od načrtovanih ureditev,
– posebni pogoji,
– končna določila.
(3) Grafični del občinskega podrobnega prostorskega načrta vsebuje naslednje grafične načrte:
– 1. Izrez iz grafičnega dela OPN
m 1:2 000
– 2. Prikaz območja OPPN z obstoječim
parcelnim stanjem
m 1:1 000
– 3. Ureditvena situacija
m 1:1 000
– 4. Prikaz gospodarske javne infrastrukture m 1:1 000
– 5. Načrt nove parcelacije z zakoličbo
m 1:1 000
(4) Priloge občinskega podrobnega prostorskega so:
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Prikaz stanja prostora
– Strokovne podlage
– Smernice in mnenja
– Obrazložitev in utemeljitev
– Povzetek za javnost.
II. OBMOČJE PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
3. člen
(območje podrobnega prostorskega načrta)
(1) Ureditveno območje zajema nepozidano stavbno zemljišče na severovzhodnem delu naselja Rakičan, ki je namenjeno bivanju s spremljajočimi dejavnostmi.
(2) Območje podrobnega prostorskega načrta obsega
površino v izmeri cca. 5,68 ha in zajema parcele št. 123, 125/1,
126, 127, 128, 129/1, 129/2, 130/1, 130/2, 134, 250/1, del
250/2, 251, 252, 253, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 272/1, 272/2, 272/3, 272/4 in del 863, vse k.o. Rakičan. V naravi so kmetijske površine in travniške površine.
(3) Območje se s treh strani stika obstoječega naselja, na
severni strani pa z odprto kmetijsko krajino.
(4) Območje OPPN-ja je v Občinskem prostorskem načrtu
predvideno za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega
načrta.
4. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)
(1) Območje OPPN se nahaja na sredini naselja Rakičan,
na nepozidanem delu naselja, med vzhodnim in zahodnim
delom naselja. Na severnem delu je območje omejeno s cesto
na ostalih straneh pa je obkroženo s stanovanjskimi objekti in
kmetijami ter mirno obrtjo.
(2) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
leži izven območij varstva narave in varstva kulturne dediščine.
(3) Predvidena prostorska ureditev ne bo imela negativnih
vplivov na okolje z vidika varstva pred požarom, zaščite okolja
in ostalega varstva.
III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
5. člen
(vrste dejavnosti)
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
se razdeli na 51 novih stavbnih zemljišč namenjenih gradnji
stanovanjskih hiš s storitvenimi dejavnostmi ter na grajeno javno dobro namenjeno gradnji prometne ter ostale gospodarske
javne infrastrukture.
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6. člen
(vrste gradenj)
Na območju urejanja so dovoljene naslednje izvedbe
gradbenih in drugih del zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih
in enostavnih objektov:
– gradnja novih objektov (novi objekti, dozidave, nadzidave),
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov ali njihovih delov,
– spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov v
sklopu opredeljenih dejavnost v OPN,
– vzdrževalna dela na zgrajenih objektih in vzdrževalna
dela v javno korist,
– gradnja komunalne infrastrukture.
7. člen
(vrste objektov)
V skladu s predpisom o klasifikaciji vrst objektov (CC-SI)
je na območju dovoljena gradnja:
a) Zahtevnih in manj zahtevnih objektov:
– 11 Stanovanjske stavbe:
– 11100 enostanovanjske stavbe,
– 11210 dvostanovanjske stavbe;
– 12 Nestanovanjskih stavb pod pogojem, da njihov delež
ne presega deleža stanovanjske funkcije:
– 12304 trgovske stavbe (samo butiki in prodajne
galerije),
– 12304 stavbe za storitvene dejavnosti (vse razen
avtopralnic),
– 12420 garažne stavbe;
– 21 objekti prometne infrastrukture:
– 211 ceste;
– 22 cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
b) Nezahtevnih objektov (velikosti glede na veljavno Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje):
– majhne stavbe: garaža, drvarnica, zimski vrt in podobni
objekti,
– pomožni objekt v javni rabi: objekt za razsvetljavo, drog,
spomenik, kip, križ, kapelica, pomožni cestni objekti.
c) Enostavni objekti:
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa,
uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja,
savna, zimski vrt, vetrolov in podobni objekti,
– pomožni objekt v javni rabi: objekt za razsvetljavo, drog,
spomenik, kip, križ, kapelica, pomožni cestni objekti, pomožni
cestni objekti,
– ograja, podporni zid z ograjo,
– rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, rezervoar
za vodo,
– vodnjak, vodomet,
– priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja,
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje: bazen, grajen ribnik, vodni zbiralnik,
– objekti za oglaševanje,
– pomožni komunalni objekti,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih
pojavov.
8. člen
(gradbene linije in odmiki)
(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega
načrta so določeni naslednji regulacijski in funkcijski elementi:
– grajeno javno dobro je zemljišče in na njem zgrajeni
objekti namenjeni splošni rabi. Grajeno javno dobro lokalnega
pomena je grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina
na njih, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je
pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg,
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pasaža, zelena površina in druga javna prometna površina
lokalnega pomena, igrišče, parkirišče ipd.;
– stavbno zemljišče je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več
zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na
katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine,
ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev
površin, ki bodo služile takšnemu objektu;
– površina za razvoj objekta je površina na kateri je možna gradnja objektov znotraj stavbnega zemljišča pod pogoji,
ki jih določa ta odlok. Določena je z gradbeno linijo ter odmaknjena najmanj 2,0 m od parcelne meje sosednjega zemljišča
in najmanj 4,0 m od parcelne meje grajenega javnega dobra;
– gradbena linija je črta, na katero morajo biti v celoti
ali večjem delu z enim robom – s fasado postavljeni objekti,
ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti. Gradbeno linijo lahko
presegajo le napušči, terase, balkoni, nadstreški nad vhodi,
zunanja stopnišča in manjši oblikovni poudarki posamezne
fasade. Upoštevanje gradbene linije velja le za zahtevne in
manj zahtevne objekte.
(2) Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov od sosednjih parcelnih meja morajo znašati minimalno 1,0 m. Odmik je
lahko manjši, če z njim soglaša lastnik sosednjega zemljišča.
Ograja, objekti v zemlji in objekti brez višine (priključki, komunalna infrastruktura ipd.) se lahko postavijo na parcelno mejo.
(3) Enostavne in nezahtevne objekte se postavlja v notranjosti parcele. Na sprednji strani parcele, pred objektom, so
lahko nadstreški nad vhodom in nadstreški za avte ter lope,
ki so v sklopu nadstreška za avto. Pri določanju velikosti teh
objektov se upošteva navedene velikosti iz veljavnih predpisov,
ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
(4) Odmiki objektov obstoječih in predvidenih komunalnih
vodov in naprav morajo biti usklajeni z veljavnimi tehničnimi
predpisi.
9. člen
(oblikovanje objektov in okolice)
(1) Oblikovanje objektov:
– tlorisna oblika objektov je podolgovata ali lomljena v
obliki črke L ali T;
– višinski gabarit: največ P+1. Objekti ne smejo biti podkleteni. Višinska kota pritličja mora biti minimalno 0,20 m nad
koto nivelete nove ceste, do največ 0,50 m. Kleti so dovoljene
le v nepropustni (bazenski) tehniki;
– streha: vse vrste streh. Dvo- in večkapnice morajo imeti
naklone od 30º do 40º, s smerjo slemena po daljši stranici
objekta. Nakloni enokapnih streh so od 15º do 25º in prav tako
s smerjo po daljši stranici objekta. Dovoljene so tudi frčade.
Ravne strehe morajo biti zaključene z ravno atiko. Na strehah
je dopustna namestitev sončnih sprejemnikov ali drugih naprav
namenjenih zbiranju obnovljivih virov energije, ki ne smejo
presegati slemena streh in morajo imeti enak naklon kot streha;
– fasade: klasično ometana, obarvana v nežne odtenke.
Lahko se kombinira s kamnom, lesom ali fasadnimi ploščami,
katerih delež ne sme presegati klasično ometane fasade. Izjema so nestanovanjski objekti;
– faktor zazidanosti parcele mora biti do 0,4.
(2) Okolico objektov se uredi glede na funkcijo objekta.
Možno je delno nasutje terena na parceli ob pogoju, da je na
taki parceli urejen odvod padavinske vode, s čimer se prepreči
zamakanje sosednjih zemljišč. Gradbeno inženirske objekte
(cevovode, komunikacijska omrežja in elektroenergetske vode)
se izvede podzemno.
(3) Posamezna parcela se lahko ogradi. Ograja se postavi
znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Višina ograje ob cesti je lahko največ 1,20 m, ob notranjih,
medsoseskih parcelnih mejah pa do 1,60 m. Ograje ob cestnih
uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah se postavi
tako, da je omogočena preglednost in ni oviran promet po
javni cesti.
(4) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi
tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov
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na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih
znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom
oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih panojev na fasade ni dopustna.
(5) Oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov ni
omejeno.
IV. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
10. člen
(parcelacija)
Velikost in oblika novih zemljiških parcel, na katerih so
stavbe ali se bo na njih izvajala gradnja, je razvidna iz grafičnega prikaza. Parcelacija je praviloma pravokotna na novo
cesto. Vsaka samostojna gradbena parcela mora imeti dostop
in dovoz z javne ceste. Priključki na javno cesto morajo biti
varni in urejeni v skladu s predpisi o javnih cestah. Dovoljeno
je združevanje parcel, vendar ob tem mora gradnja predvidenih
objektov upoštevati gradbene linije. Dovoljeno je tudi odstopanje v širini parcele za največ skupno 1 m, pod pogojem, da se
s tem strinja lastnik sosednje parcele. Pri tem se regulacijski
elementi (gradbene linije, odmiki …) prilagodijo novi parcelni
meji. Izjeme v odstopanju v velikosti in obliki so parcelne meje,
ki mejijo na območje izven OPPN. Pri teh so dovoljena večja
odstopanja ob meji območja OPPN.
V. PRIKLJUČEVANJE NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
11. člen
(splošni pogoji)
(1) Gospodarska javna infrastruktura se načrtuje v območju
in izven območja občinskega podrobnega prostorskega načrta.
(2) Detajlni pogoji za priključitev na načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo se določijo v fazi izdelave projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja posameznega objekta.
(3) Točen potek tras se določi na podlagi posebne projektne dokumentacije.
(4) Gospodarska javna infrastruktura mora biti dimenzionirana na končno načrtovano kapaciteto območja občinskega
podrobnega prostorskega načrta.
12. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Na severnem delu območja poteka asfaltirana cesta,
ki povezuje Prešernovo in Panonsko ulico. Za ureditev novega
naselje je potrebna širitev te ceste in ureditev pločnika.
(2) Po sredini ureditvenega območja se uredi nova prometna cesta s pločnikom v smeri S–J–JV, ki se poveže z obstoječimi cestnimi povezavami.
(3) Širina vozišča osrednje interne ceste znaša 5,0 m
z enostranskim pločnikom širine 1,5 m. Na osrednjo cesto
se v smeri V–Z vežejo ožje interne ceste v širini 4,0 m in z
enostranskim pločnikom. Širina ceste in pločnika je lahko tudi
več ali manj, če za to obstajajo upravičeni razlogi utemeljeni s
tehničnega, prometnega in prostorskega vidika.
(4) Parcele, ki ležijo ob meji OPPN, imajo lahko dostop
do javne ceste urejen drugače kot je prikazano v grafičnem
prikazu, po parcelah izven območja OPPN.
(5) Pri umestitvi nove ceste je potrebno upoštevati:
– vso veljavno zakonodajo,
– zasaditev ob cesti je potrebno prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme,
– zagotovljeno mora biti varno odvijanje prometa vseh
udeležencev v prometu,
– upoštevati obstoječe in načrtovane komunalne vode,
– preprečiti je potrebno odtekanje površinskih padavinskih
voda z utrjenih površin na javne ceste.
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13. člen
(oskrba z vodo)
(1) Izvesti je potrebno manjkajoči sekundarni vodovod
na obravnavanem območju s štirimi navezavami na obstoječe
vodovodno omrežje v naselju.
(2) Objekti se s samostojnimi priključki priključijo na sekundarni vodovod. Merilno mesto z merilci vode se zmontirajo v
vodomernem jašku na parceli uporabnika. Lokacijo jaška določi
upravljavec vodovoda.
(3) Na območju OPPN se izvede tudi hidrantno omrežje.
Hidranti morajo biti postavljeni na javnih površinah, da bodo
vidni in enostavno dostopni in hkrati zaščiteni pred morebitnimi
poškodbami z vozili.
14. člen
(odvodnja padavinskih voda)
(1) Padavinske vode s streh in utrjenih površin je po mehanskem čiščenju (peskolovi) treba zbirati v zbiralnikih deževnice in odvajati v javno kanalizacijo za odvodnjo padavinskih
voda.
(2) Za gradnjo na obodnih parcelah OPPN, v kolikor še
ne bo zgrajenega ponikovalnega jarka, se padavinska voda
mora obvezno zbirati v zbiralnikih deževne vode s prelivom na
lastne zelenice.
(3) Odvajanje padavinske vode z utrjenih površin se predvidi tako, da se v največji možni meri zmanjša hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da se predvidi
zadrževanje (zatravitev, travne plošče, suhi zadrževalnik). Z
večjih utrjenih površin, kjer obstoja nevarnost onesnaženja, se
padavinske vode odvede preko lovilcev maščob.
(4) Padavinske voda s streh, cestišč in javnih utrjenih
površin se odvaja preko kanalizacije za odvodnjo padavinskih
voda v ponikovalni jarek. Ponikovalni jarek poteka od območja
OPPN na severni strani proti reki Ledavi.
15. člen
(odvodnja komunalnih voda)
(1) Ob novi interni cesti se uredi nova kanalizacija za
odvajanje komunalnih voda, ki se naveže na obstoječo. Vsi
komunalni kanali sekundarne kanalizacije morajo potekati v
območju javnih poti.
(2) Vsi predvideni stanovanjski objekti na območju OPPN
se morajo priključiti na predvideno sekundarno kanalizacijo
za odvodnjo komunalnih voda. Priključitev je možna samo za
vsak objekt posebej in samo preko kanalizacijskega jaška,
ki se mora za vsak posamezni objekt predvideti 1 m znotraj
parcelne meje.
(3) V kanalizacijo za odvodnjo komunalnih voda je prepovedano odvajati padavinske odpadne vode. Eventualne
tehnološke odpadne vode je potrebno v objektih voditi ločeno
ter pred odtokom v javno kanalizacijo prečistiti in obdelati
do stopnje, ki jo zahtevajo predpisi za priključitev na javno
kanalizacijo.
16. člen
(oskrba z električno energijo)
(1) Za izvedbo napajanja obravnavanega območja z električno energijo z močjo cca 250 kW bo potrebno zgraditi novo
transformatorsko postajo TO 20/04 Kv Rakičan Mladinska,
nov 20 kv SN kablovod Rakičan 3–Rakičan Mladinska, nov
20 kv SN kablovod Rakičan 31–Rakičan Mladinska ter ustrezne
nizkonapetostne razvode iz nove transformatorske postaje do
predvidenih objektov.
(2) Objekte se priključi na električno omrežje pod pogoji,
ki jih določi upravljavec v svojem soglasju.
(3) Pri oskrbi objektov z energijo se upošteva vse možnosti uporabe obnovljivih virov energije, v ta namen je na strehah
objektov možna namestitev sončnih kolektorjev.
(4) Vse priključke na gospodarsko javno infrastrukturo
se izvede zemeljsko. Priključke elektrike se izvede v zaščitnih
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ceveh. Odmiki elektrike od ostalih zemeljskih vodov morajo
znašati najmanj 60 cm, odmik med kanalizacijo in vodovodom
pa najmanj 1 m. Vertikalni odmiki med posameznimi vodi morajo znašati najmanj 50 cm.
17. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Na robu območja OPPN poteka obstoječe plinovodno
omrežje delovnega tlaka 1 bar.
(2) Za območje OPPN je predvideno ogrevanje objektov
z zemeljskim plinom v kombinaciji z obnovljivimi viri energije.
(3) Operater distribucijskega sistema gradi novo ali povečuje zmogljivost obstoječe infrastrukture v skladu s predpisi s
področja energetike, če mu višina omrežnine, potrjena s strani
Agencije za energijo, to omogoča.
(4) Pogoje in način priključevanja na omrežje zemeljskega
plina določa lokalni predpis o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina ter sistemska obratovalna navodila.
(5) V okviru komunalnega reda se plinovodno omrežje
umesti v rob ceste ob vodovodu z upoštevanjem predpisanih
minimalnih odmikov, ki omogočajo ločeno gradnjo posameznih
vodov.
18. člen
(javna razsvetljava)
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
se opremi z javno razsvetljavo v skladu s kriteriji in predpisi
glede osvetljenosti cest in ob upoštevanju predpisov o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
19. člen
(telekomunikacije)
(1) Zunaj in znotraj območja OPPN poteka zemeljsko
krajevno in razvodno tk omrežje. Pred pričetkom vseh del na
območju urejanja je potrebno naročiti zakoličbo zemeljskega
tk omrežja ter po potrebi naročiti eventualno zaščito oziroma
prestavitev tangiranega tk omrežja.
(2) Na območju predvidene nove cestne povezave je v
bankinah predviden tk koridor (tk trase s tk jaški).
(3) Za potrebe stanovanjskih parcel se mora ob dovozni
cesti projektirati enocevna oziroma dvocevna tk kanalizacija
(PVC cca 2x fi 110 mm) z ustreznimi tk jaški in predvidenimi
tk cevmi od predvidenih tk jaškov na vsako parcelo. Tk cev se
mora zaključiti v zelenici ali pomožnem tk jašku.
20. člen
(ravnanje s komunalnimi odpadki)
Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov se
ureja po veljavnih predpisih in jih izvaja pristojna komunalna
organizacija. Dovoljeno je zbiranje manjših količin organskih
odpadkov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost. Pri novih
objektih se predvidi zbirna mesta za odpadke tako, da niso vidno izpostavljena in da so dostopna vozilom za odvoz. Zbiranje
posebnih odpadkov se izvaja ločeno od ostalih komunalnih
odpadkov in ureja na način, kot ga predpisuje zakonodaja.
VI. CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH
DOBRIN TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
21. člen
(območja režimov)
(1) V obravnavanem območju ni objektov ali površin kulturne dediščine. Območje leži izven območij varstva narave.
Posebni ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine in varstva
narave niso predvideni.
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(2) Drugih ogroženih območij na obravnavanem območju
OPPN-ja ni.
22. člen
(varovanje voda)
(1) Za vsako rabo vodnega vira (podtalnica, geotermalni
vir, javni vodovod), ki presega meje splošne rabe (ogrevanje,
zalivanje, tehnološka voda ...) je treba pridobiti vodno pravico
na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije v skladu z določbami ZV-1.
(2) Za vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno
vplival na vode in vodni režim, je treba pridobiti vodno soglasje
skladno s 150. členom ZV-1. Za posege na ureditvenem območju OPPN je vodno soglasje potrebno pridobiti predvsem za poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice. Vodno soglasje
ni potrebno pridobiti za objekte, ki se gradijo skladno s pogoji
tega OPPN oziroma, če je predvideno odvajanje odpadnih vod
v javno kanalizacijo in zbiranje ter razpršeno odvajanje padavinskih odpadnih vod.
23. člen
(požarna varnost)
(1) Požarno varstvo vseh objektov na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta mora biti urejeno v skladu
z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
(2) Do vseh objektov mora biti omogočen dostop gasilskim vozilom neposredno do objektov. Delovne površine za
intervencijska vozila se zagotovijo na prometnih površinah in
manipulativnih površinah ob objektih.
(3) Na območju občinskega podrobnega prostorskega
načrta se zgradi hidrantno omrežje z nadzemnimi hidranti, ki
mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.
(4) Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni
možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med
prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zidovi (zidovi brez odprtin), v primeru eventualnih odprtin morajo
biti le-te izdelane iz ognje odpornega materiala.
VII. POGOJI GLEDE VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI
24. člen
(varovanje zdravja)
(1) Lega in velikost objektov mora zagotavljati, da bo za
bivalne objekte in objekte, v katerih se dalj časa zadržujejo ljudje, celoletna osončenost bivalnih prostorov vsaj 2 uri dnevno.
Z vgradnjo sodobnih materialov mora biti zagotovljeno varstvo
pred prekomernim hrupom, z orientacijo stavb pa omogočena
zasebnost na posamezni parceli in v stanovanjski enoti.
(2) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju se
območje uvrsti v območje III. stopnje varstva pred hrupom.
Pri gradnji in obratovanju načrtovanih objektov in vseh ostalih
ureditev je treba upoštevati predpisane ravni hrupa, ki ne smejo
biti prekoračene.
(3) Pri vseh posegih v prostor, predvsem pri lociranju
objektov in naprav z agresivnejšimi dejavnostmi, ki povzročajo
prekomerne emisije v zrak, se upošteva vse predpise, ki urejajo
varstvo zraka.
25. člen
(tehnični pogoji gradnje objektov)
(1) Pri gradnji in prenovi objektov in naprav in pri razmestitvi objektov na posamezni parceli se upošteva tehnične
zahteve sodobne gradnje. S smotrno razporeditvijo stavb je
treba zmanjšati stroške delovanja javne gospodarske infrastrukture, z vgradnjo sodobnih materialov pa zmanjšati stroške
ogrevanja in hlajenja ter zmanjšati izgube energije. Pri tem se
uporablja obnovljive vire energije (zbiralniki sončne energije,
izraba padavinske vode, izraba geotermalne vode, skupni ener-
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getsko varčni sistemi). Priporoča se izraba padavinske vode za
sanitarne namene.
(2) Pri projektiranju objektov in visokih naprav se upošteva, da je območje občine v območju VII. stopnje potresne varnosti po MCS lestvici oziroma v območju z najnižjim projektnim
pospeškom tal, ki znaša 0,100 [g].
VIII. ODSTOPANJA
26. člen
(odstopanja)
(1) Odstopanja v namembnosti območja niso dopustna.
(2) Dopustna so odstopanja od poteka načrtovanih tras
in objektov oziroma tehničnih rešitev prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture v primeru, da se v fazi
priprave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ali med
gradnjo pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč,
ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, geološko-geomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske rešitve ali drugih
utemeljenih razlogov. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z
javnimi interesi. Z rešitvami morajo soglašati pristojni upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, v katerih delovno področje
spadajo odstopanja.
(3) Dovoljena je izvedba povezovalne ceste na južnem
delu osrednje ceste na ureditvenem območju in Mladinsko
ulico, preko parcele št. 42, če se s tem strinja lastnik parcele in
lastniki sosednjih parcel.
IX. ETAPNOST
27. člen
(etapnost)
(1) Pred začetkom gradenj zahtevnih in manj zahtevnih
objektov na območju OPPN je potrebno v skladu s pogoji tega
odloka izvesti parcelacijo fazno ali v celoti.
(2) Gradnja cestne in gospodarske javne infrastrukture se
lahko gradi fazno ob pogoju, da je upoštevana končna ureditev
oziroma kapaciteta območja.
(3) Gradnja stanovanjskih objektov na obodnih parcelah se lahko gradi pred izvedbo nove gospodarske in cestne
infrastrukture, v kolikor je parcela komunalno opremljena z
obstoječo infrastrukturo.
(4) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov se lahko
gradi pred začetkom stanovanjskih objektov in cestne ter komunalne infrastrukture ter nove parcelacije. Lega teh objektov
mora upoštevati novo parcelacijo, v koliko le-ta še ne bo
izvedena.
(5) Časovna izvedba parcelacije in gradnje, kakor tudi
zaporedje izvedbe posamezne etape je odvisna od izkazanega
interesa investitorjev.
X. POSEBNI POGOJI
28. člen
(posebni pogoji)
Prostorski izvedbeni pogoji za ureditev v kompleksu so
podlaga za izdajo dovoljenj za gradnjo. Pri načrtovanju objektov in ureditev in pri izvajanju del je treba upoštevati tudi vse
pogoje iz smernic pristojnih organov in organizacij, pridobljenih
k podrobnemu prostorskemu načrtu.
XI. KONČNA DOLOČILA
29. člen
(hramba in vpogled)
Občinski podrobni prostorski načrt se hrani in je na vpogled javnosti pri pristojnem občinskem organu za urejanje
prostora Mestne občine Murska Sobota.
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30. člen
(veljavnost)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0006/2016-36(700)
Murska Sobota, dne 13. septembra 2018
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

