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DRŽAVNI ZBOR
3119.

Sklep o soglasju k Programu dela
in finančnemu načrtu Agencije za energijo
za leto 2020

Na podlagi petega odstavka 399. člena Energetskega
zakona (Uradni list št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo) ter
v skladu s 112. členom Poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13
in 38/17) je Državni zbor na seji 26. novembra 2019 sprejel

SKLEP
o razrešitvi članice Nadzornega sveta
Slovenske tiskovne agencije
V Nadzornem svetu Slovenske tiskovne agencije se razreši članica:
Marinka ŠLIBAR VENDE.
Št. 010-02/19-27/6
Ljubljana, dne 26. novembra 2019
EPA 856-VIII

SKLEP
o soglasju k Programu dela in finančnemu
načrtu Agencije za energijo za leto 2020

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

Državni zbor daje soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2020, z dne 24. 9. 2019.
Št. 320-01/19-13/5
Ljubljana, dne 26. novembra 2019
EPA 791-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

3120.

Sklep o razrešitvi članice Nadzornega sveta
Slovenske tiskovne agencije

Na podlagi prvega in drugega odstavka 14. člena Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (Uradni list RS, št. 50/11)
ter 112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in
38/17) je Državni zbor na seji 26. novembra 2019 sprejel

Leto XXIX

3121.

Sklep o spremembah Sklepa o sestavi
in imenovanju predsednika, podpredsednice,
članov in namestnikov članov Preiskovalne
komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc
Kangler in drugi

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06,
47/13 in 75/16), 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi
(Uradni list RS, št. 63/93 in 63/94 – KZ), 5. člena ter prvega,
drugega, tretjega in četrtega odstavka 6. člena Poslovnika o
parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03),
112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13
in 38/17) in Akta o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 46/19) je Državni zbor na seji 26. novembra
2019 sprejel
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SKLEP
o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju
predsednika, podpredsednice, članov
in namestnikov članov Preiskovalne komisije
o ugotavljanju zlorab v zadevi
Franc Kangler in drugi
I.
V Sklepu o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije
o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi (Uradni
list RS, št. 58/19 in 64/19) se v II. točki:
– razrešita
član:
Zvonko ČERNAČ, PS SDS
in
namestnica člana Žana MAHNIČA, PS SDS:
Alenka JERAJ, PS SDS
ter
– imenujeta
za članico namesto Zvonka ČERNAČA, PS SDS:
Alenka JERAJ, PS SDS
in
za namestnika člana Žana MAHNIČA, PS SDS:
Zvonko ČERNAČ, PS SDS.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/19-19/5
Ljubljana, dne 26. novembra 2019
EPA 885-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

3122.

Sklep o spremembi Sklepa o sestavi
in imenovanju predsednika, podpredsednika,
članov in namestnikov članov Preiskovalne
komisije o ugotavljanju odgovornosti
nosilcev javnih funkcij na programu otroške
kardiologije ter področju nabav in upravljanja
z medicinsko opremo in zdravstvenim
materialom

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13
in 75/16), 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni
list RS, št. 63/93 in 63/94 – KZ), 5. člena ter prvega, drugega,
tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03), 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) in Akta o odreditvi
parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 83/18) je Državni
zbor na seji 26. novembra 2019 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju
predsednika, podpredsednika, članov
in namestnikov članov Preiskovalne komisije
o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih
funkcij na programu otroške kardiologije
ter področju nabav in upravljanja z medicinsko
opremo in zdravstvenim materialom
I.
V Sklepu o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o

Uradni list Republike Slovenije
ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu
otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom (Uradni list RS,
št. 7/19, 20/19 in 64/19) se v II. točki:
– imenuje za namestnika članice:
mag. Branislav RAJIĆ, PS SMC.

zbor.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
Št. 020-04/19-21/4
Ljubljana, dne 26. novembra 2019
EPA 886-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

3123.

Sklep o imenovanju člana Upravnega odbora
Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne
elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih
odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o skladu
za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
(Uradni list RS, št. 47/03 – uradno prečiščeno besedilo in
68/08) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in
38/17) je Državni zbor na seji 26. novembra 2019 sprejel

SKLEP
o imenovanju člana Upravnega odbora Sklada
za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne
Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov
iz Nuklearne elektrarne Krško
V Upravni odbor Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz
Nuklearne elektrarne Krško se za člana imenuje:
mag. Marko LOVŠE
za preostanek mandatne dobe upravnega odbora, imenovanega s Sklepom o imenovanju predsednice in dveh članov Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne
elektrarne Krško z dne 19. 12. 2018 (Uradni list RS, št. 82/18).
Št. 412-01/19-7/10
Ljubljana, dne 26. novembra 2019
EPA 887-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

3124.

Sklep o imenovanju člana izbirne komisije
za izbiro primernih kandidatov za imenovanje
predsednice ali predsednika Komisije
za preprečevanje korupcije

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
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prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo,
105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 26. novembra
2019 sprejel

MINISTRSTVA
3126.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o šolski dokumentaciji
v srednješolskem izobraževanju

SKLEP
o imenovanju člana izbirne komisije
za izbiro primernih kandidatov za imenovanje
predsednice ali predsednika Komisije
za preprečevanje korupcije

Na podlagi desetega odstavka 42. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo,
68/17, 6/18 – ZIO-1 in 46/19) in 86. člena Zakona o poklicnem
in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17
in 46/19) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

Za člana izbirne komisije za izbiro primernih kandidatov
za imenovanje predsednice ali predsednika Komisije za preprečevanje korupcije se imenuje:
Ivan HRŠAK.

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski
dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

Št. 214-02/19-36/7
Ljubljana, dne 26. novembra 2019
EPA 908-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

3125.

Priporočilo v zvezi z zaščito pitne vode
na območju ljubljanskega vodonosnika

Na podlagi 111. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in
38/17) je Državni zbor na seji 22. novembra 2019 sprejel

PRIPOROČILO
v zvezi z zaščito pitne vode na območju
ljubljanskega vodonosnika
1. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da v okviru svojih pristojnosti takoj zagotovi
spoštovanje ustavne in neodtujljive pravice do zasebne lastnine
ter zaščito vseh virov pitne vode kot ustavno varovane kategorije s pripravo ustreznih zakonskih podlag in podzakonskih predpisov za izvrševanje 70.a člena Ustave Republike Slovenije.
2. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Ministrstvu za okolje in prostor, da v okviru svojih pristojnosti in na
podlagi pravnih sredstev, ki jih dopušča veljavna zakonodaja,
nemudoma sprejme vse ukrepe, s katerimi bo do pridobitve
vse zahtevane dokumentacije o projektu in presoje vplivov na
okolje zadržal oziroma ustavil gradnjo kanalizacijskega kanala
C0 na spornem kraku od Broda do Ježice.
3. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Ministrstvu
za okolje in prostor, da v primeru ugotovljenih morebitnih nepravilnosti, ki bi izhajale iz rezultatov revizije postopka in drugih
nadzorstvenih postopkov, sproži ustrezne postopke ugotavljanja kazenske, disciplinske in civilne odgovornosti.
4. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Ministrstvu
za okolje in prostor, da preveri pravilnost postopkov umeščanja
trase cevovoda v prostor.
Št. 802-04/19-13/15
Ljubljana, dne 22. novembra 2019
EPA 877-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

1. člen
V Pravilniku o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 30/18) se prvi odstavek 5. člena
spremeni tako, da se glasi:
»(1) Evidence v gimnazijah so:
1. evidenca prijavljenih kandidatov za vpis, ki vsebuje
ime in priimek, spol, datum rojstva, enotno matično številko
občana, e-naslov, telefonsko številko, davčno številko, kraj in
državo rojstva, državljanstvo, prebivališče (stalno in začasno)
in predhodno pridobljeno izobrazbo vsakega kandidata, ki se
prijavi za vpis v šolo; podatke o starših (osebno ime, prebivališče, telefonska številka), ime in sedež šole, kjer je prijavljeni
končal zadnji razred oziroma letnik, ime izobraževalnega programa, zadnji uspešno končani razred oziroma letnik, podatke
o obveznih tujih jezikih iz osnovne šole, podatke o ocenah in
drugih podatkih v skladu z merili za vpis v šole z omejitvijo vpisa
in vpisnimi pogoji, podatke o ponavljanju letnika, podatke o preusmeritvi v drug program, podatke o usmerjanju mladostnikov
s posebnimi potrebami, podatke o prenosu prijave, podatke o
programu, na katerega se prijavlja; evidenca se vodi za vsako
šolsko leto posebej;
2. evidenca vpisanih, ki vsebuje ime in priimek dijaka in
osebe, vpisane v izredno izobraževanje, njegov spol, datum
rojstva, enotno matično številko občana, e-naslov, telefonsko
številko, davčno številko, kraj in državo rojstva, državljanstvo,
prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo vpisanih kandidatov, morebitno odločbo o usmeritvi; vodi se po izobraževalnih programih, letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah, za
vsako šolsko leto posebej;
3. osebni list, ki vsebuje ime in priimek dijaka in osebe,
vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum rojstva, e-naslov,
telefonsko številko, davčno številko, kraj in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo
ter podatke o splošnem učnem uspehu, opravljenih izpitih,
napredovanju in dokončanju izobraževanja; vodi se za vsakega vpisanega dijaka od vpisa v izobraževanje pa do končanja
izobraževanja oziroma izpisa;
4. matična knjiga, ki obsega splošne podatke o vpisanih
in o poteku njihovega izobraževanja, vsebuje ime in priimek
dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum
rojstva, enotno matično številko občana, e-naslov, telefonsko
številko, davčno številko, kraj in državo rojstva, državljanstvo,
prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo; vodi se od
vpisa do končanja izobraževanja oziroma do izpisa;
5. evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih, ki vsebuje ime in priimek dijaka, spol, datum,
kraj in državo rojstva, prebivališče in predhodno pridobljeno
izobrazbo ter podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških
značilnostih dijaka, in sicer telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično
vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in
vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju; vodi
se po določbah 12. in 14. člena tega pravilnika;
6. evidenca o maturi, ki je sestavljena iz treh delov (v nadaljnjem besedilu: podevidenc), in sicer zapisnikov sej šolske
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maturitetne komisije, zapisnikov o maturi in poročila o maturi
ter se vodi posebej za vsak izpitni rok in šolsko leto:
– podevidenca zapisnikov šolske maturitetne komisije je
zbirka vseh zapisnikov te komisije;
– podevidenca zapisnikov o maturi vsebuje ime in priimek
dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum
rojstva, enotno matično številko občana, e-naslov, telefonsko
številko, davčno številko, kraj, občino in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo;
obsega še podatke o poteku mature, in sicer prijavo k maturi,
poročila o uspehu pri seminarskih nalogah, vajah oziroma terenskem delu in zapisnike o poteku ustnega oziroma pisnega
dela maturitetnega izpita;
– podevidenca poročilo o maturi je sestavljena iz dveh
delov, in sicer splošnega poročila o maturi in knjige maturantov; ta vsebuje seznam vseh kandidatov, ki so opravili maturo,
splošne podatke o izpitnih rezultatih pri posameznih predmetih
in splošnem uspehu;
7. evidenca o izpitih vsebuje prijavo k izpitu, zapisnike o
izpitu s podatki o kandidatih, in sicer ime in priimek dijaka in
osebe, vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum rojstva,
enotno matično številko občana, e-naslov, telefonsko številko,
davčno številko, kraj in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo, ter podatke o izpitnih
nalogah oziroma vprašanjih, poteku izpita in doseženih ocenah;
vodi se posebej za vsak izpitni rok in šolsko leto;
8. evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba,
vsebuje ime in priimek, spol, datum rojstva, kraj in državo
rojstva, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno
izobrazbo ter družinsko in socialno anamnezo, razvojno anamnezo, diagnostične postopke, postopke strokovne pomoči,
strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo,
zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih
posvetovalnic; vodi se po določbah 12., 13. in 14. člena tega
pravilnika;
9. evidenca vpisanih v izredno izobraževanje, vsebuje ime
in priimek, spol, datum rojstva, enotno matično številko občana,
e-naslov, telefonsko številko, davčno številko, kraj, občino in
državo rojstva, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo;
10. evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja vsebuje
ime in priimek dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje,
spol, datum rojstva, kraj in državo rojstva, e-naslov, telefonsko
številko, davčno številko, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o splošnem učnem
uspehu, opravljenih izpitih, napredovanju in dokončanju izobraževanja; vodi se za vsakega vpisanega dijaka od vpisa v
izobraževanje pa do končanja izobraževanja oziroma izpisa,
in sicer po oddelkih, letnikih oziroma skupinah v redovalnicah;
11. evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju vsebuje ime in priimek dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum rojstva, kraj in državo rojstva,
e-naslov, telefonsko številko, davčno številko, državljanstvo,
prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke
o splošnem učnem uspehu, opravljenih izpitih, napredovanju
in dokončanju izobraževanja; vodi se za vsakega vpisanega
dijaka od vpisa v izobraževanje pa do končanja izobraževanja
oziroma izpisa;
12. evidenca o starših dijakov, ki vsebuje ime in priimek
dijaka, spol, datum rojstva, kraj in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče ter ime in priimek staršev oziroma zakonitih
zastopnikov dijaka ter naslov prebivališča oziroma naslov, na
katerem so dosegljivi; vodi se po določbah 12. in 14. člena
tega pravilnika;
13. evidenco izdanih odločb na prvi in drugi stopnji v postopku priznavanja izobraževanja, ki vsebuje podatke o osebi,
na katero se odločba nanaša: osebno ime, letnica rojstva, spol
in državljanstvo, podatke o izdani odločbi: številka in datum
izdane odločbe, podatke o listini o izobraževanju: ime v izvorni
obliki oziroma njeni transkripciji, na podlagi katere je bila izdana
odločba, datum izdaje, država izdaje in ime institucije, ki jo je
izdala; podatke o izobraževalnem programu, področju oziroma
smeri, razredu, letniku, semestru, modulu, v katerega se oseba, na katero se odločba nanaša, vključuje.«.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Evidence v strokovnih in poklicnih šolah so:
1. evidenca prijavljenih kandidatov za vpis, ki vsebuje
ime in priimek, spol, datum rojstva, enotno matično številko
občana, e-naslov, telefonsko številko, davčno številko, kraj in
državo rojstva, državljanstvo, prebivališče (stalno in začasno)
in pridobljeno izobrazbo vsakega kandidata, ki se prijavi za vpis
v šolo; podatke o starših (osebno ime, prebivališče, telefonska
številka), ime in sedež šole, kjer je prijavljeni končal zadnji
razred oziroma letnik, ime izobraževalnega programa, zadnji
uspešno končani razred oziroma letnik, podatke o obveznih
tujih jezikih iz osnovne šole, podatke o ocenah in drugih podatkih v skladu z merili za vpis v šole z omejitvijo vpisa in vpisnimi
pogoji, podatke o ponavljanju letnika, podatke o preusmeritvi v
drug program, podatke o usmerjanju mladostnikov s posebnimi
potrebami, podatke o prenosu prijave, podatke o programu,
na katerega se prijavlja; evidenca se vodi za vsako šolsko leto
posebej;
2. evidenca vpisanih, ki vsebuje ime in priimek dijaka in
osebe, vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum rojstva,
enotno matično številko občana, e-naslov, telefonsko številko,
davčno številko, kraj in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo vpisanih kandidatov,
morebitno odločbo o usmeritvi; vodi se po izobraževalnih programih, letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah, za vsako
šolsko leto posebej;
3. osebni list, ki vsebuje ime in priimek dijaka in osebe,
vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum rojstva, kraj in
državo rojstva, e-naslov, telefonsko številko, davčno številko,
državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo
ter podatke o splošnem učnem uspehu, o opravljenih izpitih, o
napredovanju in dokončanju izobraževanja; vodi se za vsakega vpisanega dijaka od vpisa v izobraževanje pa do končanja
izobraževanja oziroma izpisa;
4. matična knjiga, ki obsega splošne podatke o vpisanih
in o poteku njihovega izobraževanja, vsebuje ime in priimek
dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum
rojstva, enotno matično številko občana, e-naslov, telefonsko
številko, davčno številko, kraj in državo rojstva, državljanstvo,
prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo; vodi se od
vpisa do končanja izobraževanja oziroma do izpisa;
5. evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih, ki vsebuje ime in priimek dijaka, spol, datum
rojstva, kraj in državo rojstva, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka, in sicer telesno višino, voluminoznost
telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično
vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in
vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju; vodi
se po določbah 12. in 14. člena tega pravilnika;
6. evidenca o zaključnih izpitih oziroma poklicni maturi (v
nadaljnjem besedilu: evidenca o zaključnih izpitih) je sestavljena iz treh delov (v nadaljnjem besedilu: podevidenc), in sicer
zapisnikov sej izpitnega odbora za zaključni izpit, zapisnikov o
zaključnem izpitu in poročila o zaključnem izpitu ter se vodi za
vsak izpitni rok in šolsko leto posebej:
– podevidenca zapisnikov sej izpitnega odbora za zaključni izpit je zbirka zapisnikov sej izpitnega odbora;
– podevidenca zapisnikov o zaključnem izpitu je zbirka
vseh zapisnikov o poteku posameznih delov zakjučnega izpita
za posameznega kandidata, vsebuje ime in priimek dijaka in
osebe, vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum rojstva,
enotno matično številko občana, e-naslov, telefonsko številko,
davčno številko, kraj in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o poteku
pisnega oziroma ustnega dela izpita oziroma praktičnega in
teoretičnega dela izpita, izpitnih nalogah oziroma vprašanjih
in ocenah pri posameznem delu izpita in splošnem uspehu pri
zaključnem izpitu;
– podevidenca poročilo o zaključnem izpitu obsega seznam vseh kandidatov, prijavljenih k izpitu in seznam kandidatov, ki so opravljali zaključni izpit, splošne podatke o izpitnih
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rezultatih pri posameznih predmetih in splošnem uspehu ter
drugih splošnih podatkih o zaključnem izpitu;
7. evidenca o izpitih, vsebuje prijavo k izpitu, zapisnike o
izpitu s podatki o kandidatih, in sicer ime in priimek dijaka in
osebe, vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum rojstva,
enotno matično številko občana, e-naslov, telefonsko številko,
davčno številko, kraj in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo, ter podatke o izpitnih
nalogah oziroma vprašanjih, poteku izpita in doseženih ocenah;
vodi se po izpitnih rokih in šolskih letih;
8. evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba,
vsebuje ime in priimek, spol, datum, kraj in državo rojstva,
prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo ter družinsko
in socialno anamnezo, razvojno anamnezo, diagnostične postopke, postopke strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih
institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic; vodi se po
določbah 12., 13. in 14. člena tega pravilnika;
9. evidenca vpisanih v izredno izobraževanje vsebuje ime
in priimek, spol, datum rojstva, enotno matično številko občana,
e-naslov, telefonsko številko, davčno številko, kraj in državo
rojstva, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno
izobrazbo;
10. evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja vsebuje
ime in priimek dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum rojstva, kraj in državo rojstva, e-naslov,
telefonsko številko, davčno številko, državljanstvo, prebivališče
in predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o splošnem
učnem uspehu, opravljenih izpitih, napredovanju in dokončanju
izobraževanja; vodi se v redovalnicah za vsakega vpisanega
dijaka od vpisa v izobraževanje pa do končanja izobraževanja
oziroma izpisa, in sicer po oddelkih, letnikih oziroma skupinah;
11. evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju vsebuje ime in priimek dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum rojstva, kraj in državo rojstva,
e-naslov, telefonsko številko, davčno številko, državljanstvo,
prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke
o izdanih spričevalih; vodi se za vsakega vpisanega dijaka od
vpisa v izobraževanje pa do končanja izobraževanja oziroma
izpisa;
12. evidenca o starših dijakov, ki vsebuje ime in priimek
dijaka, spol, datum rojstva, kraj in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče ter ime in priimek staršev oziroma zakonitih
zastopnikov dijaka ter naslov prebivališča oziroma naslov, na
katerem so dosegljivi; vodi se po določbah 12. in 14. člena
tega pravilnika;
13. evidenco izdanih odločb na prvi in drugi stopnji v postopku priznavanja izobraževanja, ki vsebuje podatke o osebi,
na katero se odločba nanaša: osebno ime, letnica rojstva, spol
in državljanstvo, podatke o izdani odločbi: številka in datum
izdane odločbe, podatke o listini o izobraževanju: ime v izvorni
obliki oziroma njeni transkripciji, na podlagi katere je bila izdana
odločba, datum izdaje, država izdaje in ime institucije, ki jo je
izdala; podatke o izobraževalnem programu, področju oziroma
smeri, razredu, letniku, semestru, modulu, v katerega se oseba, na katero se odločba nanaša, vključuje.
(2) Za ugotavljanje pravice do vpisa v srednješolsko izobraževanje šola pridobi oziroma preveri podatke o predhodnem
izobraževanju iz centralne evidence udeležencev vzgoje in
izobraževanja, evidenčnega in analitskega informacijskega sistema visokega šolstva v Republiki Sloveniji, evidenc Državnega
izpitnega centra o kandidatih, ki opravljajo splošno in poklicno
maturo ter zaključni izpit, in iz drugih uradnih evidenc.«.
3. člen
V 11. členu se besedilo četrtega odstavka spremeni tako,
da se glasi:
»(4) Če si šola pridobi podatke iz drugih uradnih evidenc
neposredno od upravljavcev teh evidenc, morajo biti s tem
seznanjeni dijak oziroma starši dijaka.«.
4. člen
V 12. členu se v prvem odstavku črta tretja alineja.
V drugem odstavku se črta beseda »polnoletnega«.
V tretjem odstavku se črta beseda »polnoletni«.

Št.