3132.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono
Turopolje 1 v Murski Soboti (trgovski objekt)

Na podlagi 11., 61. in 56.a 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, 14/15 – ZUUJFO in v povezavi z 273. členom Zakona
o urejanju prostora ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter na
podlagi 21. 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, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10,
39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota
na 30. redni seji dne 13. septembra 2018 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju
zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1
v Murski Soboti (trgovski objekt)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1
v Murski Soboti (trgovski objekt), katerega je izdelal RATINGATELJE ZA PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, RATNIK
OTO s.p., Šercerjevo naselje 18, 9000 Murska Sobota, v decembru 2017, pod št. OPPN 1/17, ki je bil sprejet z Odlokom
o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v
Murski Soboti (Uradni list RS, št. 83/97, 77/98 – popravek).
2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (v nadaljevanju SD ZN) vsebujejo tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni SD ZN vsebuje besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta.
(3) Grafični del SD ZN vsebuje naslednje grafične načrte:
1. Izsek iz kartografskega dela OPN
2. Območje SD ZN z obstoječim parcelnim stanjem
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
4. Ureditvena situacija
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) ter grajeno
javno dobro (GJD)
6. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, obrambo
ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z
varstvom pred požarom.
Priloge SD ZN:
1. Izvleček iz OPN
2. Prikaz stanja prostora za obravnavano območje
3. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
4. Obrazložitev in utemeljitev.
3. člen
Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi:
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»3.a člen
Območje SD ZN leži ob Tišinski ulici ob avtosalonu Avtohiše Meško d.o.o. in zaobjema parcele št. 4281 in 4282 vse
k.o. Murska Sobota.«
4. člen
Za prvim odstavkom 4. člena se dodata nova drugi in tretji
odstavek, ki se glasita:
»(2) Na območju SD ZN je dopustno umeščati trgovske in
druge stavbe za storitvene dejavnosti.
(3) Na območju SD ZN se spremeni z OPN opredeljena
namenska raba SS (stanovanjske površine brez ali s spremljajočimi dejavnosti) iz trgovske dejavnosti kot spremljajoče
dejavnosti bivanja v trgovsko dejavnost kot samostojno dejavnost. V naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN se zato na
obravnavanem območju opredeli namenska raba CD – druga
območja centralnih dejavnosti.«
5. člen
Za prvim odstavkom 5. člena se doda novi drugi odstavek,
ki se glasi:
»(2) Na območju SD ZN so dovoljeni naslednji posegi v
prostor:
– gradnja objekta na parceli 4281 in 4282, k.o. Murska
Sobota,
– rekonstrukcija objekta na parcelah 4281, k.o. Murska
Sobota,
– tekoča vzdrževalna in investicijska dela na objektih in
napravah,
– funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše tehnologije,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, prometnic,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,
– spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti,
– postavitev oglasnih panojev in zagotovitev razstavnih
prostorov,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v okviru
določil tega odloka.«
6. člen
Za prvim odstavkom 6. člena se doda novi drugi odstavek,
ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
veljajo na območju SD ZN naslednji pogoji glede oblikovanja
in lege objektov:
– objekta na parceli 4281 in 4282, k.o. Murska Sobota sta
pritlična, višina venca je do 6 m;
– objekta sta v grafičnem delu narisana v maksimalnem
tlorisu, dovoljeno je odstopanje v zmanjšanje objekta;
– preseganje višinskih gabaritov stavb je možno le za
postavitev strojne in tehnološke opreme (klime, prezračevalni
sistemi, sončni kolektorji, sončne in vetrne elektrarne, fotovoltaika, izhodov na strehe …);
– na objektu na parceli 4281 in 4282, k.o. Murska Sobota
je lahko tudi ravna streha z minimalnim naklonom skritim za
vencem.«
7. člen
Za 7. členom se doda novi 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
(pogoji in usmeritve za gradnjo nezahtevnih
in enostavnih objektov)
(1) Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov se izvaja skladno z veljavno zakonodajo. Upoštevati je potrebno
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vse zahteve glede načina gradnje enostavnih in nezahtevnih
objektov, ki se urejajo v skladu s predpisom, ki urejajo to vrsto
objektov glede na zahtevnost.
(2) Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov oziroma
njihovih najbolj izpostavljenih delov od sosednjih parcel morajo
znašati minimalno 1 m. Odmik je lahko manjši, če z njim soglaša lastnik sosednjega zemljišča.
(3) Postavitev urbane opreme ne sme onemogočati ali
ovirati odvijanja prometa in ovirati vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.
(4) Ograja mora biti postavljena znotraj parcele ali na
meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Višina ograje ne
sme presegati višine 1,20 m. Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah se postavi tako, da
omogočajo preglednost in ne ovirajo prometa po javni cesti.
(5) Oblikovni elementi enostavnih in nezahtevnih objektov
morajo biti načrtovani skladno osnovnemu objektu.«
8. člen
Za prvim odstavkom 8. člena se doda novi drugi odstavek,
ki se glasi:
»S SD ZN bo načrtovan objekt priključen na javni vodovod preko obstoječega priključka na parceli 4284, k.o. Murska
Sobota.«
9. člen
Za prvim odstavkom 9. člena se dodata nova drugi in tretji
odstavek, ki se glasita:
»(2) Zbiranje in odvajanje odpadnih voda mora biti ločeno za padavinske in komunalne odpadne vode in usklajeno z
veljavnimi predpisi s področja varstva okolja.
(3) Komunalne odpadne vode se morajo po ločeni kanalizaciji odvajati v javno kanalizacijsko omrežje, meteorne
vode pa je potrebno odvajati v ponikalnice ali meteorne odvodnike.«
10. člen
Za prvim odstavkom 10. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Na območju SD ZN veljajo naslednji pogoji glede prometne infrastrukture:
– območje se prometno naveže na obstoječi priključek s
Tišinske ulice;
– cestni priključek obrtne cone na državno cesto R3-740
je potrebno načrtovati v skladu s predpisi, ki urejajo priključevanje na javne ceste;
– znotraj funkcionalnega zemljišča objekta je potrebno
zagotoviti ustrezno število parkirnih mest, skladno s predpisi, ki
določajo minimalno potrebno število parkirnih mest.«
11. člen
Za prvim odstavkom 11. člena se dodajo novi drugi, tretji
in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) S SD ZN bo predviden objekt priključen na obstoječi
NN električni priključek avtosalona Meško d.o.o. na parceli
4284, k.o. Murska Sobota.
(3) Pri umeščanju s SD ZN objekta na parcelni številki
4281, k.o. Murska Sobota je potrebno upoštevati lokacijo distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
(4) Pri oskrbi objektov z energijo se upošteva vse možnosti uporabe obnovljivih virov energije. V ta namen je na strehah
objektov dopustna namestitev sončnih kolektorjev.«
12. člen
Za 11. členom se doda novi 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
S SD ZN bo načrtovan objekt priključen na obstoječi vod
informacijskega sistema avtosalona Meško d.o.o. na parceli
4284, k.o. Murska Sobota.«
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13. člen
Za 12. členom se dodata nova 12.a in 12.b člen, ki se
glasita:
»12.a člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Za zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami se pri vseh posegih v prostor upoštevajo predpisi
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Območje se nahaja izven vseh naravnih omejitev kot
so poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost
terena.
(3) Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne
nevarnosti. Pri načrtovanju objektov se upošteva projektni pospešek tal 0,100 g.
(4) Gradnja zaklonišč ali zaklonilnikov ni predvidena. V
skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je predvidena ojačitev prve plošče predvidenih objektov.
(5) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je
potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco
o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost
razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na
minimalno ob upoštevanju sledečega:
– nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije,
– nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih
in strojnih olj,
– nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov in
– nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki
gradbenih in drugih materialov.
12.b člen
(varstvo pred požarom)
(1) Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
se nahaja na območju, kjer je požarna ogroženost naravnega
okolja srednja.
(2) Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje
objekte morajo biti zagotovljeni potrebni odmiki od meje parcel
in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve.
(3) Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo zagotovljena z javnim hidrantnim omrežjem. Upravljavec vodovodnega omrežja zagotavlja zmogljivost hidrantnega omrežja z
10 l/sekundo vode za gašenje.
(4) Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da je
ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo
hiter in varen umik.
(5) Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko predvidenih notranjih prometnih in manipulativnih površin.«
14. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se po
ZPNačrt štejejo za občinski podrobni prostorski načrt.
15. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se hranijo
in so na vpogled na sedežu Mestne uprave Mestne občine
Murska Sobota.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0010/2017-17(700)
Murska Sobota, dne 13. septembra 2018
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

Stran

9916 /

Št.

65 / 5. 10. 2018
NOVA GORICA

3133.

Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ
ter oblikovanju in določanju cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Na podlagi četrtega in petega odstavka 61. 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 11/18 –
ZSPDSLS-1; ZLS), 59. in 60. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06,
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), četrtega odstavka 17. in
prvega odstavka 51. člena Direktive 2014/23/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (Uradni list EU, št. L 94/1), 19. člena
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12,
18/17) in v skladu s Sporazumom o sodelovanju pri izvajanju
gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih
odpadkov na Uničnem z dne 19. 3. 2018 je Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica na seji dne 20. septembra 2018 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju
in določanju cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb obdelave določenih
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen odloka)
(1) Ta odlok ureja:
– ustanovitev Sveta Centra za ravnanje z odpadki CEROZ
d.o.o.,
– ustanovitev Strokovne komisije Sveta Centra za ravnanje z odpadki CEROZ d.o.o.,
– obračunska obdobja po predpisih o metodologiji za
oblikovanje cen,
– postopke v zvezi s pregledi elaboratov o cenah in potrjevanjem cen izvajanja javnih služb,
– enotno ceno javnih služb,
– in ostala pravila, povezana s Svetom Centra za ravnanje z odpadki CEROZ d.o.o., Strokovno komisijo ter oblikovanjem in določanjem cen.
(2) Namen tega odloka je ustanoviti Svet Centra za ravnanje z odpadki CEROZ d.o.o., Strokovno komisijo, določiti
njegove pristojnosti ter način odločanja ter zagotoviti enotna
pravila na področju oblikovanja in določanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov vseh občin, ki zagotavljajo izvajanje gospodarskih javnih služb po tem odloku, s
skupnim izvajalcem CEROZ d.o.o.

men:
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ustanoviteljic ali imajo občine ustanoviteljice drugačno pravico
razpolaganja in je oddana v najem CEROZ-u ter jo slednji potrebuje za izvajanje javnih služb za območje vseh občin. Javna
infrastruktura je v naselju Unično, na naslovu Brdce 41B, Dol
pri Hrastniku;
– javna služba obsega gospodarsko javno službo obdelava in gospodarsko javno službo odlaganje. Obseg in vsebina
obeh gospodarskih javnih služb za namene tega odloka se
določa v skladu z vsakokrat veljavnimi državnimi predpisi;
– javna služba obdelava je gospodarska javna služba obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov iz 4. točke prvega
odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16
in 61/17 – GZ; ZVO-1);
– javna služba odlaganje je gospodarska javna služba
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov iz 5. točke prvega odstavka 149. člena ZVO-1;
– mešani komunalni odpadki so odpadki, klasifikacijska
št. 200301, po Sklepu Komisije z dne 18. decembra 2014 o
spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta
in Sveta 2014/955/EU oziroma v vsakokrat veljavnih predpisih
določeni odpadki, ki so lahko predmet javne službe;
– občine so vse občine, ki so podpisale sporazum o sodelovanju iz 3. člena tega odloka;
– občine ustanoviteljice so Občina Hrastnik, Občina Litija,
Občina Radeče, Občina Trbovlje in Občina Zagorje ob Savi, in
so imetnice poslovnih deležev v CEROZ-u in solastnice javne
infrastrukture;
– občine koncedentke so občine neustanoviteljice, in sicer
Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob
Soči, Občina Miren - Kostanjevica, Občina Renče - Vogrsko in
Občina Šempeter - Vrtojba.
(2) Opredelitve izrazov se spremenijo s spremembo predpisov.
3. člen
(sporazum o sodelovanju)
Občine ustanoviteljice in občine koncedentke so z namenom skupnega zagotavljanja obvezne občinske javne službe
obdelava in obvezne občinske javne službe odlaganje dne
19. 3. 2018 sklenile Sporazum o sodelovanju pri izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na Uničnem (v nadaljevanju: sporazum o sodelovanju).
4. člen
(izvajanje javne službe)
Občine ustanoviteljice in občine koncedentke urejajo
pravno obliko skupnega izvajanja javne službe obdelava in
javne službe odlaganja v svojih odlokih, in sicer:
– občine ustanoviteljice v obliki javnega podjetja CEROZ,
in
– občine koncedentke s podelitvijo neposredne koncesije
CEROZ-u.
II. USTANOVITEV SKUPNEGA ORGANA

2. člen

5. člen

(pomen izrazov)

(ustanovitev skupnega organa občin)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji po-

– CEROZ je CEROZ d.o.o., Brdce 41B, Dol pri Hrastniku,
matična številka 2117711, davčna številka 64201643;
– javna infrastruktura je gospodarska javna infrastruktura
in predstavlja vse premične in nepremične objekte, naprave, opremo in druga sredstva v lasti oziroma solasti občin

(1) S tem odlokom občinski sveti občin ustanoviteljic in
občin koncedentk na podlagi četrtega odstavka 61. člena ZLS
ustanovijo skupni organ občin ustanoviteljic in koncedentk.
(2) Ime skupnega organa občin ustanoviteljic in občin
koncedentk je Svet CEROZ (v nadaljevanju: Svet CEROZ).
(3) Sedež Sveta CEROZ je na naslovu Brdce 41b,
1431 Dol pri Hrastniku.
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6. člen
(sestava in način dela Sveta CEROZ)
(1) Svet CEROZ sestavljajo vsakokratni župani občin
ustanoviteljic in koncedentk.
(2) Predsednik Sveta CEROZ je za dobo enega leta vsakokratni župan ene izmed občin ustanoviteljic v vrstnem redu
Občina Hrastnik, Občina Litija, Občina Radeče, Občina Trbovlje
in Občina Zagorje ob Savi.
(3) Predsednik Sveta CEROZ predstavlja Svet CEROZ,
sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter
skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja ter
usklajuje delo Sveta CEROZ.
(4) Svet CEROZ opravlja delo na sejah.
(5) Seje Sveta CEROZ potekajo na sedežu Sveta CEROZ
ali dopisno (po e-pošti, pisno ali telefonsko).
(6) Svet CEROZ sprejme poslovnik o delu, v katerem se
podrobneje uredijo pravila o načinu sklica sej, gradivih, osebah, ki se poleg predstavnikov Sveta CEROZ udeležujejo sej,
pisanju in potrjevanju zapisnika ter druga relevantna pravila.
7. člen
(število glasov članov Sveta CEROZ)
Vsak župan občine ustanoviteljice ima pri sprejemanju
odločitev po dva glasova, vsak župan občine koncedentke pa
po en glas.
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(2) Za določitev višine potrebnih sredstev za delo, načina
plačila ter druga s tem povezana vprašanja občine sklenejo
ustrezno pogodbo.
(3) Predstavniki Sveta CEROZ niso upravičeni do sejnin
in povračil stroškov v zvezi s sejami s strani CEROZ.
12. člen
(strokovna komisija)
(1) V skladu s tem odlokom in na podlagi sporazuma
iz 3. člena tega odloka se ustanovi Strokovna komisija, ki je
pristojna za strokovni pregled predlogov cen javne službe v
skladu s kriteriji iz tega odloka. Strokovna komisija po pregledu
elaborata o oblikovanju cen le tega potrdi ali pa predlaga popravke oziroma dopolnitve. Odločitvi strokovne komisije mora
biti priloženo obrazloženo strokovno mnenje.
(2) Strokovna komisija izvaja za Svet CEROZ tudi druge
strokovne naloge, ki so potrebne za izvajanje pristojnosti Sveta
CEROZ iz 8. člena tega odloka.
(3) Strokovna komisija je sestavljena iz po enega predstavnika vsake občine s področja gospodarskih javnih služb
ali finančno-računovodskih sektorjev. Predstavnike imenujejo
župani za mandatno obdobje štirih let.
(4) Strokovna komisija sprejema odločitve na enak način
kot Svet CEROZ.
(5) Organizacijske in administrativne naloge za strokovno
komisijo opravlja CEROZ d.o.o..

8. člen
(pristojnosti Sveta CEROZ)
Svet CEROZ ima naslednje pristojnosti:
– potrjuje cene storitev javne službe obdelava in javne
službe odlaganje, izračunane v skladu z veljavnimi državnimi in
občinskimi predpisi, tem odlokom ter sporazumom o sodelovanju, v rokih in na način, določen v tem odloku, pri čemer mora
biti elaborat o oblikovanju cen predhodno pregledan in potrjen
s strani Strokovne komisije iz tega odloka;
– usklajuje odločitve v zvezi z določanjem metodologije
za oblikovanje cen storitev javne službe, če metodologija ni
predpisana z državnimi predpisi;
– usklajuje odločitve v zvezi z določanjem standardov
oddajanja mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo;
– usklajuje odločitve o morebitnih dodatnih investicijah,
obnovah ali stroških, potrebnih za izpolnjevanje zahtev v primerih sprememb evropskih ali državnih predpisov na področju
izvajanja javne službe obdelava in javne službe odlaganje;
– usklajuje odločitve v zvezi s pristopom novih občin;
– usklajuje predloge predpisov in drugih odločitev, ki jih v
zvezi z javno službo sprejemajo organi občin in jih posreduje v
sprejem pristojnim organom občin;
– odloča o drugih zadevah, povezanih z izvajanjem javne
službe.
9. člen
(način sprejemanja odločitev)
Svet CEROZ odloča z navadno večino prisotnih, pri čemer je Svet CEROZ sklepčen, če je prisotnih toliko županov, ki
skupaj zagotavljajo vsaj 51 % glasov vseh občin.
10. člen
(organizacijske in administrativne naloge)
Organizacijske in administrativne naloge za Svet CEROZ
opravlja CEROZ d.o.o.
11. člen
(sredstva za delo Sveta CEROZ)
(1) Sredstva za delovanje Sveta CEROZ (stroški zunanjih
strokovnjakov za preglede elaboratov, izdelavo skupnih pravnih
aktov ipd.) zagotavljajo občine ustanoviteljice in koncedentke v
razmerju glasov, določenih v 7. členu tega odloka.