70 / 29. 11. 2019 /

Stran

8415

5. člen
V 14. členu se črta četrti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
6. člen
Sedmi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Šola posreduje podatke iz šolskih evidenc v obliki
izpisa iz evidence drugim subjektom, če so v skladu z zakonom do njih upravičeni, vendar s tem seznani dijaka oziroma
njegove starše.«.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-59/2019
Ljubljana, dne 22. novembra 2019
EVA 2019-3330-0044
Dr. Jernej Pikalo
minister
za izobraževanje, znanost in šport

3127.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah

Na podlagi enajstega odstavka 27. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo,
68/17, 6/18 – ZIO-1 in 46/19) in enajstega odstavka 56. člena
Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list
RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o šolskem redu v srednjih šolah
1. člen
V Pravilniku o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list
RS, št. 30/18) se v 7. členu četrti odstavek spremeni tako, da
se glasi:
»(4) V postopku ugotavljanja kršitve ima dijak pravico do
zagovora, pri katerem sodelujejo starši.«.
V petem odstavku se v drugem stavku za besedo »šole«
črta pika in doda besedilo »ali druga polnoletna oseba, ki ji
dijak zaupa.«.
2. člen
V 8. členu se v tretjem odstavku v prvem stavku črta
besedilo », starše polnoletnega dijaka pa, če dijak s tem
soglaša«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
(uskladitev šolskih pravil)
(1) Šola uskladi šolska pravila s tem pravilnikom v treh
mesecih od njegove uveljavitve.
(2) Do uskladitve šolskih pravil v roku iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe veljavnih šolskih pravil, če niso
v nasprotju z zakonom in tem pravilnikom.
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8416 /

Št.

70 / 29. 11. 2019
4. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-60/2019
Ljubljana, dne 22. novembra 2019
EVA 2019-3330-0045
Dr. Jernej Pikalo
minister
za izobraževanje, znanost in šport

3128.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o bivanju v dijaških domovih

Na podlagi drugega in sedmega odstavka 29. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17 in 46/19), drugega in sedmega odstavka
59. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
(Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) in za izvrševanje šestindvajsete alineje sedmega odstavka 81. 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) in drugega odstavka 41. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju
(Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) minister za izobraževanje,
znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o bivanju v dijaških domovih
1. člen
V Pravilniku o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS,
št. 30/18) se v 1. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti
odstavek, ki se glasi:
»(4) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na dijake, se
uporabljajo tudi za učence, ki imajo pravico bivati v dijaškem
domu, razen če ta pravilnik ne določa drugače.«.
2. člen
V 2. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravico bivanja v dijaškem domu ima dijak, študent
višje strokovne šole in učenec, ki ima pravico bivanja v dijaškem domu v skladu z zakonom. Dijak in učenec sta vključena
v Vzgojni program za dijaške domove.«.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Če po sprejemu dijakov, študentov višjih strokovnih šol
oziroma učencev ostanejo še prosta mesta, dijaški dom lahko
sprejme osebe, ki se izredno izobražujejo v srednji šoli in študente visokošolskih zavodov, ki jih razporedijo organi, pristojni
za sprejem v študentske domove v visokošolskih središčih,
v skladu s predpisi o sprejemanju študentov v študentske
domove.«.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
3. člen
V 5. členu se v osmem odstavku tretji stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Postopek izbire vključno z odločitvijo ravnatelja se zaključi najkasneje v desetih dneh po končanem vpisnem postopku v šolo.«.
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Dvanajsti odstavek se spremni tako, da se glasi:
»(12) Kandidat, ki ni bil izbran se lahko prijavi v dijaški
dom, ki ima še prosta mesta.«.
4. člen
V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dijak in študent plačujeta oskrbnino, ki se določi v
skladu z 11. členom tega pravilnika.«.
5. člen
V 19. členu se v tretjem odstavku drugi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Dijak mora predložiti tudi pisno izjavo staršev.«.
V šestem odstavku se besedna zveza »Mladoletnega
dijaka« nadomesti z besedo »Dijaka«.
6. člen
V 31. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) V postopku ugotavljanja kršitve ima dijak pravico do
zagovora, pri katerem sodelujejo starši.«.
V petem odstavku se v drugem stavku za besedo »doma«
doda besedilo »ali druga polnoletna oseba, ki ji dijak zaupa.«.
7. člen
V 32. členu se v drugem odstavku v prvem stavku za
besedno zvezo »in starše« vejica nadomesti s piko, besedilo
»starše polnoletnega dijaka, pa če dijak s tem soglaša.« pa
se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uskladitev domskih pravil)
(1) Domska pravila se uskladijo s tem pravilnikom v treh
mesecih od njegove uveljavitve.
(2) Do uskladitve domskih pravil se uporabljajo določbe
veljavnih domskih pravil, če niso v nasprotju z zakonom in tem
pravilnikom.
9. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-61/2019
Ljubljana, dne 22. novembra 2019
EVA 2019-3330-0046
Dr. Jernej Pikalo
minister
za izobraževanje, znanost in šport

USTAVNO SODIŠČE
3129.

Odločba o ugotovitvi, da je tretji odstavek
396. člena Zakona o pravdnem postopku
v zvezi z 9. točko 394. člena Zakona
o pravdnem postopku v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-391/18-16
Datum: 14. 11. 2019

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Vrhovnega sodišča, na seji 14. novembra 2019
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o d l o č i l o:
1. Tretji odstavek 396. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17), kolikor se nanaša na primere iz 9. točke
394. člena Zakona o pravdnem postopku, je v neskladju z
Ustavo.
2. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost iz prejšnje točke izreka odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Do odprave ugotovljene protiustavnosti se obnova postopka iz razloga iz 9. točke 394. člena Zakona o pravdnem
postopku ne more več predlagati, če preteče deset let od dneva, ko je sodna odločba postala pravnomočna.
Obrazložitev
A.
1. Vrhovno sodišče (v nadaljevanju predlagatelj) vlaga
zahtevo za oceno ustavnosti tretjega odstavka 396. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi z
9. točko 394. člena ZPP. Meni, da je objektivni rok za vložitev
predloga za obnovo postopka, ker je bila pravnomočno spremenjena, razveljavljena oziroma odpravljena odločba (sodišča
ali kakšnega drugega organa), na katero se opira sodna odločba, v zvezi s katero se predlaga obnova pravdnega postopka,
v neskladju z Ustavo. Navaja, da odloča o dopuščeni reviziji
v pravdni zadevi, v kateri sta sodišči prve in druge stopnje
zavrgli predlog za obnovo postopka prav zaradi zamude petletnega objektivnega roka. Predlagatelj obširno pojasnjuje potek
pravnomočno končanega pravdnega postopka in okoliščine, ki
naj bi kazale na zveznost (koneksnost) med zadevo, v kateri
odloča o reviziji zoper zavrženje predloga za obnovo postopka, in izpodbijano ureditvijo. Posebej razloži, zakaj v okoliščinah primera ni mogoče zavarovati človekovih pravic tožnika z
ustavnoskladno razlago izpodbijanih določb ZPP, torej drugače
kot pa z vložitvijo zahteve za oceno ustavnosti.
2. Predlagatelj predlaga razveljavitev tretjega odstavka
396. člena ZPP, kolikor se nanaša na objektivni rok za vložitev
predloga za obnovo iz razloga, navedenega v 9. točki 394. člena ZPP. Meni, da je sicer zaradi varstva pravnomočnosti prav,
da je možnost obnove postopka v primerih iz 9. točke 394. člena ZPP časovno omejena tudi z objektivnim rokom. Vendar naj
bi bil objektivni rok petih let prekratek in naj bi nesorazmerno
posegal v človekovo pravico do sodnega varstva iz prvega
odstavka 23. člena Ustave. Po mnenju predlagatelja na to kaže
tudi dejstvo, da je zakonodajalec z Zakonom o spremembah
in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS,
št. 10/17 – v nadaljevanju ZPP-E) objektivni rok v primerih, ko
je razlog za obnovo pravnomočna sodba, izdana v kazenskem
postopku, podaljšal na deset let.
3. Državni zbor je odgovoril na zahtevo. Navaja, da izredno pravno sredstvo obnove postopka po naravi stvari ne sodi
v okvir človekove pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave. Državni zbor meni še, da v primerih, kot je
ta, iz katerega izvira zahteva predlagatelja, abstraktna presoja
zakona ni pravi način za zagotovitev spoštovanja človekovih
pravic. Opozarja na metodo t. i. praktične konkordance.
4. Mnenje o zahtevi je dala Vlada. Vlada poudarja, da
mora biti možnost vlaganja izrednega pravnega sredstva obnove postopka zožena, da se ne bi prekomerno posegalo v
pravnomočne sodne odločbe. To naj bi veljalo tudi za časovne
okvire za predloge za obnovo postopka. Vlada meni, da je
neprimerno primerjati postopek z obnovitvenim razlogom iz
9. točke 394. člena ZPP s postopkom z obnovitvenim razlogom
iz 11. točke 394. člena ZPP; šlo naj bi za različna postopka, kar
naj bi izkazovali tudi dolgi absolutni zastaralni roki za kazenski
pregon, pa tudi potreba po varovanju avtoritete kazenske obsodilne sodbe. Vlada navaja, da Ustavno sodišče pri odločanju
o zahtevi ne sme upoštevati netipičnih primerov, sicer bi presojalo primernost zakonske ureditve.
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5. Ustavno sodišče je odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade vročilo predlagatelju, ki se nanju ni odzval.
B. – I.
Izpolnjenost procesnih predpostavk
6. Predlagatelj izpodbija tretji odstavek 396. člena ZPP, ki
se glasi: »Če preteče pet let od dneva, ko je postala odločba
pravnomočna, se obnova postopka ne more več predlagati,
razen če se zahteva obnova iz razloga, ki je naveden v 2. in
4. točki 394. člena tega zakona.« Določbe ne izpodbija v njenem celotnem obsegu, pač pa le, kolikor velja za predloge za
obnovo postopka, ki se opirajo na razlog iz 9. točke 394. člena
ZPP, ki se glasi: »če se opira sodna odločba na drugo sodno
odločbo ali na odločbo kakšnega drugega organa, pa je bila
ta odločba pravnomočno spremenjena, razveljavljena oziroma odpravljena«. Predlagatelj torej izpodbija tretji odstavek
396. člena ZPP v zvezi z 9. točko 394. člena ZPP.
7. Sodišče mora v skladu s 156. členom Ustave prekiniti postopek in začeti postopek pred Ustavnim sodiščem,
če meni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti pri odločanju,
protiustaven. Prekinitev postopka in uporaba zakona ali njegovega dela v sodnem postopku sta kot pogoja za začetek
postopka za oceno ustavnosti določena tudi v prvem in drugem
odstavku 23. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Predlagatelj je zahtevi priložil pravnomočen
sklep št. II Ips 16/2018 z dne 26. 4. 2018 o prekinitvi postopka
odločanja o reviziji tožnika zoper pravnomočen sklep druge stopnje o zavrženju predloga za obnovo postopka zaradi zamude
objektivnega roka petih let iz tretjega odstavka 396. člena ZPP.
8. Iz navedenega sklepa in zahteve za oceno ustavnosti
s prilogami1 izhaja, da je tožnik vložil predlog za obnovo pravnomočno končanega pravdnega postopka št. P 287/2006, v
katerem je bil zavrnjen njegov zahtevek za sklenitev prodajne pogodbe za nepremičnino, znotraj subjektivnega roka iz
5. točke prvega odstavka 396. člena ZPP, vendar po poteku
objektivnega roka iz tretjega odstavka 396. člena ZPP.2 Gre
za primer – kot pojasnjuje predlagatelj –, ko se sodna odločba
(iz postopka št. P 287/2006) na podlagi načela vezanosti na
pravnomočno rešeno predhodno vprašanje iz 13. člena ZPP
opira na drugo sodno odločbo (o veljavnosti aneksa, na podlagi
katerega je bila pridobljena lastninska pravica na sporni nepremičnini – postopek št. P 85/2012), naknadno pa je bila ta druga
odločba pravnomočno spremenjena, in gre torej za obnovitveni
razlog iz 9. točke 394. člena ZPP.
9. Po oceni Ustavnega sodišča je predlagatelj izkazal,
da v konkretnem primeru ne more sprejeti ustavnoskladne
odločitve brez odločitve Ustavnega sodišča o protiustavnosti
zakona.3 Ustavno sodišče sprejema, da mora predlagatelj pri
odločanju o tožnikovi reviziji uporabiti izpodbijani tretji odstavek
396. člena ZPP v zvezi z 9. točko 394. člena ZPP. Zato so izpolnjene predpostavke za vsebinsko odločanje o njegovi zahtevi
za oceno ustavnosti.
B. – II.
Ocena skladnosti z drugim odstavkom 14. člena Ustave
10. Postopek, ki je s sodno odločbo pravnomočno končan, se lahko na predlog stranke obnovi tudi zato, ker se sodna odločba (iz postopka, ki se obnovi) opira na drugo sodno
odločbo ali na odločbo kakšnega drugega organa, pa je bila ta
odločba pravnomočno spremenjena, razveljavljena oziroma

1 Sklepa prve in druge stopnje o zavrženju predloga za obnovo postopka, revizija tožnika in odgovor na revizijo toženke.
2 Zavrnilna sodba v zadevi št. P 287/2006 je postala pravnomočna 5. 5. 2009, tožnik je predlog za obnovo postopka vložil
18. 7. 2016.
3 Primerjaj s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-52/15 z dne
28. 9. 2016, 7. točka obrazložitve.
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odpravljena (9. točka 394. člena ZPP).4 Zaradi te okoliščine se
sme dovoliti obnova postopka samo, če je stranka brez svoje
krivde ni mogla uveljavljati, preden je bil prejšnji postopek končan s pravnomočno sodno odločbo (drugi odstavek 395. člena
ZPP).
11. Subjektivni rok za predlog za obnovo postopka iz razloga iz 9. točke 394. člena ZPP je trideset dni od dneva, ko je
stranka mogla uporabiti pravnomočno odločbo, ki je razlog za
obnovo postopka (5. točka prvega odstavka 396. člena ZPP).5
Objektivni rok za obnovo postopka je opredeljen v tretjem odstavku 396. člena ZPP, ki se glasi: »Če preteče pet let od dneva, ko je postala odločba pravnomočna, se obnova postopka
ne more več predlagati, razen če se zahteva obnova iz razloga,
ki je naveden v 2. in 4. točki 394. člena tega zakona.«67 Objektivni rok teče od pravnomočnosti sodbe, izdane v postopku,
ki naj bi se na predlog stranke obnovil.8 Pravilo o petletnem
objektivnem roku torej brez vsake izjeme velja za predloge za
obnovo postopka po 9. točki 394. člena ZPP.
12. Tako subjektivni kot objektivni rok za obnovo sta zakonska roka, ki ju ni mogoče podaljšati. Postopek s predlogom
za obnovo postopka je urejen v 397.–401. členu ZPP. S sklepom, s katerim sodišče dovoli obnovo postopka, se razveljavi
odločba, ki je bila izdana v prejšnjem postopku, in se lahko
začne ponovno obravnavanje glavne stvari.
13. Izpodbijana ureditev določa procesno predpostavko
za vsebinsko odločitev o izrednem pravnem sredstvu obnove pravdnega postopka. Zamuda izpodbijanega objektivnega
prekluzivnega roka za vložitev predloga za obnovo postopka
ima za posledico njegovo zavrženje (prvi odstavek 398. člena
ZPP), čeprav je bil vložen znotraj subjektivnega roka iz 5. točke
prvega odstavka 396. člena ZPP. S tem pomeni izpodbijana
ureditev pomembno omejitev možnosti, da pravdna stranka, ki
4 Dejanski stanovi »opiranja« sodne odločbe na (sodno ali
drugo) odločbo so različni. Lahko gre za vezanost na pravnomočno
odločbo o predhodnem vprašanju, izdano na matičnem področju
(13. člen ZPP), ali za vezanost na pravnomočno obsodilno kazensko sodbo glede obstoja kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti storilca (14. člen ZPP). Če odločba, na katero je bilo sodišče
vezano, pozneje preneha veljati, s tem odpade tudi podlaga civilne
sodbe in stranka lahko zaradi tega zahteva obnovo postopka. Primerjaj z L. Ude v: L. Ude in A. Galič (red.), Pravdni postopek, zakon
s komentarjem, 3. knjiga, GV Založba, Ljubljana 2009, str. 592.
5 Če bi ta rok začel teči, preden bi odločba (iz postopka, za
katerega je predlagana obnova) postala pravnomočna, se šteje ta
rok od pravnomočnosti odločbe, kadar zoper njo ni bilo vloženo
pravno sredstvo, sicer pa od vročitve pravnomočne odločbe višjega
sodišča (drugi odstavek 396. člena ZPP).
6 V 2. in 4. točki 394. člena ZPP sta urejena primera, ko kakšni stranki z nezakonitim postopanjem, zlasti z opustitvijo vročitve,
ni bila dana možnost obravnavanja pred sodiščem oziroma ko se
je postopka udeleževal kot tožnik ali toženec nekdo, ki ne more biti
pravdna stranka, ali če stranke, ki je pravna oseba, ni zastopal tisti,
ki jo je po zakonu upravičen zastopati, ali če pravdno nesposobne
stranke ni zastopal zakoniti zastopnik ali če zakoniti zastopnik ni
imel potrebnega dovoljenja za pravdo ali za posamezna pravdna
dejanja ali če stranke ni zastopal pooblaščenec v skladu s tem
zakonom ali če pooblaščenec stranke ni imel pooblastila, razen
če je bila pravda oziroma če so bila posamezna pravdna dejanja
pozneje odobrena.
7 Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-5/16 z dne 19. 1. 2017
(Uradni list RS, št. 6/17) razveljavilo tretji odstavek 406. člena
Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 45/08 – v nadaljevanju ZPP/08) v zvezi s
tretjim odstavkom 396. člena ZPP/08, kolikor sta se nanašala na
objektivni rok za vložitev predloga za obnovo pravnomočno končanega pravdnega postopka o ugotovitvi očetovstva iz razloga po
10. točki 394. člena ZPP/08 v primerih, ko je bil z veljavno privolitvijo za oba, (domnevnega) očeta in otroka, opravljen test DNK,
ki potrjuje ali zanika biološko vez med njima, predlog za obnovo
postopka pa se opira na ta test DNK.
8 Tako v sprožilnem primeru za to zahtevo za oceno ustavnosti Višje sodišče v Kopru (sklep št. I Cp 633/2016 z dne 14. 4.
2017). S tem stališčem se strinja predlagatelj.
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je pravdo pravnomočno izgubila, to pravdo obnovi, ker je sodišče v tistem času štelo, da je vezano na pravnomočno odločbo
sodišča ali drugega organa, ki pa je bila pozneje pravnomočno
spremenjena, razveljavljena oziroma odpravljena.
14. Predlagatelj med drugim smiselno zatrjuje neskladje
izpodbijane ureditve s človekovo pravico do enakosti pred
zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave.9 Ta pravica
po ustaljeni presoji Ustavnega sodišča zahteva, da je treba
v bistvenem enake položaje obravnavati enako. Pri presoji,
katere podobnosti in razlike v položajih so bistvene, je treba
izhajati iz predmeta pravnega urejanja. Enakost pred zakonom
ne pomeni, da zakonodajalec v bistvenem enakih položajev
pravnih subjektov ne bi smel različno urejati, pač pa, da tega ne
sme početi samovoljno, brez razumnega in stvarnega razloga.
Če se v bistvenem enaki položaji obravnavajo različno, mora
za to obstajati razumen razlog, stvarno povezan s predmetom
pravnega urejanja. V okviru testa razumnosti Ustavno sodišče
torej ne preizkuša le, ali je razlog, ki je narekoval razlikovanje
med v bistvenem enakimi pravnimi položaji, sam po sebi razumen, temveč tudi, ali je stvarno utemeljen glede na predmet
zakonodajnega urejanja in cilje, ki jih želi zakonodajalec pri
tem doseči.10
15. Ustavno sodišče ugotavlja, da so predlagatelji obnove
postopka iz izpodbijane 9. točke 394. člena ZPP, ki so vezani
na objektivni rok petih let, v bistvenem v enakem položaju kot
predlagatelji obnove postopka iz 11. točke 394. člena ZPP, ki
jih veže objektivni rok desetih let. Drugače povedano, glede na
predmet pravnega urejanja (pogoji za vložitev izrednega pravnega sredstva obnove postopka) podobnosti položajev obeh
navedenih skupin pravnih subjektov prevladajo nad razlikami
v njunih položajih. Subjekti iz 9. in 11. točke 394. člena ZPP so
oboji soočeni s pravnomočno sodbo, ki jim ni v korist, in si s
predlogom za obnovo postopka prizadevajo za njeno razveljavitev s sklepom sodišča o dovolitvi obnove postopka (400. člen
ZPP). Tako predlagatelji obnove iz 9. točke 394. člena ZPP kot
tudi predlagatelji obnove iz 11. točke 394. člena ZPP predlog
za obnovo postopka utemeljujejo s pravnomočno odločbo, ki
ima po zakonu neposreden obvezujoč učinek na odločanje
sodišča v pravdi, pa se na to odločbo predlagatelj obnove v
pravnomočno končani pravdi brez lastne krivde ni mogel sklicevati. Prvi se sklicujejo na »drugo sodno odločbo ali odločbo
kakšnega drugega organa«, drugi pa na »pravnomočno obsodilno sodbo, izdano v kazenskem postopku«. Oboji merijo na
učinkovito uveljavitev aktualnih, v trenutku vložitve predloga
za obnovo obstoječih in veljavnih pravnomočnih odločb. Navedeno zadošča za sklep, da gre med njimi za v bistvenem
enake položaje.11
9 Ustavno sodišče tako razume njegovo opozorilo iz 15. točke
zahteve za oceno ustavnosti na desetletni objektivni rok za obnovo
postopka iz 11. točke 394. člena ZPP.
10 Primerjaj z odločbami Ustavnega sodišča št. U-I-68/04
z dne 6. 4. 2006 (Uradni list RS, št. 45/06, in OdlUS XV, 26),
14. točka obrazložitve; št. U-I-275/05 z dne 6. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 118/07, in OdlUS XVI, 85), 7. točka obrazložitve;
št. U-I-218/07 z dne 26. 3. 2009 (Uradni list RS, št. 27/09, in OdlUS
XVIII, 12), 22. točka obrazložitve; št. U-I-287/10 z dne 3. 11. 2011
(Uradni list RS, št. 94/11), 12. točka obrazložitve; št. U-I-57/15,
U-I-2/16 z dne 14. 4. 2016 (Uradni list RS, št. 31/16), 9. točka
obrazložitve; št. Up-217/14 z dne 7. 2. 2018 (OdlUS XXIII, 19), 10.
točka obrazložitve; in št. U-I-303/18 z dne 18. 9. 2019 (Uradni list
RS, št. 59/19), 39. točka obrazložitve.
11 V položajih obeh skupin pravnih subjektov so sicer tudi določene razlike, ki pa so po mnenju Ustavnega sodišča za obravnavani primer manj pomembne. Točka 9 394. člena ZPP vsebuje širši
in tudi nekoliko drugačen abstraktni dejanski stan. Kot je Ustavno
sodišče pojasnilo že v opombi št. 4, gre tu lahko za položaje tako
iz 13. člena kot tudi iz 14. člena ZPP. Poleg tega gre tu za situacijo,
ko je bilo pravdno sodišče v postopku, ki naj se obnovi, že vezano
na neko pravnomočno odločbo in se obnova predlaga prav zato,
ker je ta (prej obstoječa) podlaga pravdne sodbe pozneje odpadla.
Če je razlog za obnovo nova pravnomočna kazenska sodba, je v
takem primeru lahko le oprostilna ali zavrnilna. Abstraktni dejanski
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16. Čeprav so v bistvenem v enakem položaju z njimi, so
predlagatelji obnove iz 9. točke 394. člena ZPP glede možnosti učinkovite uveljavitve tega izrednega pravnega sredstva
neenako obravnavani v primerjavi s predlagatelji obnove iz
11. točke 394. člena ZPP. Za vložitev predloga za obnovo
postopka jim je namreč na voljo zgolj pol toliko dolg objektivni
rok kot drugi skupini, torej pet let v primerjavi z desetimi leti od
dneva, ko je postala sodna odločba pravnomočna.
17. Ustavno sodišče mora zato oceniti, ali za izpodbijano
razlikovanje med v bistvenem enakimi pravnimi položaji obstaja
razumen razlog, ki je tudi stvarno utemeljen glede na predmet
zakonodajnega urejanja in cilje, ki jih želi zakonodajalec pri
tem doseči. Iz zakonodajnega gradiva k predlogu ZPP-E ni
mogoče razbrati, zakaj se je zakonodajalec odločil pri obnovah
zaradi novih pravnomočnih obsodilnih kazenskih sodb za še
enkrat daljši objektivni rok kot pri obnovah zaradi drugih novih
pravnomočnih sodb in drugih odločb.12
18. Vlada med drugim navaja, »da bi krajši objektivni rok
od 10 let, ki ne bi bil vezan na nastop pravnomočnosti odločbe
v civilnem postopku, ampak na nastop pravnomočnosti obsodilne sodbe kazenskega sodišča, predstavljal preglobok poseg
v pravnomočno sodno odločbo«. Vendar Ustavno sodišče v
obravnavani zadevi odloča o ustavnosti razlikovanja v dolžinah
objektivnega roka za obnovo postopka pod predpostavko, da
ta vedno teče od pravnomočnosti sodbe, izdane v pravdnem
postopku, ki naj bi se na predlog stranke obnovil (glej 11. točko
obrazložitve te odločbe). Vlada omenja tudi dolge absolutne
zastaralne roke za pregon nekaterih kaznivih dejanj. Kolikor s
tem opozarja, da je daljši rok za obnovo postopka po 11. točki
394. člena ZPP potreben zaradi potencialno zelo dolgega časa
trajanja kazenskega postopka, v katerem nastane pravnomočna obsodilna sodba, ki je razlog za obnovo po tej določbi,
Ustavno sodišče ugotavlja, da: (a) lahko tudi npr. civilni sodni
postopki do pravnomočnega zaključka trajajo zelo dolgo, ker v
njih absolutnih zastaralnih rokov praviloma sploh ni, in da (b)
lahko tudi pri obnovitvenem razlogu iz 9. točke 394. člena ZPP
stranka uporabi pravnomočno kazensko sodbo (npr. oprostilno), s katero je bila spremenjena prejšnja kazenska obsodilna
sodba, na katero se opira civilna sodba iz postopka, ki je predmet predloga za obnovo. Ustavno sodišče ne more pritrditi niti
pomislekom Vlade, da je daljši objektivni rok upravičen zaradi
varovanja avtoritete kazenske obsodilne sodbe. Po mnenju
Ustavnega sodišča avtoriteta pravnomočnih kazenskih oprostilnih sodb in civilnih (ugoditvenih ter zavrnitvenih) sodb ne
sme biti v pravni državi (2. člen Ustave) varovana nič manj od
avtoritete pravnomočnih kazenskih obsodilnih sodb. Tudi sicer
– upoštevaje druge vrste sodnih in drugih odločb iz 9. točke
394. člena ZPP – ni mogoče sprejeti stališča, da sta teža in
pomen načela pravnomočnosti odvisna od vrste odločitve, ki
postane pravnomočna.
19. Glede na navedeno Ustavno sodišče ugotavlja, da
zakonodajalec ni imel razumnega in stvarnega razloga, ki bi
upravičil drugačno (manj ugodno) ureditev dolžine objektivnega
roka za vložitev predloga za obnovo postopka za predlagatelje
stan iz 11. točke 394. člena ZPP pa je ožji. Izrecno odkazuje le na
položaj iz 14. člena ZPP. V pravdnem postopku, za katerega se
predlaga obnova, ni bilo formalne vezanosti na nobeno pravnomočno odločbo. Pač pa je pozneje (ko stranka v pravdi tega ni mogla
več uveljavljati) kazensko sodišče na podlagi istega dejanskega
stanja storilca pravnomočno obsodilo, na kar je civilno sodišče po
14. členu ZPP vezano glede obstoja kaznivega dejanja in kazenske
odgovornosti storilca. Po 11. točki 394. člena ZPP je razlog za obnovo torej lahko le nova obsodilna pravnomočna kazenska sodba.
12 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pravdnem postopku za prvo obravnavo, EVA: 2013-2030-0093,
str. 216, pojasni, da je razlog za novo 11. točko 394. člena ZPP »da
je možnost ugotoviti materialno resnico v kazenskem postopku večja kot v civilnem postopku, saj ima v kazenskem postopku sodišče
tudi preiskovalna pooblastila«. Vendar predlagatelj zakona s tem
ne poskuša utemeljiti daljšega roka za obnovo, pač pa utemeljuje
le, zakaj se je sploh odločil za nov obnovitveni razlog.
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iz 9. točke 394. člena ZPP kot za predlagatelje iz 11. točke
394. člena ZPP. Zato je tretji odstavek 396. člena ZPP, kolikor
se nanaša na primere iz 9. točke 394. člena ZPP, v neskladju
z drugim odstavkom 14. člena Ustave. Ustavnemu sodišču
drugih navedb predlagatelja ni treba presojati.
20. Razveljavitev izpodbijane ureditve ni mogoča, ker bi z
njo Ustavno sodišče ustvarilo (novo) protiustavno stanje. Razveljavitev bi namreč pomenila, da objektivnega roka za obnovo
postopka iz razloga iz 9. točke 394. člena ZPP ni več, čeprav
pravica do sodnega varstva nasprotne stranke od predlagatelja
obnove v zvezi z ustavnim načelom pravnomočnosti (prvi odstavek 23. člena Ustave v zvezi s 158. členom Ustave) v takem
primeru določen objektivni rok zahteva. Razveljavitev bi poleg
tega povzročila tudi protiustavno razlikovanje v drugo smer kot
v izpodbijanih določbah: zaradi odsotnosti vsakega objektivnega roka za obnovo postopka bi bili predlagatelji obnove iz
9. točke 394. člena ZPP privilegirani naproti predlagateljem
obnove iz 11. točke 394. člena ZPP. Ustavno sodišče je zato
na podlagi prvega odstavka 48. člena ZUstS sprejelo ugotovitveno odločbo (1. točka izreka). Na podlagi drugega odstavka
48. člena ZUstS je zakonodajalcu naložilo, naj ugotovljeno
protiustavnost odpravi v običajnem roku (2. točka izreka).
21. Da bi zavarovalo človekovo pravico do enakosti pred
zakonom do odprave ugotovljene protiustavnosti, je Ustavno
sodišče na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS določilo
način izvršitve svoje odločitve. Do odprave ugotovljenega neskladja se obnova postopka iz razloga iz 9. točke 394. člena
ZPP ne more več predlagati, če preteče deset let od dneva, ko
je sodna odločba13 postala pravnomočna (3. točka izreka).14
C.
22. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS ter druge alineje
drugega odstavka in petega odstavka 46. člena Poslovnika
Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in
70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnici in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa,
DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar in Marko Šorli. Sodnik
dr. Marijan Pavčnik je bil pri odločanju v tej zadevi izločen.
Ustavno sodišče je odločbo sprejelo soglasno.
Dr. Rajko Knez
predsednik