III. OBLIKOVANJE IN DOLOČANJE CEN
13. člen
(cene storitev javne službe)
(1) Cene storitev javne službe se določajo v skladu s
predpisi za oblikovanje cen storitev javne službe in tem odlokom.
(2) Za namene zagotavljanja trajnosti poslovanja in minimalne varnosti izvajanja GJS se v okviru upravičenih cen javne
službe zagotovi donos na vložena poslovno potrebna osnovna
sredstva CEROZ v višini 3 % nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev. Potrebna osnovna sredstva CEROZ
potrdi Strokovna komisija s potrditvijo elaborata o cenah.
14. člen
(enotna potrjena cena)
(1) Občine ustanoviteljice in občine koncedentke določajo
enako potrjeno ceno za območje vseh občin, in sicer na ravni posamezne javne službe in tudi znotraj posamezne javne
službe enako ceno posamezne storitve in enako ceno javne
infrastrukture.
(2) Občine samostojno odločajo o načinu subvencioniranja.
15. člen
(zaračunavanje storitev)
(1) Občine uredijo način in pooblastilo za zaračunavanje
storitev javne službe obdelava in javne službe odlaganja v
odlokih, pri čemer storitve uporabnikom storitev javne službe
zaračunavajo izvajalci javne službe zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov.
(2) Če posamezna občina ne zagotovi zaračunavanja
prek izvajalca javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov, zagotovi takšna občina kritje vseh dodatnih stroškov,
ki bi zaradi tega nastali, izven pravila enotne cene iz 14. člena
tega odloka (vzpostavitev baz podatkov, izdajanje računov,
izterjava itd.).
16. člen
(upravičeni stroški)
Strokovna komisija pri presoji upravičenih stroškov javne službe upošteva veljavne predpise, ki urejajo oblikovanje
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cen občinskih javnih služb varstva okolja, primerjalno analizo,
analize, ki jih pripravijo neodvisne institucije, ali uporabi drug,
strokovno ustrezen način presoje upravičenih stroškov.
17. člen
(obračunsko obdobje)
(1) Obračunsko obdobje v skladu s predpisi s področja oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja traja eno koledarsko leto, razen v
primerih, ko ta odlok določa drugače.
(2) V primeru večjih sprememb posameznih stroškov ali
prihodkov, ki pomembno vplivajo na povišanje ali znižanje cene
GJS, ali v primeru spremembe predpisov in drugih utemeljenih okoliščin, lahko Svet CEROZ s sklepom na podlagi tega
odstavka določi daljše ali krajše obračunsko obdobje. V tem
primeru se določbe o postopkih v zvezi z elaborati uporabljajo
smiselno.
18. člen
(priprava in posredovanje elaboratov o cenah)
(1) CEROZ enkrat letno pripravi elaborat o cenah javnih
služb za prihodnje leto v skladu s predpisi, ki urejajo metodologijo za oblikovanje cen javne službe in tem odlokom, in ga v
tekočem letu najpozneje do 30. 9. posreduje Strokovni komisiji,
in to ne glede na višino potrebnih sprememb cen GJS glede na
obstoječe cene oziroma preteklo obračunsko obdobje.
(2) Elaborat mora skladno s predpisi, ki urejajo metodologijo za oblikovanje cen javne službe, predpisi o državnih pomočeh in tem odlokom, vsakič vključevati tudi predlog poračuna
pozitivnih ali negativnih razlik.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena CEROZ v primeru iz drugega odstavka 17. člena tega odloka pripravi elaborat
skladno z obdobjem, ki ga določi Svet CEROZ.
19. člen
(poračuni cen)
(1) Cene za preteklo obračunsko obdobje se v primeru,
če so razlike manjše od 10 % med potrjeno ceno javne službe
preteklega obračunskega obdobja in obračunsko ceno javne
službe preteklega obračunskega obdobja, poračunajo v elaboratu za prihodnje obračunsko obdobje.
(2) V primeru 10 % ali višje razlike med potrjeno ceno
javne službe preteklega obračunskega obdobja in obračunsko
ceno javne službe preteklega obračunskega obdobja se navedene pozitivne in/ali negativne razlike, v celoti poračunajo
v enkratnem znesku v prvih treh mesecih tekočega obračunskega obdobja, pri čemer se takoj prilagodi cena za tekoče
obračunsko obdobje.
(3) Razlike iz prvega in drugega odstavka se ugotavljajo
in poračunavajo na ravni posamezne storitve posamezne javne
službe.
(4) O poračunu oziroma vračanju pozitivnih in negativnih
razlik med potrjenimi in obračunskimi cenami javne službe ter
subvencij, odloča Svet CEROZ.
(5) Poračun z vračilom subvencij občinam se lahko izvede le, če so občine subvencijo plačale, in do višine plačanih
subvencij. V nasprotnem primeru se razlika poračuna (vrne)
uporabnikom storitev javne službe.
(6) O poračunu ter načinu poračuna cen v primeru iz
drugega odstavka 17. člena tega odloka odloči Svet CEROZ
pri določitvi obračunskega obdobja.
20. člen
(delo strokovne komisije za presojo elaboratov)
(1) Strokovna komisija pregleda elaborat in zahteva od
CEROZ-a morebitne dopolnitve ali spremembe najkasneje v
roku 30 dni od prejema.
(2) V naslednjih 10 dneh CEROZ elaborat dopolni ali
spremeni v skladu z upravičeno zahtevo Strokovne komisije in
ga dopolnjenega ponovno pošlje Strokovni komisiji.
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(3) Če strokovna komisija za presojo elaboratov v roku,
določenem v prvem odstavku tega člena, ne zahteva dopolnitev ali sprememb elaborata, ali če so zahteve v nasprotju z
določili tega odloka, se šteje, da v elaboratu izračunane cene
ustrezno upoštevajo upravičene stroške in da so s tem potrjene
s strani Strokovne komisije.
(4) Dopolnjen ali spremenjen elaborat s priloženim sklepom Strokovne komisije in predlog sklepa o potrditvi cen javne
službe, vključno s predlogom subvencij ali vračil uporabnikom,
posreduje CEROZ Svetu CEROZ, ki sprejme elaborat in potrdi
nove enotne cene GJS ter odloči o poračunu oziroma vračilu
razlik v cenah in subvencijah.
21. člen
(odločanje o cenah)
(1) O usklajeni vsebini elaborata in cenah odloči Svet
CEROZ.
(2) Nove cene GJS se uveljavijo 1. 1. prihodnjega obračunskega obdobja oziroma v primeru iz drugega odstavka
17. člena tega odloka v skladu s sklepom Sveta CEROZ.
22. člen
(subvencije cen)
(1) Občine lahko določijo različne subvencije cen javnih
služb oziroma različne zaračunane cene javnih služb.
(2) Subvencije se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo
metodologijo za oblikovanje cen storitev javne službe in sklepi
občinskih svetov posameznih občin. Če občinski svet posamezne občine subvencije ne potrdi, je zaračunana cena v takšni
občini enaka potrjeni ceni.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(pristojnosti Sveta CEROZ in Strokovne komisije)
(1) Člani Sveta CEROZ in Strokovne komisije za občine
ustanoviteljice pridobijo pristojnosti iz 8. člena tega odloka z
dnem začetka veljavnosti tega odloka v zadnji izmed občin
ustanoviteljic.
(2) Člani Sveta CEROZ in Strokovne komisije posamezne občine koncedentke pridobijo pristojnosti iz 8. člena tega
odloka po začetku veljavnosti tega odloka v posamezni občini
koncedentki, začetku veljavnosti odloka v skladu s prvim odstavkom tega člena in podpisu koncesijske pogodbe s strani
posamezne koncedentke, pri čemer morajo uveljaviti odlok in
podpisati koncesijske pogodbe občine koncedentke, ki dosegajo skupaj vsaj 8.000 ton mešanih komunalnih odpadkov v
skladu s 24. členom sporazuma o sodelovanju.
(3) Pristojnost članov Sveta CEROZ in Strokovne komisije posamezne občine koncedentke preneha, če koncesijska
pogodba ne prične veljati ali z dnem prenehanja koncesijske
pogodbe. Ne glede na prejšnji stavek član Sveta CEROZ
ali Strokovne komisije občine koncedentke obdrži pristojnosti
glede potrjevanja morebitnih poračunov cen, skladno s koncesijsko pogodbo.
(4) Občine morajo v desetih delovnih dneh po začetku
veljavnosti tega odloka v smislu prvega in drugega odstavka
tega člena imenovati člane Strokovne komisije. Če posamezna
občina člana Strokovne komisije ne imenuje, se do imenovanja
šteje, da soglaša z odločitvami Strokovne komisije, ki so sprejete v večini, določeni skladno s tem odlokom.
24. člen
(elaborat o cenah)
(1) CEROZ mora Strokovni komisiji posredovati predlog
elaborata v roku dvajsetih dni po začetku veljavnosti tega odloka, ko je izpolnjen pogoj iz prvega odstavka 23. člena tega
odloka, ko začne ta odlok veljati v občinah koncedentkah, ki
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skupaj skladno s 24. členom sporazuma o sodelovanju dosegajo vsaj 8.000 ton mešanih komunalnih odpadkov in toliko
koncedentk tudi podpiše koncesijsko pogodbo.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena se prvo obračunsko obdobje začne z veljavnostjo cen skladno s sklepom
sveta CEROZ in se zaključi z zadnjim dnem koledarskega leta.
(3) Strokovna komisija in Svet CEROZ pregledata in potrdita ali zavrneta elaborat iz prvega ali drugega odstavka
tega člena v roku tridesetih dni od datuma, ko elaborat prejme
Strokovna komisija.
25. člen
(poračuni za obdobje do začetka izvajanja koncesij)
(1) Ne glede na 6., 14., 17. do 19. in 23. člena tega odloka imajo po začetku veljavnosti tega odloka v vseh občinah
ustanoviteljicah pravico člani Sveta CEROZ občin ustanoviteljic
za obračunska obdobja, ki se zaključijo z začetkom izvajanja
koncesij, s sklepom določiti obračunsko obdobje, presoditi elaborat in določiti način in višino poračuna cen do uporabnikov
storitev GJS, pri čemer o tem odločajo člani Sveta CEROZ
občin ustanoviteljic z 51 % večino.
(2) Občine ustanoviteljice lahko skladno s predpisi razlike
iz prvega odstavka tega člena subvencionirajo poračun cen.
26. člen
(veljavnost predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:
– drugi odstavek 41. člena in tretji odstavek 45. člena
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 2/17) v delu, ki se nanaša na
potrditev cen javne službe obdelava in javne službe odlaganje.
27. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2018-4
Nova Gorica, dne 20. septembra 2018
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Ana Zavrtanik Ugrin l.r.

3134.

Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih
pobud za spremembo namenske rabe prostora
v Odloku o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Nova Gorica

Na podlagi drugega odstavka 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 19. člena Statuta
Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17)
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 20. septembra 2018 sprejel

ODLOK
o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud
za spremembo namenske rabe prostora
v Odloku o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Nova Gorica
1. člen
Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo
za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Nova gorica, ki jo vplačajo
vlagatelji pobud.
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2. člen
(1) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo
namenske rabe prostora iz prejšnjega člena znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora:
300 eurov,
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora
250 eurov.
(2) Za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska,
vodna) se taksa ne plača.
(3) Takse se ne plača tudi, ko gre za spremembe, ki
ne predstavljajo vsebinsko novega določanja ali spreminjanja
namenske rabe prostora, načrtovanja novih prostorskih ureditev ali določanja novih prostorskih izvedbenih pogojev, so pa
potrebne zaradi odprave očitnih pisnih, računskih in tehničnih
napak v tekstualnem ali grafičnem delu OPN ter odpravo pomanjkljivosti glede njegove oblike.
(4) V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote
urejanja prostora.
(5) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2018-5
Nova Gorica, dne 20. septembra 2018
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Marko Tribušon l.r.

3135.

Odlok o določitvi nadomestila stroškov
lokacijske preveritve v Mestni občini
Nova Gorica

Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 19. člena Statuta
Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17)
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 20. septembra 2018 sprejel

ODLOK
o določitvi nadomestila stroškov lokacijske
preveritve v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
Ta odlok določa višino nadomestila stroškov lokacijske
preveritve, ki jih Mestna občina Nova Gorica zaračuna vlagatelju pobude, razen, če je vlagatelj Mestna občina Nova Gorica,
kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske
preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični
poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih
pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v
prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora.
2. člen
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo za
pravne osebe:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi 1000 EUR
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev 2000 EUR
– za omogočanje začasne rabe prostora 1000 EUR.
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo za
fizične osebe:
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– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi 500 EUR
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev 1000 EUR
– za omogočanje začasne rabe prostora 500 EUR.
3. člen
O nadomestilu stroškov se odloči s sklepom, ki ga v
upravnem postopku izda občinska uprava. Zoper sklep je možna pritožba v roku petnajst dni od prejema.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2018-5
Nova Gorica, dne 20. septembra 2018
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Marko Tribušon l.r.

3136.

Odlok o spremembah Odloka o mestnem
gozdu Panovec

Na podlagi drugega odstavka 45. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 –
ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) in 19. člena
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in
18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
20. septembra 2018 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o mestnem
gozdu Panovec
1. člen
V 12. členu Odloka o mestnem gozdu Panovec (Uradni
list RS, št. 58/09 in 33/11) se črta:
– v četrti alineji vejica in besedilo »skupni lovi« in
– peta alineja.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2008-15
Nova Gorica, dne 20. septembra 2018
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Marko Tribušon l.r.

PIVKA
3137.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje EUP DR 05 in DR 01/1 – del
(kamp Drskovče)

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO,
61/17 – ZUreP-2) – v nadalj. ZPNačrt ter 16. člena Statuta
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Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05,
52/07, 54/10, 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 23. redni seji dne 20. 9. 2018 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje EUP DR 05 in DR 01/1 – del
(kamp Drskovče)
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet OPPN)
S tem odlokom se Občinski podrobni prostorski načrt
za območje EUP DR 05 in DR 01/1 – del (kamp Drskovče)
(v nadalj.: OPPN KAMP Drskovče), ki ga je pod številko projekta 018/PA-008 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o, Ulica
7. maja 2, Ilirska Bistrica.
Sestavine OPPN kamp Drskovče so podrobneje obrazložene v tem odloku in grafično prikazane v grafičnem delu
OPPN kamp Drskovče, ki je skupaj z obveznimi prilogami na
vpogled na Občini Pivka.
Sestavine OPPN kamp Drskovče so določene tako podrobno, da je na njihovi podlagi možno izdelati projekte za
izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
2. OBMOČJE OPPN KAMP DRSKOVČE
2. člen
(usklajenost OPPN z nadrejenimi akti)
OPPN kamp Drskovče je pripravljen v skladu z:
– usmeritvami iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10 ter obvezne razlage
Uradni list RS, št. 79/11, 62/13 in 60/15) – v nadalj.: OPN in
– 56.a členom ZPNačrt.
Območje OPPN Kamp Drskovče je glede na OPN opredeljeno s podrobnejšo namensko rabo prostora (PNRP):
– SK: območje podeželskega naselja za EUP DR 01/1,
– ZD: druge urejene zelene površine za EUP DR 05/1,
– SK-e(n): enodružinska stanovanjska gradnja z dejavnostmi: območje novogradenj za EUP DR 05/2 z obveznostjo
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3. člen
(obseg območja OPPN)
OPPN kamp Drskovče obsega skupaj 2,43 ha, in sicer
na zemljišča s parc. št. 1651/1, 1651/2, 1653, 1654/2-del,
1658, 1659, 1750, 1751, 1765, 1748, vse k.o. Parje (glede
na OPN v območju EUP DR 05/1 in DR 05/2) in zemljišča s
parc. št. 1661/1, 1661/4, 1662, vse k.o. Parje (glede na OPN v
območju EUP DR 01/1 – del).
Območje OPPN kamp Drskovče je prikazano na geodetskem načrtu z združeno vsebino topografskega in katastrskega
načrta v grafični prilogi OPPN kamp Drskovče, List 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem in
fotodokumentacijo območja, M 1:1000.
4. člen
(podenote urejanja prostora v območju OPPN)
Območje OPPN kamp Drskovče se deli na podenote
urejanja prostora (pEUP):
– DR 05/1, opredeljeno s PNRP z grafično oznako: ZD
– druge urejene zelene površine – površine zelenih pasov z
zaščitno in drugo funkcijo in ZS – površine za oddih, rekreacijo
in šport – površine za oddih, rekreacijo in šport na prostem;
– DR 05/2-1, opredeljeno s PNRP z grafično oznako: BT
– površine za turizem – površine za turizem, ki so namenjene
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hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo
in nastanitev;
– DR 05/2-2, opredeljeno s PNRP z grafično oznako:
SK – površine podeželskega naselja – območje podeželskega
naselja s kmetijami in enodružinsko stanovanjsko pozidavo.
Podenote urejanja prostora in določitev podrobnejše namenske rabe prostora v območju OPPN kamp Drskovče je
prikazana v grafični prilogi OPPN kamp Drskovče, List 3: Prikaz
podrobnejše namenske rabe prostora, M 1:1000.
3. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV
5. člen
(vplivno območje OPPN)
Območje OPPN kamp Drskovče se nahaja v območju
notranjega razvoja naselja zahodno od strnjenega naselja
Drskovče in zahodno od regionalne ceste II. reda Ilirska Bistrica–Pivka, št. odseka 6-1380. Območje na vzhodni strani
meji na javno pot odsek št. 816812 in v skrajnem južnem
delu na javno pot odsek št. 816813, na južni strani na javno
pot odsek št. 816811, ki poteka po skrajnem zahodnem delu
južnega roba in na nekategorizirano pot na zemljišču s parc.
št. 2346/66, k.o. Parje, na zahodni in severni strani meji na
kmetijska zemljišča (travnike, pašnike). Območje se nahaja na
meji med grajenim območjem naselja in odprto krajino, v prisojni brežini, katere naklon pada v smeri severozahod–jugovzhod
(skrajna točke predstavljajo višinsko razliko 13,00 m na razdalji
170,00 m – naklon cca 13 %). Zaradi reliefnih značilnosti je
manj izpostavljeno in ne vpliva bistveno na širšo krajinsko sliko.
Na razmestitev dejavnosti in objektov v območju OPPN
kamp Drskovče vplivajo naslednje omejitve:
– potek obstoječih javnih poti in nekategorizirane ceste;
– potek elektroenergetskih daljnovodov pretežno v vzhodni polovici območja;
– orientacija oziroma osončenost območja, oddaljenost
od hrupa regionalne ceste Pivka–Ilirska Bistrica, možnost vedutnih pogledov na širše območje Krajinskega parka Pivška
presihajoča jezera (v nadalj. KP PPJ).
Vplivno območje OPPN kamp Drskovče je prikazano v
grafični prilogi OPPN kamp Drskovče, List 2.2: Prikaz umestitve
načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s
sosednjimi območji, M 1:2000.
6. člen
(opis vplivov ureditve OPPN na sosednja območja)
Realizacija načrtovane prostorske ureditve predstavlja
notranji razvoj naselja med grajenim območjem naselja in odprto krajino in bo z ureditvijo zelenih površin med obstoječim
naseljem in bodočim kampom omogočila učinkovito in gospodarno rabo zemljišč ter izboljšavo pogojev za razvoj turistične
dejavnosti in promocijo KP PPJ v Občini Pivka.
4. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
7. člen
(načrtovane prostorske ureditve v OPPN)
Načrtovane prostorske ureditve v območju OPPN kamp
Drskovče so:
– ureditev zelenih površin;
– ureditev površin za šport in rekreacijo na prostem za
potrebe konjeniške dejavnosti in zelenih površin za potrebe
konjeniške dejavnosti in kot vizualno bariero med naseljem in
kampom v območju EUP DR 05/1;
– ureditev površin in objektov za potrebe kampa v območju EUP DR 05/2-1;
– revitalizacija območja obstoječega objekta s h. št. Drskovče 4 v območju EUP DR 05/2-2;
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– ureditev javne poti, vodovodnega in elektroenergetskega omrežja ter priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo
(v nadalj. GJI) v celotnem območju OPPN.
V grafičnem delu OPPN kamp Drskovče so načrtovane
prostorske ureditve prikazane na Listu 4.1: Koncept prostorske
ureditve, M 1:500.
8. člen
(načrtovani objekti v OPPN)
V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov so
v območju OPPN kamp Drskovče načrtovani predvsem CC-SI
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in
prosti čas, in sicer kampi.
V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov je
na območju OPPN kamp Drskovče dovoljena tudi gradnja spodaj navedenih stavb, gradbeno inženirskih objektov in drugih
gradbenih posegov:
– CC-SI 11100 Enostanovanjske stavbe,
– CC-SI 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– CC-SI 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,
– CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– CC-SI 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno
nastanitev,
– CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe,
– CC-SI 12301 Trgovske stavbe,
– CC-SI 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
– CC-SI 12650 Stavbe za šport,
– CC-SI 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,
– CC-SI 12712 Stavbe za rejo živali,
– CC-SI 12713 Stavbe za spravilo pridelka,
– CC-SI 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
– CC-SI 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
– CC-SI 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
– CC-SI 21122 Samostojna parkirišča,
– CC-SI 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi,
– CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno in cevovodi za
tehnološko vodo,
– CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in
stisnjen zrak,
– CC-SI 22223 Vodni stolpi in vodnjaki,
– CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo,
– CC-SI 22232 Čistilne naprave,
– CC-SI 22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski
vodi,
– CC-SI 22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska
omrežja,
– CC-SI 24110 Športna igrišča,
– CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas,
– CC-SI 24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti,
– CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso
uvrščeni drugje,
– CC-SI 31110 Nasipi,
– CC-SI 31120 Izkopi in odkopi,
– CC-SI 31130 Utrjene površine,
– CC-SI 31140 Utrjene brežine,
– CC-SI 3211 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin,
– CC-SI 33110 Grajeni prostori na drevesu.
Vsi v tem členu navedeni objekti so dopustni pod skupnim pogojem, da so skladni z rešitvami v območju posameznih parcel, določenih v 12. členu tega odloka ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev
in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega
dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih
dejavnosti iz 10. člena tega odloka v območju posamezne
parcele in so skladne s pogoji oblikovanja ter pogoji za varstvo okolja.

Stran

9922 /

Št.