SODNI SVET
3130.

Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi
kandidatur na vodstveno mesto

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova ulica 4,
Ljubljana, na 30. seji 21. novembra 2019 sprejel

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto:
– predsednika Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni,
– predsednika Višjega sodišča v Mariboru in
13 S tem je mišljena sodna odločba iz pravdnega postopka, ki
je predmet predloga za obnovo.
14 Ta odločitev Ustavnega sodišča seveda nima nobenega
vpliva na subjektivni rok za vložitev predloga za obnovo postopka
iz 5. točke 396. člena ZPP.
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– podpredsednika Delovnega in socialnega sodišča v
Ljubljani.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za
podpredsednike sodišč.
Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh od
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo na
naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trdinova ulica 4, 1000
Ljubljana, p.p. 675.
Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3131.

Obvestilo o veljavnosti prvega dopolnila
k Četrti izdaji slovenskega dodatka k Evropski
farmakopeji – Formularium Slovenicum 4.1

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

Uradni list Republike Slovenije
K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N
v Republiki Sloveniji, oktober 2019
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih na domačem trgu oktobra 2019 v primerjavi s
septembrom 2019 je bil –0,004.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca oktobra
2019 je bil 0,019.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca oktobra 2019 je bil 0,002.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu oktobra 2019 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil 0,019.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin oktobra 2019 v primerjavi s septembrom 2019 je bil 0,001.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do oktobra 2019 je bil 0,019.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do oktobra 2019 je bil 0,002.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin oktobra 2019
v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,014.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do oktobra 2019 v primerjavi s povprečjem leta
2018 je bil 0,015.
Št. 9621-214/2019/5
Ljubljana, dne 21. novembra 2019
EVA 2019-1522-0034
Bojan Nastav
generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

OBVESTILO
o veljavnosti prvega dopolnila k Četrti izdaji
slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji –
Formularium Slovenicum 4.1
I
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je 27. avgusta 2019 izdala in založila
prvo dopolnilo k Četrti izdaji slovenskega dodatka k Evropski
farmakopeji – Formularium Slovenicum 4.1, ki je začelo veljati
1. oktobra 2019.

nije.

II
To obvestilo se objavi v Uradnem listu Republike SloveŠt. 0070-81/2019
Ljubljana, dne 10. oktobra 2019
EVA 2019-2711-0049
Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke
Momir Radulović
direktor

3132.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
oktober 2019

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

3133.

Poročilo o gibanju plač za september 2019

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

POROČILO
o gibanju plač za september 2019
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za september 2019 je znašala 1.712,11 EUR in je bila
za 0,8 % nižja kot za avgust 2019.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za september 2019 je znašala 1.105,26 EUR in je bila
za 0,8 % nižja kot za avgust 2019.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–september 2019 je znašala 1.727,55 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–september 2019 je znašala 1.114,16 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje julij–september 2019 je znašala 1.725,14 EUR.
Št. 9611-321/2019/4
Ljubljana, dne 25. novembra 2019
EVA 2019-1522-0035
Bojan Nastav
generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
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OBČINE
AJDOVŠČINA
3134.

Odlok o sofinanciranju letnega programa
športa v občini Ajdovščina

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 29/17, 21/18 – ZNOrg), Resolucije o Nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (ReNPŠ
14–23), (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014–2023 (Sklep vlade RS, št. 00727-13/2014/7, z
dne 26. 8. 2014) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni
list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine
Ajdovščina na 9. seji dne 7. 11. 2019 sprejel

ODLOK
o sofinanciranju letnega programa športa
v občini Ajdovščina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa javni interes na področju športa v občini
Ajdovščina, izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa ter podrobnejše pogoje in merila za izbiro
in sofinanciranje letnega programa športa.
2. člen
(uporaba kratic)
Kratice in izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji
pomen:
– NPŠ, nacionalni program športa,
– IN NPŠ, izvedbeni načrt nacionalnega programa športa,
– LPŠ, letni program športa,
– NPŠZ, nacionalna panožna športna zveza,
– OKS-ZŠZ, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez,
– OŠZ, občinska športna zveza,
– ZŠIS-POK, Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite,
– kategoriziran športnik je športnik, ki v skladu z zakonom
o športu pridobi naziv mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda,
– uradni tekmovalni sistemi, sistem tekmovanj v Republiki
Sloveniji in mednarodnih tekmovanj v posamezni športni panogi, ki so stopenjsko razvrščena glede na njihovo medsebojno
konkurenčnost, so v skladu s pravili NPŠZ ali pravili mednarodnih športnih zvez in jih je evidentiral OKS-ZŠZ.
3. člen
(opredelitev javnega interesa v športu)
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu z NPŠ in so namenjene
zagotavljanju pogojev, za več in bolj kakovostno ukvarjanje s
športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Občina
zagotavlja javni interes v športu tako, da:
– zagotavlja finančna sredstva za izvedbo LPŠ na ravni
občine,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi v lasti občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj
športnih dejavnosti.
Z LPŠ se določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in obseg javnih
sredstev, ki se jih zagotavlja v proračunu občine, ob upoštevanju strukture in prednostnih nalog, opredeljenih v NPŠ.

LPŠ sprejme občinski svet po predhodnem mnenju občinske športne zveze. V primeru, da občinska športna zveza
ne poda mnenja v roku enega meseca, lahko občinski svet
sprejme letni program športa brez tega mnenja.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
(opredelitev programov/področij športa)
Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s
proračunskimi možnostmi lahko sofinancirajo naslednji programi in področja športa:
1. Športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– obštudijska športna dejavnost,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših.
2. Športni objekti in površine za šport v naravi
3. Razvojne dejavnosti v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
– založništvo v športu,
– informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju
športa.
4. Organiziranost v športu
5. Športne prireditve in promocija športa
6. Družbena in okoljska odgovornost v športu.
5. člen
(izvajalci LPŠ)
Izvajalci LPŠ so:
– športna društva in športne zveze,
– zavodi, samostojni podjetniki posamezniki in druge
pravne osebe, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen
na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo
javnoveljavne programe,
– zasebni športni delavci.
6. člen
(pravica do sofinanciranja)
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo ustrezno registracijo najmanj eno leto na dan
objave javnega razpisa,
– izvajajo športne programe in delujejo na področju športa
najmanj eno leto na dan objave javnega razpisa,
– imajo sedež v občini Ajdovščina in izvajajo športne
programe pretežno za prebivalce občine,
– imajo za prijavljene programe/področja zagotovljene
materialne in prostorske pogoje,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov/
področij,
– imajo urejeno evidenco članstva (velja za športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih
programa.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji
prednost pri izvajanju LPŠ.
Ne glede na prejšnji odstavek imajo športna društva,
športne zveze ter zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki
izvajajo javnoveljavne programe, prednost pri izvajanju programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine.
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III. POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJE LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA
7. člen
(javni razpis)
Postopek sofinanciranja izvajanja LPŠ se izvede kot javni
razpis, razen v primerih, ko je mogoče skleniti neposredno
pogodbo.
Za vsa vprašanja postoka izbire in sofinanciranja LPŠ,
ki niso urejena s tem odlokom, se uporablja določbe zakona
o športu.
Sklep o začetku javnega razpisa sprejme župan.
Javni razpis se objavi na spletni strani občine, občinskega
zavoda za šport in občinske športne zveze.
8. člen
(besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija)
Javni razpis mora vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca javnega razpisa,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedba pogojev za kandidiranje na javnem razpisu
in meril,
– predviden obsega javnih sredstev za sofinanciranje,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
javna sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev in način oddaje vlog,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo
razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na katerem lahko zaprosijo zanjo ter podatki o spletni strani občine,
na kateri je dostopen javni razpis z razpisno dokumentacijo,
– drugi potrebni podatki za izvedbo javnega razpisa.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki,
ki omogočajo izdelavo popolne vloge za dodelitev sredstev,
in sicer:
– odlok o sofinanciranju LPŠ,
– javni razpis,
– razpisni obrazci,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
Občina objavi razpisno dokumentacijo na svoji spletni
strani.
9. člen
(komisija za izvedbo javnega razpisa)
Komisijo, ki vodi postopek javnega razpisa, s sklepom
imenuje župan.
Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani, od katerih
morajo biti najmanj trije imenovani na predlog OŠZ.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki
kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu
poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali
v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v
zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena
tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale.
Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo
druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in
nepristranskost (npr. osebne povezave).
Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi
interesne povezanosti.
Če je predsednik ali član komisije z vlagateljem poslovno,
sorodstveno ali osebno povezan, se izloči iz komisije in se to
evidentira v zapisniku.
Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko
potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu
vodi zapisnik. Komisija je sklepčna, če je na seji navzoča večina članov. Predlagana odločitev je sprejeta, če je na sklepčni
seji za odločitev glasovala večina opredeljenih glasov navzočih
članov.

Uradni list Republike Slovenije
10. člen
(naloge komisije)
Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti
prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled in vrednotenje vlog,
– vodenje zapisnikov o svojem delu,
– priprava predloga o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o
zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo
oziroma dopolnitev odloka.
Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja za
šport pristojen delavec občinske uprave oziroma občinskega
zavoda za šport.
11. člen
(vloge)
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z
»Ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega
se nanaša. Ovojnica je lahko označena tudi na drug način, iz
katerega izhaja, da gre za vlogo na določen javni razpis.
Vloga na javni razpis je lahko tudi elektronska, če je tako
določeno v javnem razpisu. Način elektronske predložitve vloge
mora biti določen v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti dostavljena do roka, ne glede na način
oddaje. Vloga, ki prispe po poteku roka, je prepozna.
Vloga mora biti oddana na predpisanih obrazcih.
12. člen
(odpiranje vlog)
Odpiranje prejetih vlog ni javno.
Odpiranje vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je
predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice.
Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je
podala upravičena oseba in ali je popolna. Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, pristojni organ občinske
uprave zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev,
– ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
13. člen
(dopolnitev vlog)
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh, z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev
ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni.
Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, se vlogo s sklepom zavrže v celoti oziroma v delu, v katerem ni bila
dopolnjena. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
14. člen
(ocenjevanje in vrednotenje vlog)
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da
preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi
meril, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja
programov in področij LPŠ.
Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju iz prvega odstavka tega člena vodi zapisnik, v katerem
navede razloge za razvrstitev in predlog, kateri programi ali
področja LPŠ se sofinancirajo v določenem obsegu, kateri pa
se glede na višino sredstev in razvrstitev ne financirajo.
Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije
niso javni.
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15. člen
(odločba)
Na podlagi predloga komisije občinska uprave izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa.
Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju LPŠ.
16. člen
(poziv k podpisu pogodbe)
Ob izdaji odločbe o izbiri se vlagatelja pozove k podpisu
pogodbe o sofinanciranju LPŠ.
Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da
je umaknil vlogo za sofinanciranje.
17. člen
(ugovor)
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega
razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila
dodeljena, lahko v roku 8 dni od vročitve odločbe vloži ugovor
pri občinski upravi.
Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
izvajalci LPŠ.
Predmet ugovora ne more biti primernost meril za izbiro
in ocenjevanje vlog.
Župan občine odloči o ugovoru v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev župana je dokončna.
18. člen
(objava rezultatov
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani občine.
19. člen
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ)
Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredelijo:
– osnovni podatki o občini in izvajalcu LPŠ,
– izbrani program, področje,
– višina dodeljenih sredstev,
– način in roki črpanja ter nakazila sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– čas realizacije programa/področja,
– nadzor nad izvedbo programa/področja in namensko
porabo sredstev,
– poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
IV. NAKAZILA SREDSTEV TER OBVEZNOSTI
IZVAJALCEV LPŠ
20. člen
(namenska raba sredstev)
Izvajalcu LPŠ se dodeljena sredstva nakaže na podlagi pogodbe. Finančna sredstva, ki jih izvajalci LPŠ prejmejo
za izvedbo posameznega športnega programa/področja, se
smejo porabiti samo za stroške izvedbe športnega programa/
področja, za katerega so namenjeni v skladu z Merili za izbor
in vrednotenje programov LPŠ v občini Ajdovščina.
21. člen
(cena športnega programa)
Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje
LPŠ, je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa,
za katerega izvajanje prejema javna sredstva.
Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz javnih sredstev mora izvajalec LPŠ
stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.
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22. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)
Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrane programe in področja skladno s prijavo na javni razpis in sklenjeno pogodbo
o sofinanciranju.
Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja delavec občinske uprave, ki je pristojen za področje
športa. Občinska uprava lahko za vodenje postopkov spremljanja
izvajanja programov športa pooblasti občinski zavod za šport.
V pogodbi o sofinanciranju LPŠ se uredi spremljanje izvajanja programov in sofinanciranih področij ter način in oblike
poročanja.
23. člen
(uporaba javnih športnih objektov in površin)
Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali
razširjenega dela vzgojno-izobraževalnega programa na javnih
športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo prednost
pred izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki.
Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le-tega,
pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov
in površin za šport v naravi pred drugimi izvajalci in uporabniki.
Športna društva, ki ne izvajajo LPŠ, imajo pa status društva v javnem interesu na področju športa, imajo pod enakimi
pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin
za šport v naravi, ki so v lasti lokalnih skupnosti, pred drugimi
uporabniki, ki niso izvajalci LPŠ.
Izvajalec LPŠ je dolžan koristiti javne športne objekte v
obsegu ur, ki izhaja iz odločbe o sofinanciranju LPŠ, v kolikor
javni športni objekt omogoča ustrezne pogoje za vadbo in
obstajajo proste kapacitete. Število ur, ki jih je izvajalec LPŠ
dolžan koristiti v javnih športnih objektih se izračuna iz sredstev,
ki jih izvajalec prejme za objekt na podlagi meril.
Pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja za izvajalca LPŠ, ki
razpolaga z lastnim objektom.
V LPŠ se opredeli športne programe, katerih izvajalci
imajo pravico do uporabe javnih športnih objektov po subvencionirani ceni.
Razporeditev ur iz prejšnjega odstavka po posameznih
objektih, na podlagi posebnega javnega razpisa, pripravi komisija, ki jo imenuje predsedstvo OŠZ. Sklep o razporeditvi ur se
izda pred začetkom novega šolskega leta. Sklep se posreduje
upravljavcem javnih športnih objektov in izvajalcem LPŠ.
24. člen
(merila)
Za izbiro programov/področij LPŠ se uporablja Merila za
izbor in vrednotenje programov LPŠ v občini Ajdovščina, ki so
sestavni del tega odloka.
Za programe in področja športa, ki nimajo izdelanih meril
v tem odloku, se merila določi v LPŠ.
V. KONČNI DOLOČBI
25. člen
(prenehanje veljavnosti pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 92/15, 82/16).
26. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 671-2/2018
Ajdovščina, dne 7. novembra 2019
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