65 / 5. 10. 2018

Uradni list Republike Slovenije

9. člen
(dopustne dejavnosti, gradnje in druga dela v OPPN)
V območju OPPN kamp Drskovče:
– je osnovna dejavnost glede na SKD 2008 I 55.3 Dejavnost avtokampov, taborov in R 93.2 druge dejavnosti za prosti
čas (konjeništvo),
– so dopustne še druge dejavnosti (npr. bivanje,
A.01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve,
G. 47 trgovina na drobno, razen z motornimi vozili, I.55 Gostinske nastanitvene dejavnosti, I.56 Dejavnost strežbe jedi
in pijač, M. Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
P.85 Izobraževanje, R. Kulturne, razvedrilne in rekreacijske
dejavnosti, ipd.) pod skupnim pogojem, da so skladne z rešitvami v območju posameznih parcel ali da predstavljajo smiselno
dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno
dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji,
da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v območju
posamezne parcele.
V območju OPPN kamp Drskovče so dopustne gradnje
novih objektov, rekonstrukcije, prizidave in nadzidave obstoječih objektov, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov,
spremembe namembnosti objektov, urejanje javnih in drugih
Oznaka parcele
P1
P2
P3/1, P3/2
P4
P5
P6/1, P6/2
P7/1
P7/2
P8
P9

zelenih površin ter gradnje novih objektov gospodarske javne
infrastrukture ali grajenega javnega dobra in priključkov nanje
v skladu z lokacijskimi pogoji, opredeljenimi s 13. do vključno
22. členom tega odloka.
10. člen
(pomožni objekti)
V območju OPPN kamp Drskovče so poleg objektov iz
9. člena tega odloka dopustni tudi pomožni (enostavni in nezahtevni) objekti, ki so v skladu z lokacijskimi pogoji za območje
posameznih parcel, opredeljenimi s 13. do vključno 22. členom
tega odloka.
5. NAČRT PARCELACIJE V OBMOČJU OPPN
11. člen
(načrtovane parcele)
Območje OPPN kamp Drskovče je razdeljeno na načrtovane parcele (v nadalj.: parcele).
Seznam parcel v območju OPPN kamp Drskovče je prikazan v tabeli:

PNRP

Ime parcele

BT
BT
BT
BT
SK
BT
BT
ZD
ZS
ZD

Novogradnja recepcijskega / sanitarnega objekta
Ureditev površin za mobilne hišice
Ureditev šotorišč
Ohranitev kmetijskega objekta
Rekonstrukcija obst. objekta
Ureditev površin za mirujoči promet
Ureditev javne poti
Ureditev javne poti
Ureditev maneže
Ureditev zelenih površin

Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo
objektov je prikazan v grafičnem delu OPPN kamp Drskovče,
List 7: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo
parcel in prikazom javnega dobra, M 1:500.
V območju OPPN kamp Drskovče je dopustna dodatna podrobnejša delitev posamezne parcele glede na faznost izvajanja,
opredeljenega z lokacijskimi pogoji za posamično parcelo s 13.
do vključno 22. členom tega odloka in pod pogojem, da se načrtovane parcele naravnega vodnega javnega dobra ohranjajo.
6. OPIS REŠITEV TER LOKACIJSKI POGOJI
V OBMOČJU OPPN
12. člen
(skupni funkcionalni pogoji)
Skupni funkcionalni lokacijski pogoji glede:
– dopustne izrabe prostora so določeni z dopustnimi tlorisnimi in višinskimi gabariti ter merili za lego objektov ali s faktorjem zazidanosti (v nadalj.: FZ) in faktorjem izrabe (v nadalj.: FI);
– lege objektov so določene z mejami načrtovanih parcel
in regulacijskimi linijami (v nadalj.: RL);
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč za
zahtevne in manj zahtevne objekte (brez soglasja soseda) je
določen z lego RL ali z dopustnim odmikom za območje posamezne parcele;
– minimalni dopustni odmik pomožnih objektov od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) je 2,0 m z izjemo minimalnega dopustnega odmika za ureditev nepokritih parkirnih mest,
podpornih zidov in ograj;

Opredelitev javnega
dobra
/
/
/
/
/
/
Načrt. javno dobro
Načrt. javno dobro
/
/

Opis rešitev
in lokacijski pogoji

– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez
soglasja soseda) za nepokrita parkirna mesta in oporne zidove
je 1,0 m;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez
soglasja soseda) za ograje je 0,50 m.
V območju OPPN kamp Drskovče so opredeljene RL:
– RL z oznako RLo določa sredinsko linijo v smeri daljše
stranice načrtovanega objekta, od katere se lahko objekt odmakne za polovico svoje širine tako, da se z vzdolžno stranico
zgolj dotika RLo;
– RL z oznako RLš določa črto, ki je načrtovane površine
prostorov za postavitev šotorov (v nadalj.: šotorišča) ne smejo
presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene
v notranjost zemljišča;
– RL z oznako RLd je črta, ki določa potek zasaditve
drevoreda.
V grafičnem delu OPPN kamp Drskovče so prikazane
rešitve in funkcionalni pogoji na:
– listu 4.1: Koncept prostorske ureditve, Merilo 1:500,
– listu 4.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi
elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:500 in
– listu 4.3: Prikaz lege objektov na zemljišču s prikazom
višinske ureditve, Merilo 1:500.
13. člen
(skupni lokacijski pogoji za oblikovanje objektov)
Skupni lokacijski pogoji za oblikovanje stavb so:
– oblikovanje stavb se mora zgledovati po značilnem
kvalitetnem vzorcu oblikovanja v naselju Drskovče oziroma v
območju KP PPJ;
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– načrtovani objekti in območja novih ureditev morajo biti
oblikovani skladno z arhitektonsko celoto;
– stavbe so oblikovane energetsko varčno; enostavno in
geometrično čistih oblik;
– merila in pogoji za oblikovanje fasad: izbor fasadnih
materialov se mora zgledovati po značilnih izvornih kvalitetnih
vzorcih v naselju; posamezne materialne izvedbe objektov naj
bodo likovno poenotene in harmonično uglašene; uporaba
svetlečih materialov ni dopustna; dopustna barvna lestvica so
nevpadljivi svetli in drugi nevsiljivi barvni odtenki; kritina strehe
je lahko kovinska;
– oblikovanje streh: osnovna oblika strehe je strma dvokapnica; sleme dvokapnice mora biti vzporedno z daljšo stranico
objekta; za osvetlitev mansardnega dela se uporabljajo frčade
ali strešna okna, ki ne smejo presegati 30 % dolžine strehe, z
izjemo strešnih oken; dopustna je izvedba zelene strehe; ravne
strehe in enokapnice; dopustna je tudi kombinacija dvokapne
strehe z ravno streho; strehe so lahko oblikovane tudi skladno
s programskimi zahtevami dejavnosti;
– oblikovanje pomožnih objektov naj sledi oblikovanju
arhitektonske celote;
– strehe nadstreškov so lahko ravne ali blagega naklona
ali enakega naklona kakor stavba k kateri se gradijo.
Obvezno je enotno oblikovanje obodnih in notranjih zidov,
škarp in ograj.
Oblikovanje nadstrešnic: v programskem sklopu je obvezno enotno oblikovanje nadstrešnic.
14. člen
(skupni lokacijski pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
Oblikovanje urejenih zelenih površin:
– višinske razlike v terenu se premosti z izvedbo ozelenjenih brežin v naklonu do max. 2:3, izjemoma se izvedejo
podporni zidovi do višine 1,00 m;
– pri zasaditvi je treba upoštevati avtohtone vrste rastlin
in krajinske značilnosti.
Obliovanje utrjenih površin:
– tlakovanje poti in platojev upošteva pomen, funkcionalnost in povezanost zunanjih površin s programskimi vsebinami;
– tlakovanje se preprosto in čisto oblikuje; posamezne
materialne izvedbe naj bodo likovno poenotene in harmonično
uglašene; uporaba svetlečih materialov ni dopustna;
– dopustna barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki
kamna in zemlje.
Oblikovanje odprtih zelenih površin:
– teren se sonaravno oblikuje;
– obstoječa vegetacija se ohrani;
– drevored se oblikuje s posameznimi visokodebelnimi
listavci;
– ohranijo se suhi zidovi.
Maniulacijske poti se utrdi ali izvede v makadamski izvedbi.
15. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako P1)
Na parceli z oznako P1 se načrtuje novogradnja recepcijskega in sanitarnega objekta s potrebnimi zunanjimi površinami
in priključki na GJI. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
– novogradnjo enega ali več objektov za potrebe ureditve
recepcijsko-vstopnega objekta in sanitarno-servisnega (ureditev pisarn, delavnic, skladišč itd.) pri čemer je dopustna tudi
ureditev gostinskega objekta kot posamičnega objekta ali v
sklopu osnovnih objektov;
– ureditev zunanjih razsvetljenih tlakovanih in zelenih
površin (vključno z oblikovanem terena, zasaditvijo, otroškimi
ali drugimi športnimi igrišči, kurišči, gostinskim vrtom ipd.) in
najmanj ene razsvetljene dostopne poti;
– ureditev dovozne poti ob zahodnem robu parcele in
ureditev intervencijskih in manipulacijskih površin, dopustna je
ureditev površin za mirujoči promet na južnem ali vzhodnem
robu parcele;
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– ureditev priključkov na GJI (na javno vodovodno in elektro-energetsko ter telekomunikacijsko omrežje, mala čistilna
naprava velikosti do 40 PE).
Gabariti:
– plato oziroma dvig terena se uredi na koti nad gotovim
terenom obstoječe lokalne ceste, in sicer na med koto terena
574.00 m n.v. in 578.40 m n.v.;
– tlorisni gabariti stavb: obvezna vzdolžna oblika objektov,
max. dolžina daljše stranice = 16,00 m; max. dolžina krajše
stranice = 7,00 m; min. razmerje med krajšo in daljšo stranico
= 2:3; dopustno je povezovanje med posameznimi stavbami;
– višinski gabariti stavb: dopustna etažnost stavb je P+1
z najvišjo točko stavbe 10,50 m, merjeno od najnižje točke
gotovega terena ob stavbi do vključno strešnega venca.
Lega objektov je določena z mejami parcel z izjemo zahodne stranice parcele, kjer je minimalni odmik za zahtevne in
manj zahtevne objekte (brez soglasja soseda) 4,00 m.
Dopustna izraba prostora: FZ max. = 0,25; FI max = 0,5.
16. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako P2)
Na parceli z oznako P2 se načrtuje ureditev prostorov za
postavitev mobilnih hišic s potrebnimi zunanjimi površinami in
priključki na GJI. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
– ureditev prostorov za postavitev mobilnih hišic z največ
10 mobilnimi hišicami;
– ureditev zunanjih tlakovanih in zelenih površin (vključno
z oblikovanjem terena, zasaditvijo, otroškimi ali drugimi športnimi igrišči, kurišči ipd.) in najmanj ene razsvetljene dostopne
poti;
– ureditev dovozne poti ob zahodnem robu parcele in
ureditev intervencijskih in manipulacijskih površin;
– ureditev priključkov na GJI (na javno vodovodno in
elektro-energetsko omrežje).
Gabariti:
– kota gotovega terena se ohranja ± 1,00 m npr. z
oblikovanjem teras med koto terena med 577.40 m n.v. in
579.90 m n.v.;
– tlorisni gabariti stavb: obvezna vzdolžna oblika objektov,
max. dolžina daljše stranice = 8,00 m; max. dolžina krajše stranice = 4,00 m; min. razmerje med krajšo in daljšo stranico = 2:3;
– višinski gabariti stavb: dopustna etažnost stavb je P z
najvišjo točko stavbe 6,00 m, merjeno od najnižje točke gotovega terena ob stavbi do vključno strešnega venca.
Lega objektov je določena z mejami parcel in RLo.
Dopustna izraba prostora: max. 10 mobilnih hišic oziroma
. največ 40 namestitvenih kapacitet.
17. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo
z oznako P3/1 in P3/2)
Na parceli z oznako P3/1 in P3/2 se načrtuje ureditev
šotorišč s potrebnimi zunanjimi površinami in priključki na GJI.
Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
– ureditev šotorišč v obsegu 10 velikih prostorov in
9 majhnih prostorov na parceli z oznako P3/1;
– ureditev šotorišč v obsegu 3 veliki prostori na parceli z
oznako P3/2;
– ureditev zunanjih tlakovanih in zelenih površin (vključno
z oblikovanjem terena, zasaditvijo, otroškimi ali drugimi športnimi igrišči, kurišči ipd.) in najmanj ene razsvetljene dostopne
poti na posamični parceli;
– ureditev dovozne poti ob vzhodnem robu parcele P3/1
(dopusten je potek poti po sredini parcele) in ureditev intervencijskih in manipulacijskih površin na posamični parceli;
– ureditev priključkov na GJI (na javno vodovodno in elektro-energetsko omrežje) na posamični parceli.
Gabariti:
– kota gotovega terena se ohranja ± 1,00 m npr. z oblikovanjem teras med koto terena 568.00 m n.v. in 577.40 m n.v.;
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– tlorisni gabariti šotorišč: povprečna velikost 55 m2
(10 x 81 m2 in 10 x 36 m2);
– višinski gabariti stavb: /.
Lega objektov je določena z mejami parcel.
Dopustna izraba prostora: največ 19 namestitvenih kapacitet na parceli P3/1 in 3 namestitvenih kapacitet na parceli
P3/2.
18. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako P4)
Na parceli z oznako P4 se načrtuje ohranitev kmetijskega
objekta s potrebnimi zunanjimi površinami in priključki na GJI.
Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
– ohranitev obstoječega kmetijskega objekta, dopustna
je njegova nadgradnja s prizidavo, spremembo namembnosti
ali novogradnjo za potrebe konjeniške dejavnosti ali dejavnosti
kampa,
– ureditev zunanjih tlakovanih in zelenih površin,
– ureditev dovozne poti ob južnem robu parcele in ureditev intervencijskih in manipulacijskih površin,
– ureditev priključkov na GJI (na javno vodovodno in
elektro-energetsko omrežje).
Gabariti:
– kota gotovega terena se ohranja ± 1,00 m, dopustno je
oblikovanje teras;
– tlorisni gabariti stavb: obvezna vzdolžna oblika objektov,
max. dolžina daljše stranice = 16,00 m; max. dolžina krajše
stranice = 7,00 m; min. razmerje med krajšo in daljšo stranico
= 2:3;
– višinski gabariti stavb: dopustna etažnost stavb je P+1
z najvišjo točko stavbe 10,50 m, merjeno od najnižje točke
gotovega terena ob stavbi do vključno strešnega venca.
Lega objektov je določena z mejami parcel z izjemo
zahodne in severne stranice parcele, kjer je minimalni odmik
za zahtevne in manj zahtevne objekte (brez soglasja soseda)
4,00 m.
Dopustna izraba prostora: FZ max. = 0,25; FI max. = 0,5.
19. člen
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20. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele
z oznako P6, P7/1 in P7/2)
Na parceli z oznako P6, P7/1 in P7/2 se načrtuje ureditev
površin za mirujoči promet in javne poti s potrebnimi priključki
na GJI. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
– ureditev površin za mirujoči promet v obsegu max.
35 PM na parceli P6;
– ureditev javne poti na parceli z oznako P7/1 in P7/2;
– ureditev javnega vodovodnega, elektroenergetskega in
telekomunikacijskega omrežja;
– ureditev priključkov na GJI.
Gabariti:
– kota gotovega terena se ohranja ± 1,00 m;
– tlorisni gabariti: preureditev obstoječe nekategorizirane ceste v javno pot s prečnim profilom: vozišče 4,00 m +
2 x 0,75 bankine;
– višinski gabariti stavb: /.
Lega objektov je določena z mejami parcel.
21. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako
P8 in P9)
Na parceli z oznako P8 in P9 se načrtuje ureditev zelenih
površin s potrebnimi priključki na GJI. Načrtovane prostorske
ureditve obsegajo:
– ureditev objekta konjeniško dejavnost – maneže v obsegu cca 44,00 m x 24,00 m, dopustna je ureditev nadstrešnice
in ureditev drugih površin in športnih objektov za konjeniško
dejavnost na parceli P8;
– ureditev zelenih površin z zasaditvijo drevoreda, posamičnih dreves in grmovnic na parceli z oznako P9;
– ureditev dostopnih poti;
– ureditev priključkov na GJI.
Gabariti:
– kota gotovega terena se ohranja ± 1,00 m;
– tlorisni gabariti: /
– višinski gabariti stavb: /
Lega objektov je določena z mejami parcel.

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako P5)
Na parceli z oznako P5 se načrtuje ohranitev obstoječega
objekta s potrebnimi zunanjimi površinami in priključki na GJI.
Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
– ohranitev obstoječega objekta, dopustna je njegova
nadgradnja z rekonstrukcijo, prizidavami, spremembo namembnosti ali novogradnjo za potrebe konjeniške dejavnosti
ali dejavnosti kampa ali (stalnega) bivanja;
– ureditev prometnega priključka na javno pot in ureditev
površin za mirujoči promet ter intervencijskih in manipulacijskih
površin;
– ureditev zunanjih tlakovanih in zelenih površin;
– ureditev priključkov na GJI (na javno vodovodno in
elektro-energetsko omrežje, mala ČN).
Gabariti:
– kota gotovega terena se ohranja ± 1,00 m, dopustno je
oblikovanje teras z brežinami ali podpornim zidom do višine
3,00 m;
– tlorisni gabariti stavb: ohranja se obstoječi objekt, obvezna vzdolžna oblika objektov, max. dolžina daljše stranice =
24,00 m; max. dolžina krajše stranice = 12,00 m; min. razmerje
med krajšo in daljšo stranico = 1:2;
– višinski gabariti stavb: dopustna etažnost stavb je
P+1 + M z najvišjo točko stavbe 12,50 m, merjeno od najnižje
točke gotovega terena ob stavbi do vključno strešnega venca.
Lega objektov je določena z mejami parcel pri čemer je
novogradnja dopustna kot nadomestna gradnja z minimalnim
odmikom za zahtevne in manj zahtevne objekte (brez soglasja
soseda) 4,00 m.
Dopustna izraba prostora: FZ max. = 0,25; FI max = 0,5.

7. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE
22. člen
(zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture)
Območje OPPN kamp Drskovče se navezuje na javno
pot odsek št. 816813 (del parcele P7/2) preko nekategorizirane
poti na zemljišču s parc. št. 2346/66, k.o. Parje (parcela P7/1
in del P 7/2),
Cilji prometnega urejanja v območju OPPN kamp Drskovče so:
– urediti javno pot na mestu obstoječe nekategorizirane
poti,
– prometne priključke na načrtovano javno pot in na javno
pot odsek št. 816812 na vhodnem robu območja OPPN ter na
javno pot odsek št. 816811 na jugovzhodnem robu območja
OPPN,
– urediti notranje intervencijske površine,
– urediti notranje manipulacijske površine,
– urediti površine za mirujoči promet.
Opis projektnih rešitev prometne infrastrukture:
– obstoječa nekategorizirana pot na zemljišču s parc.
št. 2346/66 k.o. Parje se preuredi v javno pot s prečnim profilom vozišče 4,00 m + 2 x 0,75 bankine.
V grafičnem delu OPPN kamp Drskovče so prikazane prometne rešitve na listu 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij
in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo,
M 1:500.
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Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve
s področja prometa, podane s smernicami s strani Občine Pivka smernice št. 351-34/2018-2 z dne 27. 6. 2018.

s strani KOVOD d.o.o., smernice št. 89/AS-18/V,ČN z dne
20. 6. 2018.

23. člen

(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za visoko
in nizkonapetostne elektroenergetske razvode)

(skupne določbe za gospodarsko javno infrastrukturo)
V območju OPPN kamp Drskovče potekajo obstoječi komunalni vodi ter naprave komunalne infrastrukture, in sicer
poteka:
– visokonapetostno elektroenergetsko omrežje preko
osrednjega in južnega dela območja;
– distribucijsko vodovodno omrežje v jugovzhodnem robu
območja;
– telekomunikacijsko omrežje poteka v jugovzhodnem
robu območja.
Območje OPPN kamp Drskovče in širše ni opremljeno
z javnim kanalizacijskim sistemom za odvodnjo komunalnih
odpadnih vod.
V območju OPPN kamp Drskovče se načrtuje predvsem:
– ureditev javnega vodovodnega, elektroenergetskega
in telekomunikacijskega omrežja v cestnem telesu načrtovane
javne poti;
– ureditev priključkov na javno vodovodno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje;
– ureditev male čistine naprave;
– odvodnjavanja meteornih vod.
V grafičnem delu OPPN kamp Drskovče so prikazane
rešitve gospodarske javne infrastrukture na Listu 5: Prikaz
ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na
gospodarsko javno infrastrukturo, M 1:500.
24. člen
(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za vodooskrbo)
V območju OPPN kamp Drskovče se bo dogradilo javno
vodovodno omrežje v cestnem telesu načrtovane javne poti,
preko obstoječega javnega vodovoda PVC 110, ki poteka na
vzhodu območja.
Območju OPPN kamp Drskovče se bo na javno vodovodno omrežje priključevalo preko dograjenega javnega vodovodnega omrežja, s samostojnim vodnim priključkom v novozgrajenim vodomernem jašku, ki ne sme biti oddaljen več
kot 20,0 m od javnega vodovoda. Na internem delu se vgradi
dodatni vodomer, ki bo meril porabo vode v kmetijstvu.
Voda za gašenje požarov se zagotovi z obstoječega hidrantnega omrežja.
Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja vodooskrbe, podane s smernicami s strani
KOVOD d.o.o., smernice št. 89/AS-18/V,ČN z dne 20. 6. 2018.
25. člen
(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za zbiranje
in odvajanje komunalnih odpadnih voda)
V območju OPPN kamp Drskovče se do ureditve javnega
kanalizacijskega sistema komunalne odpadne vode objekta
čisti na mali komunalni čistilni napravi (MKČN) v skladu s predpisom, ki ga določa uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode. MKČN se zgradi na lokaciji tako, da se omogoči
dostop za odvoz blata.
Zasnova internega kanalizacijskega omrežja se načrtuje
v ločenem sistemu tako, da se padavinske vode iz strešin ter
utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin odvodnjavajo ločeno od komunalnih odpadnih vod.
Meteorne vode iz strešin ter utrjenih, tlakovanih ali z
drugim materialom prekritih površin se lokalno ponika v okviru
gradbenih parcel njihovih lastnikov oziroma se jih odvede v
bližnje naravne odvodnike. Z vgradnjo lovilnikov olj ter z usedalniki peska se prepreči potencialno onesnaženje padavinske
kanalizacije z olji in peski.
Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve
s področja komunalnih odpadnih voda, podane s smernicami