Priloga: Merila za izbor in vrednotenje letnega programa
športa v Občini Ajdovščina
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Merila za izbor in vrednotenje letnega programa športa v občini Ajdovščina
I. Merila za izbor programov/področij
1. Športni programi:
a) Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s
posebnimi potrebami, obštudijska športna dejavnost, športna rekreacija, šport invalidov
(rekreativni programi), šport starejših:
MERILO
1. CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA
plačljiv program
brezplačen program
2. KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV (s področja
športa)
usposobljen strokovni kader
izobražen strokovni kader
3. ŠTEVILO VADEČIH V PROGRAMU
od 5 do 10
od 11 do 19
20 in več
za programe športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami
1 do 4
5 do 10

TOČKE
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,3
0,1
0,3

V sofinanciranje se izbere programe, ki dosežejo najmanj 0,3 točke.
b) Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov (tekmovalni programi):
MERILO
KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV (s
področja športa)
usposobljen strokovni kader
izobražen strokovni kader

TOČKE

MERILO
KONKURENČNOST ŠPORTNE PANOGE ~ ŠTEVILO
REGISTRIRANIH ŠPORTNIKOV ZNOTRAJ NPŠZ
do 500 registriranih športnikov
od 501~2000 registriranih športnikov
nad 2000 registriranih športnikov

TOČKE

Upošteva se registrirane športnike iz evidence, ki jo vodi OKS-ZŠZ.

0,1
0,2

0,1
0,2
0,3
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MERILO
LOKALNI POMEN ŠPORTNE PANOGE
kolesarstvo~cestno, bodybuilding, jadranje, planinstvo~
športno plezanje, orientacija, letalstvo, jadralno padalstvo,
šah, ribištvo, druge športne panoge
borilni športi, balinanje, lokostrelstvo, smučarski skoki
nogomet~mali, alpsko smučanje, ples, kolesarstvo~ gorsko,
plavanje, triatlon
rokomet, košarka, nogomet

TOČKE

MERILO
RAZŠIRJENOST ŠPORTNE PANOGE
program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno
skupino
program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno
skupino v najmanj dveh različnih starostnih kategorijah
program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno
skupino v najmanj treh različnih starostnih kategorijah
program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno
skupino v najmanj štirih različnih starostnih kategorijah
program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno
skupino v najmanj petih različnih starostnih kategorijah

TOČKE

MERILO
USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE ~
INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE
izvajalec ima registrirane športnike vpisane v evidenco OKSZŠZ ali NPŠZ
izvajalec ima vsaj enega kategoriziranega športnika v
mladinskem, državnem ali perspektivnem razredu*
izvajalec ima vsaj enega kategoriziranega športnika v
mednarodnem, svetovnem ali olimpijskem razredu*

TOČKE

Stran
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0,3
0,6
0,9
1,6

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,6

*Upošteva se športnike s stalnim bivališčem v občini oziroma v eni izmed sosednjih občin, ki
imajo na dan objave javnega razpisa pridobljen ustrezen naziv kategoriziranega športnika.
MERILO
USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE ~
KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE
izvajalec tekmuje v okviru uradnega tekmovalnega sistema
izvajalec tekmuje v drugi oz. tretji državni ligi
izvajalec tekmuje v najvišji državni ligi s člansko ekipo

TOČKE
0,1
0,2
0,6

Izvajalec lahko pridobi 0,6 točke le v kolikor tekmuje s člansko ekipo. V primeru, da izvajalec
ne tekmuje s člansko ekipo lahko pridobi od 0,1 do 0,2 točki.
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V kolikor obstaja znotraj tekmovalnega sistema le ena liga, lahko izvajalec pridobi največ
0,2 točki. V primeru, da izvajalec tekmuje z žensko in moško člansko ekipo se točke dodelijo
glede na rang tekmovanja posamezne ekipe.
V sofinanciranje se izbere programe, ki dosežejo najmanj 0,7 točke.
2. Razvojne dejavnosti v športu
a) Izobraževanje, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu
Sofinancira se programe usposabljanj po javnoveljavnih programih usposabljanj v skladu z
zakonom o športu. Sofinancira se tudi pridobivanje ustreznih letnih licenc, ki jih strokovni
delavci potrebujejo za izvedbo programa.
MERILO
DEFICITARNOST STROKOVNEGA KADRA
izvajalec nima za vsako vadbeno skupino zadostnega števila
ustrezno izobraženega ali usposobljenega strokovnega kadra

TOČKE
0,1

V sofinanciranje se izbere programe, ki dosežejo 0,1 točke.
3. Organiziranost v športu
a) Delovanje športnih društev
MERILO
ŠTEVILO ČLANOV
število članov društva s plačano članarino,
vključenih v športne programe
ŠTEVILO REGISTRIRANIH ŠPORTNIKOV/
KONKURENČNOST ŠPORTNE PANOGE
število registriranih športnikov društva vključenih v
športne programe
USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE
število kategoriziranih športnikov društva na dan
objave javnega razpisa*
LOKALNI POMEN/DELOVANJE NA
LOKALNI RAVNI
članstvo v občinski športni zvezi

TOČKE/ČLANA/DRUŠTVO
0,1

0,2
0,3

2

*Upošteva se športnike s stalnim bivališčem v občini oziroma v eni izmed sosednjih občin, ki
imajo na dan objave javnega razpisa pridobljen ustrezen naziv kategoriziranega športnika.
V sofinanciranje se izbere društva, ki zberejo najmanj 2 točki.
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b) Delovanje občinske športne zveze
MERILO
ŠTEVILO ČLANOV
število članov s plačano članarino

TOČKE
0,1

V sofinanciranje se izbere športne zveze, ki zberejo najmanj 1 točko.
II. Merila za vrednotenje programov/področij
S temi merili je za vrednotenje programov/področij predviden sistem točkovanja. Na podlagi
vrednotenja prejetih prijav se izračuna višina sredstev, ki jo izvajalci prejmejo na javnem
razpisu. Višina sredstev se izračuna na podlagi doseženega števila točk za program/področje
in vrednost točke za posamezen sklop programov/področij. Vrednost točke za posamezen
sklop programov/področij se izračuna tako, da se višina sredstev določena v LPŠ za
posamezen sklop programov/področij deli s seštevkom vseh točk posameznega sklopa
programov/področij.
Splošni pogoji za vrednotenje športnih programov:
- pri programih prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, obštudijske športne dejavnosti,
športne rekreacije, športa invalidov in športa starejših se vrednoti le programe, ki izpolnijo
pogoj minimalnega število udeležencev v vadbeni skupini in minimalno število vadbenih ur
letno,
- pri programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in
programih kakovostnega športa, se v primeru manjšega števila udeležencev v vadbeni
skupini in manjšega števila vadbenih ur letno, število točk sorazmerno zmanjša,
- isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem prijavljenem športnem programu,
- pogoj za vrednotenje strokovnega kadra je ustrezna izobrazba ali usposobljenost v skladu z
zakonom o športu ter pridobljena licenca, v kolikor je za posamezno športno panogo urejen
sistem licenciranja.
1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih programov od
predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane oblike športne
dejavnosti netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno
vzgojo, so vzgojno naravnane in niso del uradnih tekmovalnih sistemov.
Posebni pogoji za vrednotenje športnih programov:
- vrednoti se samo prijavljene udeležence, ki imajo stalno bivališče v občini Ajdovščina.
1.1. PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI
Med promocijske športne programe, ki se pretežno izvajajo v vzgojno izobraževalnih zavodih
prištevamo: Mali sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), Naučimo se plavati
(NSP), Krpan (KRP) in Mladi planinec (MP).
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S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- materialne stroške/udeleženca.
Točke/udeleženca

MERILA

TOČKE
1

Vrednoti se le programe, ki niso sofinancirani v okviru posebnih proračunskih postavk
proračuna občine oziroma iz drugih virov (ministrstvo, Zavod za šport RS…).
1.2. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
predstavljajo udeležbo šolskih športnih ekip na organiziranih tekmovanjih od lokalnega do
državnega nivoja.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- materialni stroški/skupino.
MERILA
Točke/skupino (občinsko, medobčinsko tekmovanje)
Točke/skupino (regijsko, državno tekmovanje)

TOČKE
10
15

Vrednoti se le programe, ki niso sofinancirani v okviru posebnih proračunskih postavk
proračuna občine oziroma iz drugih virov (ministrstvo, Zavod za šport RS…).
1.3. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (netekmovalnega
značaja) predstavljajo programe, ki potekajo najmanj 30 tednov.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- strokovni kader,
- vadbeni prostor .
Minimalno število udeležencev v skupini/programu: 5
Minimalno število udeležencev v skupini otrok in mladine s posebnimi potrebami: 1
Minimalno število ur letno: 30
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Predšolski otroci