26. člen

V območju OPPN kamp Drskovče se nahaja distribucijska
elektroenergetska infrastruktura, kot je prikazano v grafiki tega
OPPN-ja.
Načrtuje se ureditev javnega elektroenergetskega omrežja v cestnem telesu načrtovane javne poti, preko obstoječe
TP ter ureditev nizkonapetostnega kablovoda do načrtovanih
objektov.
V območju OPPN kamp Drskovče je dopustna gradnja
distribucijske elektroenergetske infrastrukture, katere gradnja
je dopustna do meje sosednjih zemljišč. Na celotnem območju
OPPN kamp Drskovče je dopustna gradnja, rekonstrukcija,
vzdrževanje, postavitve in odstranitve distribucijske elektroenergetske infrastrukture.
Tehnični pogoji:
– za predvideno urejanje območja je potrebno v primeru
večjega odjema zagotoviti prostor za postavitev nove transformatorske postaje; ob predvideni transformatorski postaji je
predviden prostor za nadomestno transformatorsko postajo;
– v primeru novogradenj (npr. parkirišč, dostopnih poti,
itd.) pod daljnovodom, je potrebno obstoječi daljnovod urediti
v skladu z veljavnimi predpisi in standardi;
– vsa projektiranja in gradnje je potrebno izvesti v skladu
z elektroenergetskim soglasjem za priključitev, ki ga je potrebno
predhodno pridobiti od pristojnega upravljavca distribucijskega omrežja in s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje električne energije SONDO (Uradi list RS,
št. 41/11 z dne 30. 5. 2011);
– za primer rezervnega in zanesljivejšega napajanja
zahtevnejših porabnikov, si mora odjemalec zagotoviti
rezervni vir napajanja oziroma sistem brezprekinitvenega
napajanja;
– odjemalci z nemirnim odjemom si morajo zagotoviti
lastni tokokrog iz transformatorske postaje oziroma ustrezno odpraviti povratne vplive na omrežje.
Ostali pogoji:
– pri načrtovanju in gradnji objektov na območju OPPN
se mora upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij,
veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno
dokumentacijo; elektroenergetska infrastruktura mora biti obdelana v posebni mapi;
– pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je treba izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Uradni list RS, št. 70/96) in zahteve
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10);
– v primeru prestavitev obstoječih elektroenergetskih
vodov in naprav, ki so v lasti Elektro Primorska d.d., mora
investitor pridobiti overjene pogodbe z lastniki zemljišč, kjer je
navedeno, da ima družba Elektro Primorska d.d. pravico vpisa
služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo;
– pred pričetkom gradnje se mora izvajalec seznaniti
z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in
naprav in naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov, ki jih
nameravana gradnja zajema;
– pri izvajanju del v neposredni bližini elektroenergetskih
naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini
naprav pod napetostjo;
– odmiki od obstoječih koridorjev tras, ostalih infrastrukturnih vodov, naprav in objektov morajo biti projektirani v skladu
s predpisi in standardi;
– investitor se obvezuje plačati stroške za upravno in
projektno dokumentacijo, za morebitne prestavitve in zaščito
elektroenergetskih vodov in objektov, stroške za morebitne pre-
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stavitve in zaščite elektroenergetskih vodov in objektov, stroške
zakoličbe obstoječih naprav, odškodnine za trase prestavitev
ter škodo nastalo zaradi neupoštevanja nadzora in smernic
Elektro Primorska d.d.;
– nadzor nad izvajanjem del in zakoličbo bo Elektro Primorska d.d. izvajal na podlagi predhodnega obvestila o začetih delih;
– varovalni pas elektroenergetskih varovalnih omrežij je
zemljiški pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem
se smejo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi
lahko vplivala na obratovanje omrežja le ob določenih pogojih
in na določeni oddaljenosti vodov in objektov tega omrežja;
širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka
na vsako stran od osi elektroenergetskega voda oziroma od
zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša
za nadzemni več sistemski vod nazivnih napetosti od 1 kV do
vključno 20 kV 10,0 m, za podzemni kabelski sistem nazivne
napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 1,0 m, za razdelilno postajo
srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti
0,4 kV 2,0 m;
– v varovalnem pasu srednjenapetostnega (20 kV) daljnovoda je prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih
se nahaja vnetljiv material; prav tako je pod daljnovodi prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in
eksplozivne materiale;
– za gradnjo objektov v varovalnem pasu obstoječih in
načrtovanih distribucijskih elektroenergetskih infrastruktur je
potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje skladno s Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10);
– do obstoječih in predvidenih transformatorskih postaj
je potrebno zagotoviti stalen dostop z osebnim in tovornim
vozilom iz javnih prometnih površin;
– razdelilne omarice ter priključno merilne omarice se
namestijo na stalno dostopna mesta.
Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve
s področja elektroenergetske infrastrukture podane s smernicami s strani Elektro Primorska d.d., smernice št. 2451 z dne
13. 6. 2018.
27. člen
(zasnova projektnih rešitev za javno razsvetljavo)
V območju OPPN kamp Drskovče se javna razsvetljava
izvede ob načrtovani javni poti.
Za osvetljevanje zunanjih površin kampa se uporabijo
le popolnoma zasenčena svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad
vodoravnico in se namestijo svetila na samodejen vklop/izklop
ter upošteva vse druge ukrepe za ohranjanje narave, opredeljene v 37. členu tega odloka. Prižigališča naj bodo predvidena
izven TP-jev.
28. člen
(zasnova projektnih rešitev za telefonijo)
V območju OPPN kamp Drskovče je dopustna ureditev
telekomunikacijskega in optičnega omrežja in priključitev nanj
v skladu z veljavnimi predpisi.
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8. ETAPNOST IN DOPUSTNA ODSTOPANJA
31. člen
(etapnost izvedbe prostorskih ureditev)
Etape gradnje načrtovanih prostorskih ureditev s tem
odlokom morajo predstavljati funkcionalno zaključene celote
in se lahko gradijo sočasno ali ločeno. Sočasno z gradnjo
objektov se mora izvesti pripadajoča prometna in komunalna
infrastruktura.
32. člen
(dopustna odstopanja)
Dopustna odstopanja so navedena od 13. do 31. člena
tega odloka pri čemer se v dimenzije višinskih gabaritov ne šteje inštalacijskih in tehnoloških naprav in opreme (npr.: dimniki,
inštalacijski jaški ipd.).
Dopustna je tudi druga ureditev prometnega, vodovodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja, naprav in
objektov kot je določena v grafičnih prikazih pod pogojem, da:
– bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje
varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati
prostorske in okoljske razmere;
– ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja
zadevajo.
Dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih elementov za zakoličbo objektov in parcel, ki so posledica natančnejše
stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih podatkov
v naravo. Večja odstopanja so dopustna v skladu s 1., 2.
ali 3. točko tega člena.
9. PROSTORSKI UKREPI
33. člen
(prostorski ukrepi)
V območju OPPN kamp Drskovče so dopustni prostorski
ukrepi v skladu z veljavnimi predpisi.
10. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN,
OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
34. člen
(skupne določbe)
V grafičnem delu OPPN kamp Drskovče so prikazane rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo
kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo
in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na Listu 6.
35. člen

29. člen
(prečkanja in približevanja komunalnih vodov)
Pri vseh križanjih in približevanjih komunalnih vodov je
potrebno upoštevati soglasja pristojnih upravljavcev in veljavne
tehnične normative in predpise. Pri približevanju in križanju
kanalizacije z drugimi komunalnimi instalacijami je potrebno
upoštevati predpisane medsebojne odmike in kote križanj.

V območju OPPN kamp Drskovče ni evidentirane posamične enote kulturne dediščine, obstoječi objekt na parceli P5
se nahaja v območju KD – naselbinska dediščina – Drskovče
vas.

30. člen
(odvoz odpadkov)
V območju OPPN kamp Drskovče se načrtuje ureditev
platoja za posode za prevzem ločeno zbranih odpadkov ter
mešanih odpadkov.

V območju OPPN kamp Drskovče je evidentirano:
– Ekološko pomembno območje – Snežnik – Pivka
(ID51200);
– Natura 2000 – Snežnik – Pivka (SI5000002);
– Krajinski park Pivška presihajoča jezera.

(usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine)

36. člen
(usmeritve za ohranjanje narave)

Uradni list Republike Slovenije
Konkretni pogoji in usmeritve:
– suhi zidovi se v največji meri ohranjajo oziroma se nova
ograjevanja (zidki in podobno) v čim večji meri izvedejo na
način gradnje suhega zidu, brez uporabe veziv;
– zaradi varstva nočno aktivnih vrst žuželk, ptic in netopirjev, se območje zunanje osvetljuje le v najmanjši možni meri;
– zaradi varstva ptic, se hrupnih dejavnosti ne izvaja ponoči, v zgodnjih jutranjih urah in ob mraku;
– zaradi varstva habitatnega tipa, se po izvedbi posegov,
območje zatravi s semeni iz sena pokošenega na okoliških
travnikih ali z avtohtonimi travnatimi mešanicami;
– zasajevanje dreves naj se izvede z avtohtonimi vrstami:
različne vrste hrastov, graden, črni gaber, mali jesen, lipa, divja
češnja, rešeljika, poljski brest, mokovec, trokrpi javor …
– gradbena in druga hrupna dela se izvajajo izven časa
gnezditve ptic.
Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve
s področja varstva narave, podane s smernicami s strani Zavoda RS za varstvo narave, smernice št. 5-III-429/2-O-18/ACGBF
z dne 14. 6. 2018.
37. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – zrak)
V območju OPPN kamp Drskovče načrtovane prostorske
ureditve ne bodo bistveno prispevale k emisijam škodljivih
snovi v zrak. Minimalno povečanje predstavlja promet, zaradi
obiskovalcev kampa.
38. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – vode, tla in podtalnica)
V območju OPPN kamp Drskovče ni vodovarstvenih območij.
39. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – hrup)
Vir hrupa v območju OPPN kamp Drskovče bo v času
gradnje sama gradnja, v času uporabe načrtovanih ureditev pa
v minimalnem obsegu sama turistična dejavnost, ki bo organizirana znotraj območja.
Območje OPPN kamp Drskovče je v skladu z Uredbo
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS,
št. 105/05 in 35/08) uvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom.
Obvezno je izvajanje ukrepov za zagotovitev varstva pred
hrupom, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti s
področja varstva pred hrupom.

Št.
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protipožarnih zahtevah za varnostne ukrepe, ki so predpisani
s področno zakonodajo.
Pri projektiranju je treba upoštevati požarna tveganja
glede na predvideno namembnost območja in posamezne
dejavnosti in programe, ki so povezana s povečano možnostjo
nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi ter
širjenja požara na sosednja poselitvena območja. Skladno s
predpisi je treba:
– upoštevati požarno ogroženost naravnega okolja,
– zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje in
načrtovati hidrantno omrežje s podzemnimi hidranti,
– zagotoviti potrebne odmike od meje parcel in med
objekti ali protipožarne ločitve,
– zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter zagotoviti dostope, dovoze, poti in delovne
površine za gasilsko intervencijo.
Pri projektiranju in gradnji objektov ter drugih posegov
v prostor je potrebno upoštevati: cono potresne ogroženosti
(VII. stopnja po MCS), in sicer projektni pospešek tal 0,2 (g).
Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter varstva pred požarom, podane s strani MO, Uprava RS
za zaščito in reševanje, smernice št. 350-159/2018-2-DGZR
z dne 5. 6. 2018.
11. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL PO PRENEHANJU
VELJAVNOSTI OPPN
43. člen
OPPN kamp Drskovče velja do izvedbe vseh prostorskih
ureditev, načrtovanih z njim.
Po prenehanju veljavnosti OPPN kamp Drskovče naj se
območje ureja z občinskim prostorskim načrtom v skladu z
merili za posamezno vrsto PNRP, opredeljeno v 5. členu tega
odloka.
12. KONČNE DOLOČBE
44. člen
OPPN kamp Drskovče je izdelan v digitalni obliki in tiskan
v štirih izvodih v analogni obliki. OPPN kamp Drskovče v analogni in digitalni obliki se hrani na sedežu Občine Pivka in je
dostopen javnosti skladno z zakonom. OPPN kamp Drskovče
je skladno z zakonom z dnem njegove uveljavitve posredovan
Upravni enoti Postojna.
45. člen

40. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – odpadki)
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(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 9000-23/2018
Pivka, dne 20. septembra 2018
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

41. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – svetlobno
onesnaževanje)
V območju OPPN kamp Drskovče se pri ureditvi javne
in interne razsvetljave upošteva ukrepe za ohranjanje narave.
42. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter varstvo pred požarom)
Zasnova varstva pred požarom za obravnavano območje
in pripadajoče posamezne objekte mora biti zasnovana na

3138.

Sklep o določitvi tržne najemnine

Na podlagi 90. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1) (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08
– ZVEtL, 57/08, 90/09 – odl. US, 56/11 – odl. US, 87/11, 62/10
– ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US,
27/17), 30. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06 –
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ZUE, 11/09, 81/11 in 47/14) ter 16. člena Statuta Občine Pivka
(Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10
in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 23. redni seji dne
20. 9. 2018 sprejel

SKLEP
o določitvi tržne najemnine
1. člen
S tem sklepom se za stanovanja v lasti Občine Pivka
določi tržna najemnina za neprofitna stanovanja za najemnike,
ki ne izpolnjujejo več dohodkovnih in premoženjskih pogojev
za pridobitev neprofitnega stanovanja v višini 4,00 €/m2 stanovanjske površine.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-23/2018
Pivka, dne 20. septembra 2018
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

3139.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je
Občinski svet Občine Pivka na 23. redni seji dne 20. 9. 2018
sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobrega
1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobrega lokalnega pomena na nepremičninah:
– parc. št. 3947/4 katastrske občine 2496 Stara Sušica
(ID znak parcela 2496 3947/4)
– parc. št. 312/6 katastrske občine 2503 Parje (ID znak
parcela 2503 312/6)
– parc. št. 312/8 katastrske občine 2503 Parje (ID znak
parcela 2503 312/8)
– parc. št. 315/4 katastrske občine 2503 Parje (ID znak
parcela 2503 315/4)
– parc. št. 2797/6 katastrske občine 2503 Parje (ID znak
parcela 2503 2797/6)
ter pri njih vknjiži lastninska pravica v korist in na ime: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, matična
št.: 5883563000, do celote (do 1/1).
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-23/2018
Pivka, dne 20. septembra 2018
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3140.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobrega lokalnega pomena

Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17), Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10,
48/12, 36/14, 46/15) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni
list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13)
je Občinski svet Občine Pivka na 23. redni seji dne 20. 9. 2018
sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobrega
lokalnega pomena
1. člen
Nepremičnina 5759/6 katastrske občine 2494 Košana
(ID znak parcela 2494 5759/6) ter nepremičnina 5889 katastrske občine 2494 Košana (ID znak parcela 2494 5889) pridobita
status grajenega javnega dobrega lokalnega pomena-pot.
2. člen
Pri nepremičninah iz 1. točke sklepa se v zemljiški knjigi
vpiše lastninska pravica v korist Občine Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka, matična št.: 5883563000 do celote, ter pri
njiju zaznamuje grajeno javno dobro lokalnega pomena-pot.
3. člen
Nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena v lasti Občine Pivka z ugotovitveno odločbo,
ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se predlaga zaznamba
javnega dobrega v zemljiški knjigi.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-23/2018
Pivka, dne 20. septembra 2018
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

ROGATEC
3141.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list
RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 6. dopisni
seji dne 24. 9. 2018 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za naslednje nepremičnine:
– parcela 1173 1060/2, katastrska občina 1173 TLAKE
parcela 1060/2 (ID 1804084), v izmeri 16.858 m2,
– parcela 1178 949/1, katastrska občina 1178 ROGATEC
parcela 949/1 (ID 3156660), v izmeri 7.603 m2
– parcela 1178 949/2, katastrska občina 1178 ROGATEC
parcela 949/2 (ID 2146474), v izmeri 1.466 m2.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se pri njih vknjiži lastninska
pravica Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, matična št. 5883938000.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0070-0006/2018-13
Rogatec, dne 24. septembra 2018
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

SEVNICA
3142.

Sklep o postopku priprave Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj
– zahod (enote urejanja prostora DB27.hm
in DB11.hm)

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 56/15 – UPB, 17/17
in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 25. 9. 2018 sprejel

SKLEP
o postopku priprave Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
sosesko Dolenji Boštanj – zahod (enote urejanja
prostora DB27.hm in DB11.hm)
1. člen
(splošno)
S tem sklepom določa župan Občine Sevnica začetek in
način priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod (enote urejanja prostora DB27.hm in DB11.hm)(v nadaljevanju:
OPPN).
Sklep vsebuje:
– potrditev izhodišč za pripravo;
– območje in predmet načrtovanja;
– način pridobivanje strokovnih rešitvah;
– vrsto postopka;
– roke za pripravo;
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora,
ki bodo pozvani za izdajo mnenj;
– načrt vključevanja javnosti;
faza
sklep o pripravi
objava sklepa v Uradnem listu RS
izdelava osnutka OPPN
pridobitev prvih mnenj
usklajevanje z usmeritvami iz pridobljenih mnenj
izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
izdelava okoljskega poročila (po potrebi)
objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in obravnavi
dopolnjenega osnutka OPPN v Uradnem listu RS

Št.

65 / 5. 10. 2018 /

Stran

9929

– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti
udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja.
2. člen
(potrditev izhodišč za pripravo)
Predmet OPPN je zahodni del naselja Dolenji Boštanj,
kamor bo umeščena nova stanovanjska soseska kot zapolnitev obstoječe stanovanjske pozidave. Po veljavnem občinskem prostorskem načrtu, območje zajema enoti urejanja
prostora z oznakama DB27.hm in DB11.hm, za kateri veljajo
podrobna merila iz dopolnilne strokovne podlage izdelane
v postopku priprave in sprejema občinskega prostorskega
načrta (OPN).
Zaradi obstoječih omejitev v prostoru, kot je varovani pas
110 kV daljnovoda in nujne potrebe po dograditvi gospodarske
javne infrastrukture za potrebe načrtovanih objektov, ter v skladu s četrtim in petim odstavkom 34. člena OPN in drugim odstavkom 116. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), se
lahko OPPN izdeluje tudi za območja, kjer z OPN ni predviden,
če se za to pokaže potreba ali pobuda po tem, zato je izdelava
OPPN z vidika veljavne prostorske zakonodaje upravičena.
Načrtovana stanovanjska gradnja s pomožnimi objekti bo
prispevala k večji urejenosti območja, s celovito urbanistično
rešitvijo bo kompleksno zaokrožila in uredila zahodni del naselja, investitorjem pa omogočila pravno podlago za izdelavo
projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih upravnih dovoljenj za gradnjo in uporabo objektov.
3. člen
(območje in predmet načrtovanja)
Predmet OPPN je zahodni del naselja Dolenji Boštanj in
obsega zemljišča ali del zemljišč s parcelnimi številkami: 461/1,
461/5, 461/4, 461/7, 456-d, 458/2, 139/4, 136/4, 136/6, 133/4,
130/2, 129/19, 129/18, 133/5, 133/3, 133/6, 136/5, 136/3,
139/3, 1017/12-d, 1017/2-d, 461/6 in 461/4, vse v k.o. 1381
Boštanj, v skupni površini cca 1,5 ha (d – pomeni delno).
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi opravljenih analiz
prostora in izkazanih potreb, predhodno izdelanega strokovnega gradiva, ter ob upoštevanju programskih izhodišč in veljavne
zakonodaje.
5. člen
(vrsta postopka)
Postopek priprave OPPN poteka v skladu z določbami od
118. do 121. člena ZUreP-2.
6. člen
(roki za pripravo)
S tem sklepom, so določeni naslednji okvirni roki priprave
OPPN in njegovih posameznih faz:
nosilci
župan
Občina Sevnica
izdelovalec
izdelovalec
izdelovalec,
Občina Sevnica
izdelovalec
Izdelovalec OP
Občina Sevnica

rok/dni
september 2018
7
14 dni po izboru izdelovalca
30
5
21 po prejemu vseh mnenj
30
14

Stran

9930 /

Št.

65 / 5. 10. 2018

Uradni list Republike Slovenije

faza
javna razgrnitev in javna obravnava

nosilci
izdelovalec,
Občina Sevnica

rok/dni
30

priprava stališč do pripomb in predlogov

izdelovalec,
Občina Sevnica

15

obravnava in potrditev stališč do pripomb

občinski svet

objava stališč do pripomb in predlogov na svetovnem spletu
in na krajevno običajen način

Občina Sevnica

priprava predloga

izdelovalec

pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora

izdelovalec

30

izdelava usklajenega predloga

izdelovalec

10 dni po prejemu vseh mnenj

sprejem usklajenega predloga OPPN

občinski svet

objava odloka v Uradnem listu RS

Občina Sevnica

7

izdelava končnega dokumenta v šestih analognih vezanih
izvodih in digitalnih obliki.

izdelovalec

10

Okvirni roki se lahko, zaradi nepredvidenih zahtev in
pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku tudi spremenijo,
saj pripravljavec OPPN na to ne more vplivati.
7. člen

7
8 dni po potrditvi stališč do pripomb

na prvi seji občinskega sveta

8. člen
(načrt vključevanja javnosti)
Načrt vključevanja javnosti poteka v skladu z določili
112. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2.

(navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora)
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki so pozvani
za podajo mnenj so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe,
Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja Spodnje Save; Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje,
Vodnikova ulica 3, 3000 Celje;
6. Elektro Celje d.d., Področje Krško, Cesta 4. julija 32,
8270 Krško;
7. Eles, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana;
8. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
9. GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000, Ljubljana;
10. Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17,
8290 Sevnica;
11. Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
12. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11 b,
p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
13. 	Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Boštanj, Boštanj 30, 8294 Boštanj;
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi
organi in organizacije, v kolikor se v postopku priprave OPPN
za to izkaže potreba.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s četrtim odstavkom 111. člena in drugega odstavka 114. člena ZUreP-2, podati
mnenje k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v
30 dneh od prejema poziva.
V primeru, da mnenja posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podani, mora načrtovalec kljub temu upoštevati
vse veljavne predpise in druge pravne akte. Če pa se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi
mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v
istem postopku.

na prvi seji občinskega sveta

9. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag
ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede
njihovega zagotavljana)
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnik in investitor: Franja Povše, Dolenji Boštanj 138, 8294 Boštanj;
– pripravljavec: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– izdelovalec: DEMIDA ARHITEKTURA, d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica.
Izdelavo OPPN, geodetskega načrta v digitalni obliki,
morebitno presojo vplivov na okolje in drugo strokovno gradivo, ki ga bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora in
stroške objav v Uradnem listu RS financira investitor. Investitor
mora po sprejemu in objavi OPPN, Občini Sevnica predati štiri
izvode v vezani analogni in digitalni obliki.
10. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Sevnica.
Št. 3505-0005/2018
Sevnica, dne 25. septembra 2018
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

STRAŽA
3143.

Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in

Uradni list Republike Slovenije

Št.

13/18) in 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list
RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na
23. seji dne 25. 9. 2018 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Straža za leto 2019
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Straža za leto 2019 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
70

71

72

74

II.
40

41

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredm. dolgor. sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

v EUR
Proračun
za leto 2019
4.297.379
3.492.379
2.675.433
2.119.173
513.660
42.600
816.946
372.405
5.831
18.200
36.250
384.260
230.000
230.000
575.000
375.000
200.000
4.702.553
1.064.952
344.270
56.657
641.025
7.000
16.000
1.169.778
80.480
653.053

65 / 5. 10. 2018 /

Stran

9931

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
143.964
413 Drugi tekoči domači transferi
292.281
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.383.023
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.383.023
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
84.800
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
59.800
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
25.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–405.174
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
435.174
50
ZADOLŽEVANJE
435.174
500 Domače zadolževanje
435.174
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
40.000
55
ODPLAČILA DOLGA
40.000
550 Odplačila domačega dolga
40.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–10.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
395.174
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
405.174
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
10.000
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, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Straža.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki
od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
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Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti
namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna, če nastanejo zato utemeljeni razlogi oziroma če se na določenih
postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba
po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja
investicij in realizacija investicij.
Župan Občine Straža je pooblaščen, da brez soglasja občinskega sveta prerazporeja sredstva znotraj posameznega glavnega programa, da prerazporeja sredstva med
glavnimi programi do višine 20 % in da prerazporedi sredstva
iz posameznega področja porabe v drugo področje porabe
proračuna do višine 20 % posameznega področja.
Proračunska sredstva se lahko prosto prerazporejajo
med podkonti v okviru iste proračunske postavke. Na posamezni proračunski postavki se lahko odpirajo novi podkonti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, 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
80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
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 dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v načrtu razvojnih programov.
7. člen
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8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve,
oblikovane po ZJF. Občina bo v letu 2019 vplačevala v en
sklad, in sicer:
Sklad za štipendiranje v višini 5.000 EUR.
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini
10.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.000 EUR. Župan o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(upravljanje s sredstvi)
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije,
banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela
varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
Občinska uprava lahko zahteva, da mu posredni uporabniki občinskega proračuna, pred deponiranjem prostih
denarnih sredstev pri bankah ponudijo denarna sredstva, če
je to treba zaradi likvidnosti sredstev oziroma za izvrševanje
občinskega proračuna.
10. člen
(nakup nepremičnin)
Nakup nepremičnin se izvaja na podlagi Letnega načrta
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
občine.
11. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki
do občine, in sicer največ do skupne višine 7.500,00 EUR.
Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo
dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga
dolžnika.
Župan lahko zahteva takojšne plačilo celotnega dolga,
katerega plačilo je odloženo, če eden izmed obrokov ni pravočasno plačan.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

12. člen

Župan kot predstojnik neposrednega uporabnika lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Vso investicijsko dokumentacijo za projekte vključene v
načrt razvojnih programov sprejema župan.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
Novi projekti se lahko kot evidenčni projekti uvrstijo v
načrt razvojnih programov tekočega leta samo na podlagi
odločitve župana.

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina se v letu 2019 lahko dodatno dolgoročno zadolži
v višini 435.174 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnega
zavoda katerega ustanoviteljica je Občina Straža, v letu 2019
ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000,00 EUR.
13. člen
(obseg zadolževanja javnega zavoda)
Posredni uporabnik občinskega proračuna, javni zavod
katerega ustanoviteljica je občina se lahko v letu 2019 zadolži
do skupne višine 100.000,00 EUR.
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14. člen
(likvidnostno posojilo)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči
o najetju likvidnostnega posojila, ki bo v skladu z zakonom in
mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje v letu 2020)
V obdobju začasnega financiranja Občine Straža v letu
2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41000-5/2018
Straža, dne 25. septembra 2018
Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc l.r.

3144.

Odlok o določitvi takse za obravnavanje
zasebnih pobud za spremembo namenske
rabe prostora v občinskem prostorskem
načrtu Občine Straža

Št.

3145.

1. člen
Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo
za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Straža, ki jo plačujejo vlagatelji pobud.
2. člen
Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora iz prejšnjega odstavka znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora:
250 eurov,
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora:
200 eurov.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 00700-6/2018
Straža, dne 12. septembra 2018
Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc l.r.
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Odlok o določitvi stroškov lokacijske
preveritve v Občini Straža

Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Statuta Občine Straža (Uradni list RS,
št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na
23. redni seji 25. 9. 2018 sprejel

ODLOK
o določitvi stroškov lokacijske preveritve
v Občini Straža
1. člen
Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih
Občina Straža zaračuna investitorju oziroma pobudniku, razen
če je investitor oziroma pobudnik Občina Straža, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve
na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi,
investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev
ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor,
ali pobudnika začasne rabe prostora.
2. člen
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi 1500 eurov,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev 2500 eurov,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2000 eurov.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 00700-7/2018
Straža, dne 12. septembra 2018

Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Statuta Občine Straža (Uradni list RS,
št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na
23. redni seji 26. 9. 2018 sprejel

ODLOK
o določitvi takse za obravnavanje zasebnih
pobud za spremembo namenske rabe prostora
v občinskem prostorskem načrtu Občine Straža
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Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc l.r.

ŠKOCJAN
3146.

Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske
gospodarske javne službe 24-urne dežurne
pogrebne službe v Občini Škocjan

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10,
57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16) in 16. člena
Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski
svet Občine Škocjan na 20. redni seji dne 25. 9. 2018 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja obvezne občinske
gospodarske javne službe 24-urne dežurne
pogrebne službe v Občini Škocjan
1 SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
Ta odlok določa način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe (v
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nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Škocjan (v
nadaljevanju: občina).
2. člen
(vsebina odloka)

Uradni list Republike Slovenije
voda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma
drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov
izvajalca javne službe.

4 POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO
STORITEV JAVNE SLUŽBE

S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe,
ki obsega:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njenega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine,
– cene storitev javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– kazenske določbe.

Izvajalec javne službe opravlja 24-urno dežurno službo
s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, tem odlokom in odlokom, s katerim se ureja pokopališki red v občini.

3. člen

(pravice uporabnikov)

(uporabniki)
Uporabnice oziroma uporabniki (v nadaljnjem besedilu:
uporabnik) storitev javne službe so naročnice oziroma naročniki (v nadaljnjem besedilu: naročnik) pogreba.
4. člen
(izrazi)
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je
določen v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost
in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
5. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se
uporabljajo določila zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko
dejavnost.
2 ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
6. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)
(1) Javna služba se opravlja kot koncesionirana gospodarska javna služba.
(2) Koncesijo podeljuje občina (v nadaljnjem besedilu:
koncedent).
(3) Koncesionarje pridobiva koncedent na podlagi javnega razpisa.
7. člen
(območje zagotavljanja javne službe)
Opravljanje javne službe se izvaja na območju celotne
občine.
3 VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
8. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
S storitvami javne službe se zagotavlja 24-urna dežurna
pogrebna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega za-

9. člen
(pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe)

5 PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
STORITEV JAVNE SLUŽBE
10. člen
Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in
kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako
dostopna vsem uporabnikom na območju občine.
11. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki storitev javne službe morajo izvajalcu javne
službe za opravljeno storitev iz devetega člena tega odloka
plačati ceno, ki jo določi občinski svet.

6 VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
12. člen
(viri financiranja storitev)
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje
javne službe:
– s plačili uporabnikov storitev javne službe,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

7 CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE
13. člen
(oblikovanje cen)
Cene storitev javne službe se določijo z aktom občinskega sveta na podlagi metodologije za oblikovanje cen 24-urne
dežurne službe, ki jo s svojim aktom določi vlada.

8 NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
14. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata
pristojni občinski inšpekcijski organ.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih
namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojni organ občinske uprave občine ima pravico
kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec
javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Uradni list Republike Slovenije
9 KONČNA DOLOČBA
15. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-0049/2018-5
Škocjan, dne 25. septembra 2018

Št.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini
Škocjan

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D,
11/11, 28/11 – odl. US, 98/13) in 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan
na 20. redni seji dne 25. 9. 2018 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2018 v Občini Škocjan
I.
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v Občini
Škocjan.
II.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če
pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za
kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še
za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
III.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih
sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja.
IV.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR
na dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz
poročila organizatorja.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na vnovičnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v
višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov
na vnovičnem glasovanju.
V.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo

Stran

9935

povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Škocjan
v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2018
Škocjan, dne 25. septembra 2018

Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

3147.
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Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

ZAGORJE OB SAVI
3148.

Odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Zagorje
ob Savi

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o
športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 17. člena
Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in
87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob
Savi na 25. redni seji dne 24. 9. 2018 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Zavoda za šport Zagorje ob Savi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev zavoda)
(1) Zavod za šport Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Zavoda za
šport Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/1997 in
20/1997).
(2) S tem odlokom Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: ustanovitelj)
uredi status Zavoda za šport Zagorje ob Savi, razmerje med
ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in načina financiranja zavoda.
2. člen
(ustanovitelj zavoda)
Ustanovitelj zavoda je Občina Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
3. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornost zavoda v pravnem
prometu,
– organi zavoda,
– viri, pogoji in način pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– določbe o obsegu premoženja, ki je zavodu dano v
upravljanje,
– določbe o ravnanju s premoženjem zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov in odhodkov in
način kritja sredstev za delo zavoda,
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– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem
prometu,
– določbe o odgovornosti ustanovitelj za obveznosti zavoda in njegovega poslovanja,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda.
4. člen
(ime, sedež in pravni status zavoda)
(1) Ime zavoda je: Zavod za šport Zagorje ob Savi.
(2) Skrajšano ime zavoda je: Zavod za šport Zagorje.
(3) Sedež zavoda je: Cesta 9. avgusta 44 a, 1410 Zagorje
ob Savi
(4) Zavod je vpisan v sodni register pod številko:
1-29589/00.
(5) Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem
ustanovitelja.
(6) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, ki so določene z zakonom in s tem odlokom
ter odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
5. člen
(žig zavoda)
Zavod za šport Zagorje ob Savi ima žig okrogle oblike,
premera 36 cm. Na sredini žiga je grb Občine Zagorje ob Savi,
na zunanjem robu pa je izpisano: Zavod za šport Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 44 a.
II. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
(dejavnost zavoda)
(1) Zavod opravlja svojo dejavnost kot javno službo, katere izvajanje je v javnem interesu in v okviru katere opravlja
zavod predvsem naslednje naloge:
– upravlja s športnimi objekti v lasti ustanovitelja, ki so
preneseni v upravljanje zavoda;
– opravlja in organizira vzdrževanje objektov in naprav,
igrišč, opreme in tehnične opreme, ki je v upravljanju zavoda;
– oddaja prostore v športnih objektih in usklajuje interese
med posameznimi uporabniki;
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za
varnost delovanja objektov in naprav;
– svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju
javnih športnih objektov v občini;
– izvaja letni program športa v občini, ki se sofinancira iz
javnih sredstev;
– daje pobude in predloge ustanovitelju ter skrbi za celovit
razvoj športa v občini;
– pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi
organi in drugimi strokovnimi institucijami;
– daje strokovno in organizacijsko pomoč ustanovitelju
glede izvajanja letnega programa športa;
– sodeluje pri organizaciji in izvajanju drugih športnih in
kulturno športnih dejavnosti, tudi pri organiziranju komercialnih
programov, v skladu z zakonom, v skladu z namembnostjo
posameznih prostorov in naprav glede na proste časovne in
prostorske kapacitete;
– načrtuje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu;
– sodeluje pri organiziranju in izvajanju športne vzgoje
in raznih športnih dejavnosti za otroke, mladino, invalide, pri
kulturno športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih
rekreativnih prireditvah za občane;
– opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda;
– spremlja in analizira naloge v športu ter izvaja letni
program športa;
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– daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje
stanja v športu;
– pripravlja strokovna gradiva za ustanovitelja;
– sodeluje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok
in mladine;
– načrtuje in svetuje obnove, vzdrževanja, gradnje in
upravljanje javnih športnih objektov;
– sodeluje s športnimi društvi, šolami in posamezniki
pri izvajanju letnega programa športa in izvedbi tekmovanj in
športno rekreativnih prireditev;
– opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda.
(2) Zavod lahko v obsegu in na način, ki ne ogroža
opravljanje javne službe, opravlja tudi tržno dejavnost, če je
le-ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod
ustanovljen.
(3) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:
93.110
Obratovanje športnih objektov
93.19
Druge športne dejavnosti
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje na področju športa
in rekreacije
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
93.130 Obratovanje fitnes objektov
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi
71.401 Izposojanje športne opreme
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin
in okolice
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
55.400 Točenje pijač in napitkov
III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
7. člen
(nastopanja v pravnem prometu)
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno
brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi razpolaga v skladu s predpisi, razen z nepremičnim
premoženjem, za kar si mora pridobiti predhodno soglasje
ustanovitelja.
IV. ORGANI ZAVODA
8. člen
(1) Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
(2) Zavod ima lahko tudi druge organe, katere delovno
področje sestavi in način volitev se določi s statutom zavoda.
9. člen
(svet zavoda)
(1) Zavod upravlja svet zavoda.
(2) Svet zavoda ima 5 članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– enega predstavnika zaposlenih v zavodu,
– enega predstavnika zainteresirane javnosti.
(3) Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje ustanovitelj.
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(4) Predstavnika zainteresirane javnosti na podlagi javnega poziva imenuje župan. Poziv pripravi in izvede strokovna
služba ustanovitelja.
(5) Predstavnika zaposlenih izvolijo in imenujejo delavci
zavoda neposredno na zboru delavcev s tajnim glasovanjem.
Izvoljen je kandidat, ki dobi največ glasov delavcev, ki so volili.
Postopek kandidiranja in volitev ter postopek za razrešitev
predstavnika delavcev zavoda se določi s statutom zavoda.
(6) Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z
dnem konstituiranja sveta. Za člane sveta je ista oseba lahko
izvoljena oziroma imenovana dvakrat zaporedoma.
(7) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se
izvolita izmed članov sveta zavoda.
(8) Svet zavoda se lahko konstituira po izvolitvi oziroma
imenovanju vseh članov sveta zavoda. Prvo sejo sveta zavoda
skliče direktor, do izvolitve novega predsednika, ki ga člani sveta zavoda na konstitutivni seji izvolijo z večino glasov, pa sejo
vodi najstarejši član sveta. Z večino glasov na konstitutivni seji
člani izvolijo tudi namestnika predsednika.
(9) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino
opredeljenih glasov, razen če ni za posamezne odločitve predvidena drugačna večina. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če
je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Z večino glasov vseh članov sveta zavoda svet odloča o sprejemu statuta
zavoda, programu dela in razvoja zavoda, finančnega načrta
in zaključnega računa ter o imenovanju in razrešitvi direktorja.
(10) Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela zavoda
z vidika strateškega in letnega načrta zavoda,
– nadzoruje ravnanje s premoženjem zavoda,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
zavoda,
– nadzoruje finančno poslovanje, določa finančni načrt in
sprejema zaključni račun zavoda,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja in z
imenovanim direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi,
– ocenjuje delo direktorja zavoda,
– daje soglasje k cenam storitev, ki jih opravlja zavod,
– daje direktorju in ustanovitelju mnenja, predloge in
pobude o posameznih vprašanjih s področja strokovnega dela
zavoda,
– obravnava predloge sindikata v zvezi z uresničevanjem
pravic delavcev iz delovnega razmerja,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in
– opravlja druge z zakonom ali s statutom zavoda določene zadeve.
(11) Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom
časa, za katerega je bil imenovan:
– če mu preneha delovno razmerje v zavodu, če gre za
predstavnika delavcev zavoda,
– če je odpoklican,
– če odstopi.
(12) O odpoklicu odloča organ, ki je pristojen za imenovanje.
(13) Pristojnosti, naloge in način dela sveta zavoda podrobneje ureja statut zavoda.
10. člen
(direktor)
(1) Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in
vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja zavod in odgovarja
za strokovnost in zakonitost dela zavoda.
(2) Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
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– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja
za njegovo izvedbo,
– določa sistematizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij, o disciplinski odgovornosti delavcev ter o vseh drugih pravicah in obveznostih
delavcev na prvi stopnji,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
(3) Pristojnosti direktorja podrobneje opredeljuje statut
zavoda.
(4) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi
javnega razpisa s soglasjem ustanovitelja.
(5) Mandat direktorja traja 5 let z možnostjo ponovnega
imenovanja po preteku mandata.
(6) Za direktorja zavoda za šport je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje sledeče pogoje:
– ima visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja),
ali visokošolsko izobrazbo druge stopnje (prejšnja), oziroma
magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja), ali visokošolsko strokovno izobrazbo prve stopnje (prejšnja), oziroma
visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja),
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– ima vodstvene in organizacijske izkušnje/sposobnosti,
kar dokazuje s preteklim delom,
– pozna športno problematiko in ima izkušnje pri organizaciji športnih prireditev in tekmovanj.
(7) Kandidat mora predložiti program dela zavoda za
mandatno obdobje.
(8) Imenovani direktor sklene delovno razmerje v zavodu
za določen čas, za čas trajanja mandata.
(9) Pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda, izvaja svet zavoda oziroma v njegovem imenu
predsednik sveta, ki z direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi
ter ostale delovno pravne akte, ki niso v zakonski pristojnosti
ustanovitelja.
(10) Direktor lahko za izvedbo določenih nalog in reševanje posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti imenuje posebna
delovna telesa.
(11) Direktorja med začasno odsotnostjo nadomešča zaposleni v zavodu, ki ga za to pooblasti direktor, lahko pa direktor v določenih zadevah s pisnim pooblastilom pooblasti tudi
druge pravne ali fizične osebe.
11. člen
(vršilec dolžnosti)
(1) Vršilca dolžnosti se imenuje v primeru:
– če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje
redni postopek imenovanja direktorja,
– če je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja,
pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
(2) Vršilca dolžnosti imenuje svet zavoda s soglasjem
ustanovitelja, vendar največ za eno leto. Vršilec dolžnosti mora
izpolnjevati pogoje za imenovanje direktorja.
12. člen
(strokovni svet)
(1) Zavod ima strokovni svet.
(2) Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda,
ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda,
daje svetu zavoda in direktorju mnenja, predloge in usmeritve
glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti, strokovno ter organizacijsko sodeluje z ustanoviteljem pri izvajanju
letnega programa športa ter opravlja druge naloge, določene
s statutom zavoda.
(3) Sestava, način oblikovanja, naloge in pristojnosti strokovnega sveta se določijo s statutom zavoda.
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V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

13. člen

17. člen
(1) Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z
veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
(2) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(3) Zavod v pravnem prometu zastopa in predstavlja
direktor.
(4) Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
(5) Vsakršno zadolževanje zavoda je možno zgolj ob
soglasju ustanovitelja.

(sredstva za delo zavoda)
(1) Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja,
– iz drugih javnih sredstev in sredstev EU,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov, na način
in pod pogoji, določenimi z zakonom.
(2) Zavod lahko poleg izvajanja javne službe tudi pridobiva sredstva iz opravljanja gospodarskih oziroma tržnih
dejavnosti. Opravljanje teh dejavnosti ne sme škodovati kvaliteti izvajanja javne službe. Za izvajanje tržne dejavnosti mora
zavod skladno z zakonodajo zagotavljati ločeno računovodsko
evidenco.
(3) Sredstva, ki jih je zavod pridobil za izvajanje dejavnosti, mora porabiti za namene, za katere je ustanovljen.
(4) Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z
veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
(5) Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih
poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v skladu
z zakonom.
VI. PREMOŽENJE ZAVODA
14. člen
(premoženje zavoda)
(1) Zavod ima za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen, v upravljanju nepremičnine in opremo, ki je v lasti občine.
Sredstva dana v upravljanje zavodu so določena s pogodbo
o prenosu sredstev v upravljanje, sklenjene med zavodom in
ustanoviteljem.
(2) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati nepremičnine
in opremo, ki je v lasti občine, s skrbnostjo dobrega gospodarja ter na način, določen s posebno pogodbo o upravljanju.
Zavod lahko prosto upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem, ne sme pa brez predhodnega soglasja ustanovitelja
nepremičnega premoženja v upravljanju obremeniti s stvarnimi
ali drugimi bremeni.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
15. člen
(primanjkljaj sredstev za delo)
(1) Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,
s katerimi razpolaga.
(2) Ustanovitelj odgovarja le za primanjkljaj, ki nastane iz
dejavnosti izvajanja javne službe in ga ni moč pokriti z razpoložljivimi sredstvi zavoda, in sicer do višine, ki je za delovanje
zavoda in izvajanje letnega programa športa zagotovljena v
proračunu ustanovitelja za tekoče leto.
(3) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz
naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
16. člen
(presežek prihodkov)
(1) Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti
le za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča svet zavoda na predlog direktorja in s soglasjem ustanovitelja.

IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
18. člen
(1) Ustanovitelj nadzira zakonitost dela zavoda. Nadzor
nad zakonitostjo dela ter finančnim poslovanjem zavoda opravlja pristojni občinski organ.
(2) Ustanovitelj ima do zavoda tudi naslednje pravice in
obveznosti:
– zagotavlja sredstva za delo zavoda v okviru letnega
proračuna, in sicer za izvajanje športa v občini kot javne službe,
v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi;
– zagotavlja sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje infrastrukture, ki je v lasti ustanovitelja ter je prenesena v
upravljanje zavoda;
– vključuje zavod v oblikovanje politike športa na lokalnem
nivoju;
– ugotavlja skladnost programov dela, finančnih načrtov
in razvojnih načrtov zavoda s plani oziroma programi ustanovitelja;
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnim programom
in finančnim načrtom zavoda;
– opravlja druge naloge, ki izhajajo iz tega odloka in
drugih predpisov.
19. člen
(1) Zavod je dolžan ustanovitelju vsaj dvakrat letno poročati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda,
stanju infrastrukture, ki je v upravljanju zavoda, in namenski
porabi proračunskih sredstev, zagotovljenih s strani ustanovitelja, namenjenih za izvajanje javne službe.
(2) Zavod vsako leto pripravi program dela in finančni
plan poslovanja zavoda za tekoče leto ter ju po potrditvi sveta
zavoda posreduje v seznanitev ustanovitelju.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
20. člen
(statut zavoda)
(1) Zavod ima statut, s katerim podrobneje ureja organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornost
organov zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja,
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v
skladu z zakonom in tem odlokom.
(2) Statut zavoda in vsakršno spremembo le-tega sprejme
svet zavoda.
21. člen
(drugi splošni akti)
(1) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, ki urejajo
posamezna področja, pomembna za delo in poslovanje zavo-
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da. Sprejema jih direktor, če ni s tem odlokom ali z zakonom
določeno, da jih sprejema svet zavoda.
(2) Vsi splošni akti zavoda morajo biti usklajeni z zakonodajo in tem odlokom.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(opravljanje funkcije)
(1) Uveljavitev tega odloka ne vpliva na mandat direktorja
in sveta zavoda. Oba svoje funkcije opravljata do izteka mandata, za katerega sta bila imenovana.
(2) Sestava sveta zavoda se na osnovi tega odloka ustrezno dopolni s predstavnikom zainteresirane javnosti.
23. člen
(1) Zavod mora uskladiti statut s spremembami iz tega
odloka ter priglasiti spremembe v sodni register najkasneje v
roku 6 mesecev od njegove uveljavitve.
(2) Do uskladitve statuta ter drugih aktov zavoda s tem
odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih aktov, v
kolikor le-ta niso v nasprotju z določbami tega odloka.
(3) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi Zavoda za šport Zagorje ob Savi (Uradni vestnik
Zasavja št. 6/1997 in 20/1997).
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2018
Zagorje ob Savi, dne 24. septembra 2018
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

3149.

Odlok o določitvi in poimenovanju nove ulice
z imenom »Ulica ob vzletišču« v naselju
Zagorje ob Savi

Št.
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3. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije po uradni dolžnosti izvede predlagano spremembo v registru prostorskih enot v
zakonskem roku 30 dni po začetku veljavnosti odloka.
4. člen
Stroške zamenjave osebnih dokumentov ter listin v zvezi
s poslovanjem pravnih oseb krijejo lastniki oziroma upravljavci
stavb oziroma pravne osebe, ki imajo na tem območju sedež.
Stroške izdelave in montaže krajevnih oznak krije Občina Zagorje ob Savi.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 031-2/2016
Zagorje ob Savi, dne 24. septembra 2018
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

3150.

Odlok o spremembi meje med naseljema
Zagorje ob Savi in Potoška vas

Na podlagi 7. in 12. člena Zakona o določanju območij
ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni
list RS, št. 25/08), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15)
je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 25. redni seji dne
24. 9. 2018 sprejel

ODLOK
o spremembi meje med naseljema Zagorje
ob Savi in Potoška vas

Na podlagi 7. in 12. člena Zakona o določanju območij
ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni
list RS, št. 25/08), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15)
je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 25. redni seji dne
24. 9. 2018 sprejel

1. člen
Na območju Občine Zagorje ob Savi se spremeni meja
med naseljema Zagorje ob Savi in Potoška vas tako, da
nova meja med naseljema poteka po meji parcelnih številk
246, 1032 – del, 1067 – del, 247/3 – del, 1031/6 – del, 164,
163, 134/3, 134/14, 134/15, 134/16, 160/3, 139/1, 1030/3,
1030/4, 1030/7, 157, 159/1, 156, 154, 153/1, 153/2, 183/2,
183/3, 182/2, 182/1, 189/4, 187, 186, 184, 185, 189/6, 103/1,
102/1, 1030/6, 101, 79/1 – del, vse k.o. Potoška vas tako, da
so navedene parcele oziroma deli parcel vključeni v naselje
Zagorje ob Savi.

ODLOK
o določitvi in poimenovanju nove ulice
z imenom »Ulica ob vzletišču« v naselju
Zagorje ob Savi

2. člen
Območje sprememb meje naselij je prikazano v Elaboratu določitve območja naselja z grafično prilogo, ki ga
je izdelala Geodetska uprava Republike Slovenije, pod
št. 35324-3/2017-2, dne 9. 2. 2017 in je sestavni del odloka.

1. člen
Na območju Občine Zagorje ob Savi se v naselju Zagorje
ob Savi na novo imenuje ulica: Ulica ob vzletišču.
Ulica se prične in poteka ob poti proti vzletišču, obkroži
obstoječe objekte (hangar) in se nadaljuje ob poti. Nato zaokroži in poteka po severovzhodni strani vzletno pristajalne steze
ter se zaključi pri javni poti v Vine.

3. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije po uradni dolžnosti izvede predlagano spremembo v registru prostorskih enot v
zakonskem roku 30 dni po začetku veljavnosti odloka.

2. člen
Območje nove ulice je prikazano v grafični prilogi, ki je
sestavni del odloka.

4. člen
Stroške zamenjave osebnih dokumentov ter listin v zvezi
s poslovanjem pravnih oseb krijejo lastniki oziroma upravljavci
stavb oziroma pravne osebe, ki imajo na tem območju sedež.
Stroške izdelave in montaže krajevnih oznak krije Občina Zagorje ob Savi.
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 031-1/2016
Zagorje ob Savi, dne 24. septembra 2018

Uradni list Republike Slovenije
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08,
36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) in 16. člena
Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in
75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 26. redni seji dne
27. 9. 2018 sprejel

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

3151.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. 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, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18), 245. ter 247. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet
Občine Zagorje ob Savi na 25. redni seji dne 24. 9. 2018 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se nepremičnini ID znak: parcela 1886
1902/6, ki obsega parcelo 1902/6 v izmeri 227 m2 katastrska
občina 1886 Zagorje-mesto (ID 5018420) odvzame oziroma
ukine status javnega dobra.
2. člen
Nepremičnina navedena v prejšnjem členu tega sklepa
se po ukinitvi statusa javnega dobra prenese v last in posest
Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje
ob Savi, matična št. 5883890000.
3. člen
Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra na
podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti v skladu
z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) izda
občinska uprava Občine Zagorje ob Savi. Po pravnomočnosti
odločbe se pri zemljiškoknjižnem sodišču, preko portala e-sodstvo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, predlaga vknjižba
lastninske pravice v korist Občine Zagorje ob Savi.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-190/2017-13
Zagorje ob Savi, dne 24. septembra 2018
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Cerkno za leto 2018
1. člen
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 (Uradni
list RS, št. 23/18) se v drugem odstavku 2. člena spremeni
tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih
A)

Skupina/podskupina kontov

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Cerkno za leto 2018

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,

Proračun
leta 2018
(v eur)

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

5.393.941

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)

4.757.968

DAVČNI PRIHODKI

4.082.027

700 Davki na dohodek in dobiček

3.735.660

70

71

703 Davki na premoženje

210.516

704 Domači davki na blago in storitve

135.851

NEDAVČNI PRIHODKI

675.941

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

420.854

711 Takse in pristojbine

3.000

712 Denarne kazni

6.242

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

73
74

21.018
224.827

KAPITALSKI PRIHODKI

37.650

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

37.650

PREJETE DONACIJE

6.110

730 Prejete donacije iz domačih virov

6.110

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih inštitucij

592.213
592.213

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)

6.268.647

40

TEKOČI ODHODKI

1.906.766

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

CERKNO
3152.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

271.944
44.061
1.409.789
15.580
165.392
1.899.800
87.500
1.133.263
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Št.

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

236.287

413 Drugi tekoči domači transferi
42
43

442.750

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.367.866

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.367.866

INVESTICIJSKI TRANSFERI

94.215

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

83.215

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

11.000

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I.-II.

B

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

75

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

C

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

3153.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Cerkno

Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in
75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 26. seji dne 27. 9.
2018 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno

197.775

500 Domače zadolževanje

197.775
144.131

ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

144.131

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

53.644

XI.

NETO FINANCIRANJE

874.706

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
PRETEKLEGA LETA

821.062

–821.062

Lokalne ceste (LC) so:
Zap. Številka Začetek Potek odseka
št. odseka odseka
912

CERKNO–GORJE

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne
poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij
v Občini Cerkno z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov
naselij v Občini Cerkno med seboj in ceste, pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.
Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov
naselij v Občini Cerkno in ne izpolnjujejo predpisanih meril za
lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti,
poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ipd.).
Javne poti za kolesarje so namenjene prometu kolesarjev
v občini in med njimi.

3. člen
Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini [m]

Namen
uporabe

043012

3.197

V

1

043011

2

043012 043011 GORJE–ZAKRIŽ

043013

3.657

V

3

043013 043012 ZAKRIŽ–BUKOVO

043014

6.114

V

4

043014 043021 BUKOVO–GRAHOVO

403

3.017

V

5

043021

043014

6.062

V

6

043051 043012 VRH KRIŽA–RAVNE

543261

1.632

V

7

043061 043014 BUKOVO–ZAKOJCA–HUDAJUŽNA

403

4.969

V

8

043071 043011 CERKNO–ZAKRIŽ

043012

2.779

V

102

9941

Št. 410-0036/2017-5
Cerkno, dne 27. septembra 2018

–874.706

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55

Stran

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

750 Prejeta vračila danih posojil
VI.
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REKA–BUKOVO

Preostala dolžina odseka
v sosednji občini
[m]

6.404 – Tolmin

1.208 – Tolmin

Stran

9942 /

Št.

65 / 5. 10. 2018

Uradni list Republike Slovenije

Zap. Številka Začetek Potek odseka
št. odseka odseka

Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini [m]

Namen
uporabe

Preostala dolžina odseka
v sosednji občini
[m]

9

043081

912

CERKNO–LABINJE–POČE

043012

5.292

V

10

043101

912

BOLNICA FRANJA

544071

705

V

11

043111

912

DOLENJI NOVAKI–RAZPOTJE

494021

5.249

V

12

043121

912

POČIVALO–ČRNI VRH–
DAVČA

912

4.720

V

13

043131

912

DOLENJI NOVAKI–MROVLJEV GRIČ–PODPLEČE

100062

3.880

V

14

043171

102

STRAŽA–OTALEŽ–JAZNE–
OBČINSKA MEJA

100011

7.953

V

15

043191

102

MARUŠKOVEC–LAZEC

043171

1.495

V

16

043201

102

STRAŽA–JAGRŠČE–ŠEBRELJSKI VRH

043211

11.729

V

17

043211 130214 STAN–ŠEBRELJE–STOPNIK

102

7.745

V

18

043221 043211 ŠEBRELJE–DOLENJA VAS

543671

1.468

V

19

043231 100071 GORENJI NOVAKI–DOLENJI NOVAKI

912

2.873

V

20

043241

043013

5.305

V

21

100021 100011 SOVODENJ–NOVA OSELICA–CERKLJANSKI VRH–
PODLANIŠČE

210

4.193

V

2.280 – Gorenja vas - Poljane

22

100031 100101 STARA OSELICA–PODLANIŠČE

210

2.550

V

2.157 – Gorenja vas - Poljane

23

100062 100071 KOPAČNICA–PLANINA

210

5.308

V

1.996 – Gorenja vas - Poljane

24

100071 100061 KOPAČNICA–LESKOVICA–
GORENJI NOVAKI

043121

2.057

V

5.080 – Gorenja vas - Poljane

25

130201

043171

4.450

V

2.735 – Idrija

26

130213 130212 BOČ–STAN

043211

888

V

2.272 – Idrija

27

130214 043211 STAN–OBLAKOV VRH

610

1.780

V

2.078 – Idrija

28

420142 420151 SLAP OB IDRIJCI–ŠENTVIŠKA GORA–BUKOVO

043014

986

V

11.320 – Tolmin

29

494022 043111 RAZPOTJE–TUŠKOV GRIČ

912

624

V

1.641 – Železniki

102

102

REKA–OREHEK

GOLOB–JAZNE

V … vsa vozila

SKUPAJ:

Številka
odseka

Začetek
odseka

1

543011

102

2

543012

3

1.223 – Tolmin

112.677 m

4. člen

Javne poti (JP) so:
Zap.
št.

4.451 – Železniki

Potek odseka

Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini [m]

Namen
uporabe

REKA

043241

439

V

543011

REKA–HŠ 12

HŠ 12

434

V

543021

043021

LAHARN–PAVŠIČ

HŠ 13

334

V

4

543031

043021

LAHARN–BEVK

HŠ 73

356

V

5

543041

544021

POLICE–SV. MARIJA

CERKEV

418

V

Preostala dolžina
odseka v sosednji
občini [m]

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

6

543051

043021

7

543061

8

Št.

Potek odseka

65 / 5. 10. 2018 /

Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini [m]

Namen
uporabe

LAHARN–KARENINC

HŠ 65

332

V

043021

ŽABŽE–SELC

HŠ 52

745

V

543071

043021

ŽABŽE–BUKOVO 66

HŠ 66

347

V

9

543081

043013

NEMCI–RAVNIKAR

HŠ 37

558

V

10

543091

043014

KOJCA–NEMCI

RAZCEP

86

V

11

543092

043013

NEMCI–KOJCA

HŠ 38

456

V

12

543101

043014

BUKOVO–KRTEČNE

HŠ 35

219

V

13

543111

043014

BUKOVO–CERKEV

CERKEV

46

V

14

543112

543111

BUKOVO (PRI CERKVI)–LC
043014

043014

409

V

15

543121

043014

VAS BUKOVO–HŠ 28A

HŠ 28A

280

V

16

543122

543121

VAS BUKOVO–HŠ 25

HŠ 25

61

V

17

543131

043061

ZAKOJCA–KODER

HŠ 12

892

V

18

543141

043061

ZAKOJCA–VRH RAVNI–JESENICA

543151

4.910

V

19

543142

543141

JESENICA–RUDOL

GOZDNA
CESTA

331

V

20

543143

543141

SREDNJA VAS–V BREZJU

HŠ 29

326

V

21

543151

043013

JAVORŠCA–KOŠENA

043013

1.476

V

22

543161

043013

OREHEK–ŠOLA

HŠ 9A

330

V

23

543171

043241

OREHEK–SV. UBALD

HŠ 27

581

V

24

543181

043013

JESENICA–MOČNIK

HŠ 31

182

V

25

543191

043241

OREHEK–DROBNIČ

HŠ 30

432

V

26

543201

043241

ZABREZNICA–MLINAR

043241

1.676

V

27

543202

543201

ZABREZNICA–HČAJ

HŠ 32

220

V

28

543203

543201

ZABREZNICA–KRANJC

HŠ 51

1.004

V

29

543211

043241

MLINAR–ABRAM

HŠ 36

1.203

V

30

543221

043241

NA VRTAČI

HŠ 16

991

V

31

543231

912

DOLENJI NOVAKI–OŠ

HŠ 26

140

V

32

543241

043013

VRH KRIŽA–HŠ 32

HŠ 32

316

V

33

543251

543261

RAVNE–PLANINC

HŠ 48A

717

V

34

543261

043051

GORENJE RAVNE–DOLENJE
RAVNE

HŠ 34

1.302

V

35

543262

043051

GORENJE RAVNE

543261

655

V

36

543271

043071

ZAKRIŽ–ZALAZE

HŠ 3

199

V

37

543281

043071

ZAKRIŽ–VRH KRIŽA

HŠ 24

671

V

38

543282

543281

ZAKRIŽ–LC 043012

043012

231

V

39

543291

043012

GORJE–KOVŠIČER

HŠ 27

1.534

V

40

543292

543291

GORJE–HŠ 10

HŠ 10

191

V

Stran

9943

Preostala dolžina
odseka v sosednji
občini [m]

Stran

9944 /

Št.
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Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

41

543293

543292

42

543294

43

Uradni list Republike Slovenije
Potek odseka

Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini [m]

Namen
uporabe

GORJE–LC 043012

043012

134

V

543291

GORJE–HŠ 26

HŠ 26

207

V

543301

043081

POČE–TREBENČE

043011

1.184

V

44

543302

043081

POČE–HŠ 13

HŠ 13

177

V

45

543303

043081

POČE–HŠ 3

HŠ 3

66

V

46

543311

043011

ODCEP TREBENČE–HŠ 12

HŠ 12

500

V

47

543312

543311

ODCEP TREBENČE–HŠ 8

HŠ 8

235

V

48

543313

543312

ODCEP TREBENČE–HŠ 6

HŠ 6

78

V

49

543321

043011

MOSTANIJA–TREBENČE

043011

1.130

V

50

543331

043081

LABINJE–SV. DUH

CERKEV

268

V

51

543341

043111

ROVNAK–KOLEDNIKAR

GOZDNA
CESTA

461

V

52

543351

912

PRAPROTNIK–MEZEK

100071

1.388

V

53

543361

043131

MROVLJEV GRIČ–ROBIDENSKO
BRDO

100071

2.703

V

54

543371

100062

PODPLEČE–HVALA

HŠ 19

1.327

V

55

543372

043131

PODPLEČE–NOVINE

HŠ 16

596

V

56

543373

043131

GORENJI NOVAKI–V POTOKU

HŠ 57

150

V

57

543381

100031

VRHOVEC–MEKINOVŠE

HŠ 19

817

V

58

543391

100062

PODPLEČE–VRHULCE

954401

457

V

59

543401

100062

ODCEP–RATOVŽ

HŠ 13

384

V

60

543402

543401

RATOVŽ–JERAM

HŠ 4

597

V

61

543411

100031

LANIŠČAR–KISOVEC

HŠ 17

702

V

62

543421

100031

KLADJE–PURGAR

HŠ 10A

565

V

63

543431

210

GRAPA–TRAH

HŠ 28

511

V

64

543441

100021

KLADJE–TREŠNIKAR

HŠ 35

756

V

65

543451

210

PLANINA–LUBAR

HŠ 39

997

V

66

543461

100021

KLADJE–OGENCA

GOZDNA
CESTA

1.036

V

67

543471

100021

KACIN–TRBOVJE

HŠ 29

3.320

V

68

543481

100021

CERKLJANSKI VRH–NA KROG

HŠ 8

2.314

V

69

543491

100021

NOVA OSELICA–VEHARŠE

543501

1.469

V

70

543501

043171

OTALEŽ–HMENICA–VEHARŠE

543491

6.074

V

71

543502

543501

OTALEŽ–HMENICA

543501

682

V

72

543511

543821

VRH KANAVCA–KOCIJANOVŠEK

HŠ 25

824

V

73

543521

043171

LANIŠČE–ZNOJILE

GOZDNA
CESTA

389

V

74

543531

102

HŠ 25

434

V

GOSTO BRDO

Preostala dolžina
odseka v sosednji
občini [m]

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

75

543541

043171

76

543551

77

Št.

Potek odseka
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Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini [m]

Namen
uporabe

PLUŽNJE–V BREGU

HŠ 2

740

V

043171

PLUŽNJE–LAZEC–GRAŠCE

HŠ 37

2.262

V

543571

543551

LAZEC–SV. JURIJ

PARC. ŠT.
84/2

277

V

78

543581

543551

LAZEC–URMAJNIK

HŠ 26

994

V

79

543591

043171

PIRHOVA LUKNJA–MLAKE

HŠ 27

713

V

80

543601

102

PIRHOV KLANEC–VOLKOVA
GRAPA

544041

686

V

81

543611

544041

VOLKOVA GRAPA–JAKOBČ

HŠ 16

1.645

V

82

543621

043201

STRAŽA–GREPIŠE

HŠ 37

2.096

V

83

543622

543621

STRAŽA–OBLAK

HŠ 34

668

V

84

543631

130214

LOKVARSKI VRH

HŠ 91

721

V

85

543641

043211

ŠEBRELJE–V DRAGAH

HŠ 4

529

V

86

543651

043211

ŠEBRELJE–SEVNICA

HŠ 67

1.538

V

87

543661

043211

ZA RAVNIM VRHOM

043211

1.359

V

88

543662

043201

JAGRŠČE–HŠ 10

HŠ 10

306

V

89

543671

043221

DOLENJA VAS–SV. IVAN

CERKEV

743

V

90

543681

102

REKA–MUNHAJŠE

HŠ 8

1.403

V

91

543682

543681

REKA–NA LOGU

HŠ 17

263

V

92

543691

210

GORENJC–KAMLON

HŠ 46

2.270

V

93

543701

210

GORENJC–BEVC

HŠ 15

912

V

94

543721

100062

VRHULCE–JERAM

543402

446

V

95

543731

210

ČEPLEZ–ZIMA

HŠ 14

450

V

96

543741

210

ČEPLEZ–ŠEMC

HŠ 13

229

V

97

543751

544041

VOLKOVA GRAPA–HŠ 28

HŠ 28

686

V

98

543771

043211

ZA BRDOM

043211

249

V

99

543781

543821

PLEČAR–HMENICA

543502

1.063

V

100

543791

043171

JAZNE–ZA BEVŠKOM

HŠ 32

779

V

101

543811

043171

OTALEŽ–V RAVNI

HŠ 33

705

V

102

543821

043171

KANAVC–MRZLIKAR

HŠ 30A

1.780

V

103

543831

043171

OTALEŽ

043171

919

V

104

543832

543831

OTALEŽ–ODCEP

043171

119

V

105

543841

102

TRAVNIK–HŠ 37

HŠ 37

858

V

106

543851

210

GRAPA–TREŠNO BRDO

HŠ 33

434

V

107

543861

100021

SLAMOVČAN

HŠ 14

382

V

108

543871

100021

ZA VRHOM

HŠ 11

495

V

109

543881

210

KLADJE–GOLOBIŠKAR–KANKARA

HŠ 21

929

V

Stran

9945

Preostala dolžina
odseka v sosednji
občini [m]

Stran

9946 /

Št.
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Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

110

543891

210

111

543901

100062

112

543902

113

Uradni list Republike Slovenije
Potek odseka

Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini [m]

Namen
uporabe

543421

838

V

LC 100062–SMIČKAR

HŠ 2

226

V

100062

ODCEP–KUMAR

HŠ 13

447

V

543911

043071

RAČE–ČUK

PARC.
ŠT. 411/9

1.159

V

114

543921

043021

ŽABŽE–JUG

PARC.
ŠT. 943/4

112

V

115

543931

043241

OREHEK–HŠ 28

HŠ 28

525

V

116

543941

912

LOG–POLJANE

HŠ 15

1.009

V

117

543951

210

ČEPLEZ–PLANINA

HŠ 12

505

V

118

543971

043171

ODCEP–GORENJE JAZNE

HŠ 19

520

V

119

543981

130201

JAZNE–ODCEP

HŠ 2A

91

V

120

543991

043221

ŠEBRELJE–SREDNJA VAS

HŠ 34

375

V

121

544021

043021

LAHARN–POLICE

HŠ 23

4.185

V

122

544022

544021

POLICE–NA VRTCIH

420142

2.103

V

123

544031

102

TRAVNIK–OTALEŽ

HŠ 36

1.169

V

124

544032

543831

OTALEŽ–HŠ 45A

HŠ 45A

612

V

125

544041

102

STRAŽA–CERKLJANSKI VRH

100021

5.233

V

126

544051

043221

GORENJA VAS–SREDNJA VAS

543991

543

V

127

544061

543061

ŽABŽE–ZAKOJČAR

HŠ 58

356

V

128

544071

043101

PARKIRIŠČE FRANJA–DOLENJI
NOVAKI 5

HŠ 5

210

V

129

544081

102

DOLAJC–NA KOVKU

HŠ 36

738

V

130

544091

043011

LC–MOSTANIŠKA CESTA–PEŠPOT

544094

258

V

131

544092

544091

MOSTANIŠKA CESTA–HŠ 9

HŠ 9

126

V

132

544093

544091

MOSTANIŠKA CESTA–HŠ 10

HŠ 10

35

V

133

544094

544091

MOSTANIŠKA CESTA–PEŠPOT

544101

45

P

134

544101

043011

LC–MOSTANIŠKA CESTA–LC

043011

308

V

135

544102

544101

MOSTANIŠKA CESTA–HŠ 23

HŠ 23

69

V

136

544103

544101

MOSTANIŠKA CESTA–HŠ 39

HŠ 39

80

V

137

544104

544101

MOSTANIŠKA CESTA–ODCEP

544102

49

V

138

544105

544101

MOSTANIŠKA CESTA–HŠ 54

HŠ 54

27

V

139

544111

043011

LIČARJEVA ULICA

043011

173

V

140

544121

210

POT V ČELO

HŠ 19

1.301

V

141

544131

210

POT POD BREGOM–GORIŠKA
CESTA

210

298

V

142

544132

544131

HŠ 14

583

V

PODLANIŠČE

POT POD BREGOM–HŠ 14

Preostala dolžina
odseka v sosednji
občini [m]

895 – Tolmin

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

Potek odseka

143

544141

210

GOZDARSKA POT

144

544151

210

145

544152

544151

146

544161

147

Konec
odseka
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Stran

9947

Dolžina
odseka
v občini [m]

Namen
uporabe

GOZDNA
CESTA

1.167

V

MOČNIKOVA ULICA

912

359

V

GLAVNI TRG

HŠ 9

78

V

210

VOJKOVA ULICA

HŠ 2

313

V

544162

544161

CERKNO–HOTEL

HŠ 9

99

V

148

544171

544151

SEDEJEV TRG

HŠ 2

225

V

149

544181

544151

POT V STRANO

HŠ 14

130

V

150

544191

544151

MOČNIKOVA ULICA–POT NA ZAVRTE

544201

107

V

151

544192

544191

POT NA ZAVRTE

HŠ 34

191

V

152

544193

544191

POT NA ZAVRTE–TRG PREKOMORSKIH BRIGAD

544201

46

V

153

544201

912

TRG PREKOMORSKIH BRIGAD

544151

142

V

154

544211

912

JEREBOVA ULICA

043011

115

V

155

544221

043081

ROŽNA ULICA

HŠ 15

188

V

156

544231

043081

CESTA OF–HŠ 43

HŠ 43

847

V

157

544232

544231

CESTA OF–HŠ 32

HŠ 32

377

V

158

544241

544111

POT NA BRCE

HŠ 10

119

V

159

544251

043071

CESTA NA PLUŽNE–HŠ 8

HŠ 8

85

V

160

544261

912

BEVKOVA ULICA–HŠ 26

HŠ 26

177

V

161

544262

544261

BEVKOVA ULICA–ODCEP

544263

87

V

162

544263

544262

BEVKOVA ULICA–PEŠPOT

043011

35

P

163

544271

043011

PLATIŠEVA ULICA

HŠ 25

107

V

164

544281

043081

CESTA OF–HŠ 11

HŠ 11

56

V

165

544291

043071

CESTA NA PLUŽNE–HŠ 19

HŠ 19

68

V

166

544341

210

GORIŠKA CESTA–HŠ 15

HŠ 15

243

V

167

544351

043013

VRH KRIŽA–MARTON

HŠ 28A

328

V

168

544361

043121

SC CERKNO

HŠ 79

1.253

V

169

630521

100011

LEDINE–KLADNIK–KERKOČ

130201

552

V

4.460 – Idrija

170

994121

043111

RAZPOTJE–POREZEN

RAMPA

4.268

V

325 – Železniki

SKUPAJ:

125.680 m

Konec
odseka

Dolžina
odseka v
občini [m]

Namen
uporabe

Preostala dolžina
odseka v sosednji
občini [m]

043131

4.018

K

.

SKUPAJ:

4.018 m

V … vsa vozila, P … pešci
5. člen

Javne poti za kolesarje (KJ) so:
Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

1

954401

543391

K … kolesarji

Preostala dolžina
odseka v sosednji
občini [m]

Potek odseka
KJ VRHULCE–CMILK
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6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in
109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike
Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2018-100(507) z dne
18. 6. 2018.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cerkno (Uradni list
RS, št. 14/02).
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 353-0002/2018-3
Cerkno, dne 27. septembra 2018
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

3154.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojnovarstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP ), 40. in
41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter
16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07,
94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 26. redni
seji dne 27. 9. 2018 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega
zavoda Osnovna šola Cerkno
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (Uradni
list RS, št. 25/10 – UPB1, 50/16 in 18/17) se prvi odstavek
25. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima pomočnika ravnatelja za osnovno šolo in
pomočnika ravnatelja za vrtec.«
2. člen
Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pomočnik ravnatelja za vrtec je istočasno pedagoški
vodja enote vrtca.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 014-0003/2018-17
Cerkno, dne 27. septembra 2018
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3155.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Cerkno
v letu 2018

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D,
11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 16. člena Statuta Občine
Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski
svet Občine Cerkno na 26. redni seji dne 27. 9. 2018 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Cerkno v letu 2018
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Cerkno v letu 2018.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če
pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje
za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo
še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane
občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek
povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev,
razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR
za vsak dobljeni glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov
le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu, in sicer 0,12 EUR
za vsak dobljeni glas.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu
svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo
zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine
Cerkno v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu
in računskemu sodišču.
6. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Cerkno v letu 2014 (Uradni list RS, št. 51/14).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-0002/2018-3
Cerkno, dne 27. septembra 2018
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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Sklep o cenah programov vrtca v Občini
Cerkno

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10
– ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in
55/17), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) ter 16. člena Statuta Občine
Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski
svet Občine Cerkno na 26. redni seji dne 27. 9. 2018 sprejel

SKLEP
o cenah programov vrtca v Občini Cerkno
I.
Mesečne cene programov, ki jih izvaja Vrtec Peter Klepec
pri OŠ Cerkno (v nadaljevanju Vrtec Cerkno), od 1. 1. 2019
dalje znašajo:
Program

Cena programa
v EUR

Cena s popustom
iz II. točke tega sklepa v EUR

Višina popusta
v EUR

Dnevni program (od 6 do 9 ur)

od 1–3 let

504,96

430,00

74,96

Poldnevni program (do 6 ur s kosilom)

od 1–3 let

382,45

350,00

32,45

Dnevni program (od 6 do 9 ur)

od 3–6 let

355,51

327,00

28,51

Poldnevni program (do 6 ur s kosilom)

od 3–6 let

282,82

270,00

12,82

II.
Staršem otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa, Občina Cerkno priznava za prvega ali edinega otroka iz družine vključenega v
Vrtec Cerkno znižano ceno programa:
– za prvo starostno obdobje (od 1–3 let)
– dnevni program
430,00 EUR,
– za prvo starostno obdobje (od 1–3 let)
– poldnevni program
350,00 EUR,
– za drugo starostno obdobje (od 3–6 let)
– dnevni program
327,00 EUR,
– za drugo starostno obdobje (od 3–6 let)
– poldnevni program
270,00 EUR.
Staršem otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec izven Občine Cerkno, Občina Cerkno priznava
naslednje popuste:
– za prvega ali edinega otroka iz družine vključenega v
vrtec popust v višini razlike med ceno programa vrtca, v katerega je otrok vključen in znižano ceno programa, ki velja za
Vrtec Cerkno.
Občina Cerkno prav tako priznava popust za prvega ali
edinega otroka iz družine vključenega v zasebni vrtec, ki izpolnjuje pogoje iz Zakona o vrtcih. Popust se obračuna kot razlika
med 85% cene istovrstnega programa Vrtca Cerkno in znižano
ceno programa, ki velja za Vrtec Cerkno.
Staršem otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka
vključenega v vrtec izven občine Cerkno in staršem, ki imajo
otroka vključenega v zasebni vrtec, ki izpolnjuje pogoje iz
Zakona o vrtcih, Občina Cerkno ne priznava drugih popustov, ki pripadajo staršem, ki imajo otroka vključenega v
Vrtec Cerkno.
III.
Za odsotnost od drugega dne dalje se odštevajo stroški
ekonomske cene živil, z upoštevanjem povprečno 22 dni na

mesec in korigirani z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva
posamezen plačnik.
Cena prehrane na dan znaša:
− za celodnevni program 1,79 €,
− za poldnevni program z zajtrkom in kosilom 1,47 €.
Cena popoldanske malice je vključena v ceno programov.
IV.
Ne glede na to, v kateri oddelek je otrok vključen, se naslednji mesec po tem, ko otrok dopolni tri leta starosti, staršem
obračunava prispevek za drugo starostno obdobje.
Če bo otrok brez predhodnega dogovora z vodstvom
vrtca, prisoten v vrtcu dalj časa, kot traja posamezni program v katerega je otrok vključen, je vrtec staršem upravičen
zaračunati stroške dodatnega varstva. Za vsako začeto uro
znašajo stroški varstva 4,50 EUR. Ta ukrep se uporabi, ko je
posamezni otrok dalj časa v vrtcu več kot 3-krat v tekočem
šolskem letu.
V.
Cene storitev, ki niso zajete v tem sklepu, Osnovna šola
Cerkno, enota Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno oblikuje samostojno, potrjuje pa jih svet zavoda.
VI.
Dne 1. 1. 2019 preneha veljati Sklep o cenah programov
Vrtca Cerkno (Uradni list RS, št. 63/16).
VII.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.
Št. 014-0003/2018-19
Cerkno, dne 27. septembra 2018
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.
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Ugotovitveni sklep o vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2019

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list
RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) in 21. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 42/85
in Uradni list RS, št. 126/03) je Občinski svet Občine Cerkno na
26. redni seji dne 27. 9. 2018 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju, ki ga določa Odlok o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča, znaša v letu 2019 za naselje
CERKNO: 0,000384 EUR.
II.
Vrednost točke iz prvega člena tega sklepa se uporablja
od 1. 1. 2019 dalje.
III.
Z dnem pričetka uporabe tega sklepa preneha veljati
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17).
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 422-0001/2018-2
Cerkno, dne 27. septembra 2018
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

PIRAN
3158.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Piran za leto 2018

Na podlagi 33. 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
31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)

RAZGLAŠAM ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Piran za leto 2018,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 32. redni
seji dne 2. oktobra 2018.
Št. 410-2/2017
Piran, dne 2. oktobra 2018
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,

Uradni list Republike Slovenije
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno
prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine
Piran na 32. redni seji dne 2. oktobra 2018 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Piran za leto 2018
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Piran za leto 2018 (Uradni
list RS, št. 5/18) se dopolni 19. člen tako, da se doda novi drugi
odstavek, ki glasi:
Javno podjetje Okolje Piran, katerega ustanoviteljica je
Občina Piran, se v letu 2018 lahko dolgoročno zadolži do višine
1.063.000,00 EUR za financiranje obratnih sredstev in premostitveno financiranje dela investicij.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2017
Piran, dne 2. oktobra 2018
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di
Slovenia, n. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e l’art. 31 dello Statuto del Comune di
Pirano (Gazzetta Ufficiale della repubblica di Slovenia, nn. 5/14
– Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)

PROMULGA IL DECRETO
di modifica al Decreto sul Bilancio di previsione
del Comune di Pirano per l’anno 2018,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano
nella 32a seduta ordinaria del 2 ottobre 2018.
N. 410-2/2017
Pirano, 2 ottobre 2018
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 29
della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia, nn. 11/11 – Testo Consolidato Ufficiale, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 e
13/18) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), nella 32ª seduta ordinaria
del 2 ottobre 2018 approva il seguente

DECRETO
di modifica al Decreto sul Bilancio di previsione
del Comune di Pirano per l’anno 2018
Art. 1
Nel Decreto sul bilancio di previsione del Comune di
Pirano per l'anno 2018 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di
Slovenia, n. 5/18) l'art. 19 è integrato con l'aggiunta di un nuovo
comma due, come segue:

Uradni list Republike Slovenije
L'Azienda pubblica Okolje Pirano, il cui fondatore è il
Comune di Pirano, può contrarre prestiti a lungo termine per
un ammontare complessivo di EUR 1.063.000,00 per il finanziamento del capitale d'esercizio e per i prestiti ponte per una
parte degli investimenti.
Art. 2
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 410-2/2017
Pirano, 2 ottobre 2018
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

POPRAVKI
3159.

Popravek Uredbe o rudarskih pravicah
za raziskovanje oziroma gospodarsko
izkoriščanje mineralnih surovin na
raziskovalnem prostoru polja Jezerci, Občina
Bled in pridobivalnih prostorih: Stari grad,
Občina Krško; Hardeška šuma, Občina Ormož;
Lukovica, Občina Lukovica; Vrhpeč, Občina
Trebnje; Lakoš, Občina Lendava; Ladra,
Občina Kobarid; Poljane, Občina Mozirje;
Podsmreka, Občina Ivančna Gorica; Zelše,
Občina Cerknica; Pšičina, Občina Ormož

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – ura-
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dno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in
60/17 – ZPVPJN-B) dajem

POPRAVEK
Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje
oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih
surovin na raziskovalnem prostoru polja Jezerci,
Občina Bled in pridobivalnih prostorih:
Stari grad, Občina Krško; Hardeška šuma,
Občina Ormož; Lukovica, Občina Lukovica;
Vrhpeč, Občina Trebnje; Lakoš, Občina Lendava;
Ladra, Občina Kobarid; Poljane, Občina Mozirje;
Podsmreka, Občina Ivančna Gorica; Zelše,
Občina Cerknica;
Pšičina, Občina Ormož
V Uredbi o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma
gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem
prostoru polja Jezerci, Občina Bled in pridobivalnih prostorih:
Stari grad, Občina Krško; Hardeška šuma, Občina Ormož;
Lukovica, Občina Lukovica; Vrhpeč, Občina Trebnje; Lakoš,
Občina Lendava; Ladra, Občina Kobarid; Poljane, Občina
Mozirje; Podsmreka, Občina Ivančna Gorica; Zelše, Občina
Cerknica; Pšičina, Občina Ormož (Uradni list RS, št. 52/02 in
68/12) se v 7. členu pod VI. v 4. točki številka »3233« pravilno
glasi »4233«.
Št. 00700-14/2018/2
Ljubljana, dne 1. oktobra 2018
Vlada Republike Slovenije
Stojan Tramte l.r.
Generalni sekretar
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Uradni list Republike Slovenije

VSEBINA
PREDSEDNIK REPUBLIKE
3095.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Finski

9783

3107.

Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ig

3108.

Sklep o merilih za ugotavljanje volilne pravice pripadnika avtohtone Italijanske narodne skupnosti

3109.

Odlok o rebalansu-3 proračuna Občine Kobarid za
leto 2018

9813

3110.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Kobarid

9814

3111.

Sklep o sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z
oddelki za šolsko leto 2018/2019

9815

3112.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Nad
Dolinsko – izgradnja neprofitnih stanovanj«

9815

3113.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda – ente pubblico
di istruzione ed educazione Giardino d'infanzia
Delfino blu

9823

3114.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

9824

3115.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

9825

3116.

Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj (uradno prečiščeno
besedilo) (UPB-1)

9826

IZOLA

VLADA
3096.

3097.

Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in
glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100.
obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi
ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020

9813

KOBARID
9783

9784

KOPER

USTAVNO SODIŠČE
3098.

Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in prekrškovnim organom

9786

3099.

Sklep o nesprejemu in zavrženju ustavne pritožbe

9787

3100.

Sklep o vsebini podatkov in informacij v centralnem
kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij
o zadolženosti poslovnih subjektov

9788

Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ

9790

BANKA SLOVENIJE

3101.

9810

KRANJ

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3102.

Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev
v plačne razrede

9799

3117.

3103.

Obvestilo o veljavnosti Četrte izdaje Slovenskega
dodatka k Evropski farmakopeji – Formulariuma
Slovenicuma 4.0

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE
parcela 924/46 (ID 4688899)

9827

9807

3118.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini
Kranj

9828

OBČINE

KRŠKO

CERKNO
3152.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Cerkno za leto 2018

9940

3153.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno

9941

3154.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega
zavoda Osnovna šola Cerkno

9948

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Cerkno v letu 2018

9948

3156.

Sklep o cenah programov vrtca v Občini Cerkno

9949

3157.

Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2019

3155.

HORJUL
3104.

Sklep o delni povrniti stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Horjul

9808

3105.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

9808

IG
3106.

Odlok o rebalansu
za leto 2018

proračuna

Občine

Ig

9808

3119.

Obvezna razlaga prvega stavka 4. člena Odloka o
ureditvenem načrtu namakanja Kalce-Naklo

9829

3120.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Poklicne gasilske enote Krško (del
EUP KRŠ 103 in KRŠ 036)

9829

3121.

Odlok o pokopališkem redu v občini Krško

9837

3122.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v občini Krško

9844

3123.

Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah

9845

3124.

Odlok o spremembah Odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško

9845

3125.

Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4/2018

9846

3126.

Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2019

3127.

Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje –
SD OPN 1

MIRNA PEČ
9846

MOZIRJE
9849
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MURSKA SOBOTA
3128.

9903

3129.

Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni
občini Murska Sobota

9903

3130.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2)

9905

3131.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP
RA 3)

9909

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (trgovski objekt)

9914

3134.

Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju
in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

9953

3141.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

3142.

Sklep o postopku priprave Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
sosesko Dolenji Boštanj – zahod (enote urejanja
prostora DB27.hm in DB11.hm)

9928

SEVNICA

9929

STRAŽA

NOVA GORICA
3133.

Stran

ROGATEC

Odlok o določitvi mreže javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni v Mestni občini Murska
Sobota

3132.
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3143.

Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2019

9930

3144.

Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih
pobud za spremembo namenske rabe prostora v
občinskem prostorskem načrtu Občine Straža

9933

3145.

Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v
Občini Straža

9933

3146.

Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne
službe v Občini Škocjan

9933

3147.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2018 v Občini Škocjan

9935

3148.

Odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Zagorje ob Savi

9935

ŠKOCJAN

9916

Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih
pobud za spremembo namenske rabe prostora v
Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Nova Gorica

9919

3135.

Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske
preveritve v Mestni občini Nova Gorica

9919

3149.

3136.

Odlok o spremembah Odloka o mestnem gozdu
Panovec

Odlok o določitvi in poimenovanju nove ulice z imenom »Ulica ob vzletišču« v naselju Zagorje ob Savi

9939

9920

3150.

Odlok o spremembi meje med naseljema Zagorje
ob Savi in Potoška vas

9939

3151.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

9940
9950

3159.

Popravek Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem prostoru polja
Jezerci, Občina Bled in pridobivalnih prostorih:
Stari grad, Občina Krško; Hardeška šuma, Občina
Ormož; Lukovica, Občina Lukovica; Vrhpeč, Občina Trebnje; Lakoš, Občina Lendava; Ladra, Občina Kobarid; Poljane, Občina Mozirje; Podsmreka,
Občina Ivančna Gorica; Zelše, Občina Cerknica;
Pšičina, Občina Ormož

PIRAN
3158.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Piran za leto 2018

9950

PIVKA
3137.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP DR 05 in DR 01/1 – del (kamp
Drskovče)

9920

3138.

Sklep o določitvi tržne najemnine

9927

3139.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega

9928

3140.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobrega lokalnega pomena

9928

ZAGORJE OB SAVI

POPRAVKI

9951

Stran

9954 /

Št.
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Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 6/18
VSEBINA

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb
30.

Obvestilo o začetku veljavnosti Izbirnega protokola
h Konvenciji o otrokovih pravicah glede postopka
sporočanja kršitev za Republiko Slovenijo

105

31.

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Svetom ministrov Republike Albanije, Svetom ministrov Bosne in Hercegovine, Vlado Republike
Makedonije, Vlado Črne gore, Vlado Republike
Srbije in Vlado Republike Slovenije o ustanovitvi
Balkanskih zdravstvenih namenskih sil za Republiko Slovenijo

105

32.

Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o pristopu Črne gore k Severnoatlantski pogodbi za
Republiko Slovenijo

106

33.

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko
Irak na drugi strani

106

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 65/18
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi

2031

Razpisi delovnih mest

2062

Druge objave

2066

Objave po Zakonu o političnih strankah

2090

Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori

2093
2093
2093
2093
2095
2096

Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2097
2097
2097
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