TOČKE/SKUPINO ~
VADBENI PROSTOR
30

TOČKE/SKUPINO ~
STROKOVNI KADER
30

Šoloobvezni otroci in mladina
(15~19 let) 1x tedensko
Šoloobvezni otroci in mladina
(15~19 let) 2x tedensko

30

30

60

60

Prijavitelju, ki uporablja le športne površine v naravi/okolju, za katere ni potrebno plačilo, se
prizna 10 % točk vadbenega prostora, v primeru, da je potreben prevoz do športne površine
(planinci, kolesarji, padalci…).
1.4. PROGRAMI V POČITNICAH IN POUKA PROSTIH DNEVIH
Programi v času počitnic in pouka prostih dni praviloma predstavljajo športne dejavnosti v
krajšem obsegu (tečaji, projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci.
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S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- strokovni kader,
- vadbeni prostor.
Minimalno število udeležencev programa: 5
Minimalno število udeležencev v skupini otrok in mladine s posebnimi potrebami: 1
Minimalno število ur za krajše počitniške programe: 5~10 ur
Minimalno število ur za daljše počitniške programe: 30 ur
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA

TOČKE/SKUPINO ~
VADBENI PROSTOR

Predšolski in šoloobvezni otroci ter
mladina (15~19 let) 10 urni programi
Predšolski in šoloobvezni otroci ter
mladina (15~19 let) 30 urni programi

10

TOČKE/SKUPINO ~
STROKOVNI
KADER
10

30

30

Prijavitelju, ki uporablja le športne površine v naravi/okolju, za katere ni potrebno plačilo, se
prizna 10 % točk vadbenega prostora, v primeru, da je potreben prevoz do športne površine
(planinci, kolesarji, padalci,…).
2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo športni
programi, ki so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi
in/ali pridobljenimi okvarami, in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno
socialno integracijo v vsakdanje življenje.
Programe se vrednoti v skladu z merili določenimi v 1. poglavju (prostočasna športna vzgoja
otrok in mladine).
3. OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI
Programi obštudijske športne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo intelektualnemu
delu in pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov sedečega načina življenja in se
izvajajo v kraju študija.
Merila se v letu sofinanciranja določi v LPŠ.
4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok
spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih
športnih rezultatov.
4.1. OBČINSKE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE
Občinska panožna športna šola je občinski projekt zaposlovanja strokovno izobraženega
kadra na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
ki se lahko organizira v športnih društvih z ustrezno izoblikovano tekmovalno piramido.
Merila se v letu sofinanciranja določi v LPŠ.
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4.2. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
Posebni pogoji za vrednotenje športnih programov:
- Sofinancira se programe športnikov v starosti od 12 let do vključno 19 let, ki so vključeni v
evidenco, ki jo vodi OKS ali NPŠZ oziroma ZŠIS-POK ter imajo ustrezno tekmovalno
licenco in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih v skladu z zakonom o športu.
Sofinancira se tudi športnike mlajše od 12 let, pod pogoji, da je tekmovanje za to starostno
kategorijo vključeno v uradni tekmovalni sistem.
- Izjemoma se sofinancira tudi programe, ki vključujejo mlajše športnike od 9 let do vključno
11 let, registrirane pri NPŠZ, vključene v redni program vadbe prijavitelja in tekmovanj, ki
jih organizira NPŠZ.
- Pri kolektivnih športnih panogah se v primeru, da ima izvajalec registrirane ekipe različnih
spolov, ki imajo ločeno pripravo na tekmovanja in ločen tekmovalni sistem, prizna in
vrednoti osnovno vadbeno skupino vsako posebej.
- Pri kolektivnih športnih panogah se vrednotijo dodatne vadbene skupine znotraj posamezne
starostne skupine v skladu z merili in pod pogoji določenimi v prvi in drugi alinei teh
pogojev.
- Posamezen udeleženec se vrednoti samo v eni starostni kategoriji.
Udeleženci programov so razvrščeni v naslednje kategorije:
cicibani/cicibanke (9, 10, 11 let),
mlajši dečki/deklice (12, 13 let),
starejši dečki/deklice (14, 15 let),
kadeti/kadetinje (16, 17 let),
mladinci/mladinke, starejši mladinci/mladinke, mlajši člani/članice (18, 19 let).

-

V primeru drugačnega poimenovanja pri posamezni športni panogi se program razvrsti v
posamezno kategorijo glede na pretežno starost športnikov.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- strokovni kader,
- vadbeni prostor ,
- priprave in udeležba na športnih tekmovanjih.
Minimalno število udeležencev vadbene skupine v individualnih športnih panogah: 6
Minimalno število udeležencev vadbene skupine v kolektivnih športnih panogah: 10
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Skupina 9~11 let
Skupina 12~13 let
Skupina 14~15 let
Skupina 16~17 let
Skupina 18~19 let

ŠTEVILO
ŠTEVILO
VADBENIH VADBENIH
UR
UR LETNO
TEDENSKO
3
120
4,5
180
6
240
6
240
7,5
300

TOČKE/
VADBENI
PROSTOR

TOČKE/
STROKOVNI
KADER

120
180
240
240
300

120
180
240
240
300
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Točke za vadbeni prostor se pomnožijo s faktorjem površin, ki je odvisen od uvrstitve
posamezne panoge v razrede (velikost vadbenega prostora):
RAZRED

ŠPORTNA PANOGA

1.

nogomet, košarka, rokomet, smučanje, kolesarstvo-gorsko,
plavanje, smučarski skoki
balinanje, ples, borilne veščine, športno plezanje,
lokostrelstvo, triatlon, bodybuilding, jadranje, letalstvo,
ribištvo, šah, druge športne panoge

2.

FAKTOR
POVRŠIN
1,3
1

Točke, ki jih izvajalec pridobi za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport, se pomnožijo s točkami iz meril lokalne pomembnosti,
razširjenosti in uspešnosti športne panoge.
Prijavitelju se število točk, ki jih je pridobil za vadbenih prostor in strokovni kader poveča za
10 %, za namen priprav in udeležbe na športnih tekmovanjih.
Prijavitelju, ki uporablja le športne površine v naravi/okolju, za katere ni potrebno plačilo, se
prizna 10 % točk vadbenega prostora, v primeru, da je potreben prevoz do športne površine
(planinci, kolesarji, padalci…).
Pri kolektivnih športnih panogah se sofinancirajo dodatne vadbene skupine, v skladu s
posebnimi pogoji. Za dodatno vadbeno skupino pridobi izvajalec 50 % točk.
5. KAKOVOSTNI ŠPORT
V skupino kakovostnega športa sodijo športniki, ki tekmujejo v članski kategoriji (od 20 let
do 50 let).
Posebni pogoji za vrednotenje športnih programov:
- Sofinancira se programe, ki vključujejo športnike registrirane pri NPŠZ ali ZŠIPOK, imajo
ustrezno tekmovalno licenco in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih.
- Pri kolektivnih športnih panogah se v primeru, da ima izvajalec registrirane ekipe različnih
spolov, ki imajo ločeno pripravo na tekmovanja in ločen tekmovalni sistem, prizna in
vrednoti osnovno vadbeno skupino vsako posebej.
- Pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira dodatna vadbena skupina, v kolikor ima
urejeno ustrezno registracijo in tekmovanje, kot je določeno v prvi alinei.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- vadbeni prostor.
Minimalno število udeležencev vadbene skupine v individualnih športnih panogah: 6
Minimalno število udeležencev vadbene skupine v kolektivnih športnih panogah: 10
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Skupina 20~50 let

ŠTEVILO
VADBENIH
UR
TEDENSKO
7,5

ŠTEVILO
VADBENIH
URE LETNO

TOČKE/SKUPINO ~
VADBENI PROSTOR

300

300

Točke za športni objekt se pomnožijo s faktorjem površin, ki je določen v poglavju 4.2.
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Prijavitelju, ki uporablja le športne površine v naravi/okolju, za katere ni potrebno plačilo, se
prizna 10 % točk vadbenega prostora, v primeru, da je potreben prevoz do športne površine
(planinci, kolesarji, padalci…).
Točke, ki jih izvajalec pridobi za programe kakovostnega športa, se pomnožijo s točkami iz
meril lokalne pomembnosti, razširjenosti in uspešnosti športne panoge.
Pri kolektivnih športnih panogah se sofinancirajo dodatne vadbene skupine, v skladu s
posebnimi pogoji. Za dodatno vadbeno skupino pridobi izvajalec 50 % točk.
6. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so s
svojimi športnimi dosežki dosegli naziv športnika mednarodnega, svetovanega ali
olimpijskega razreda.
Posebni pogoji za vrednotenje športnih programov:
- sofinancira se športnike s stalnim bivališčem v občini oziroma v eni izmed sosednjih občin,
ki imajo na dan objave javnega razpisa pridobljen ustrezen naziv kategoriziranega športnika.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- materialne stroške.
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Mednarodni razred
Svetovni razred
Olimpijski razred

TOČKE/KATEGORIZIRANEGA
ŠPORTNIKA
2
4
6

7. ŠPORT INVALIDOV
Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne kot tudi
športne učinke.
Posebni pogoji za vrednotenje športnih programov:
- vrednoti se samo prijavljene udeležence, ki imajo stalno bivališče v občini Ajdovščina.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- strokovni kader,
- vadbeni prostor.
Minimalno število udeležencev vadbene skuine: 5
Minimalno število ur letno: 30
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Vadbena skupina
1x tedensko
Vadbena skupina
2x tedensko

TOČKE/STROKOVNI
KADER
30

TOČKE/VADBENI
PROSTOR
30

60

60
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Prijavitelju, ki uporablja le športne površine v naravi/okolju, za katere ni potrebno plačilo, se
prizna 10 % točk vadbenega prostora, v primeru, da je potreben prevoz do športne površine
(planinci, kolesarji, padalci.…).
8. ŠPORTNA REKREACIJA
Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje
otrok in mladine, športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih
dejavnosti in tekmovalnega športa. Športna rekreacija je nabor raznovrstnih športnih
dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 19 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe
človekovega prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter
udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.
Posebni pogoji za vrednotenje športnih programov:
- vrednoti se samo prijavljene udeležence, ki imajo stalno bivališče v občini Ajdovščina.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- strokovni kader,
- vadbeni prostor.
Minimalno število udeležencev vadbene skuine: 5
Minimalno število ur letno: 30
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Vadbena skupina
1x tedensko
Vadbena skupina
2x tedensko

TOČKE/STROKOVNI
KADER
30

TOČKE/VADBENI
PROSTOR
30

60

60

Prijavitelju, ki uporablja le športne površine v naravi/okolju, za katere ni potrebno plačilo, se
prizna 10 % točk vadbenega prostora, v primeru, da je potreben prevoz do športne površine
(planinci, kolesarji, padalci…).
9. ŠPORT STAREJŠIH
Šport starejših predstavlja športno-rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65.
letom starosti in razširjenih družin; pri čemer pod pojmom »razširjena družina« razumemo
»zvezo« starejših oseb in vnukov.
Posebni pogoji za vrednotenje športnih programov:
- vrednoti se samo prijavljene udeležence, ki imajo stalno bivališče v občini Ajdovščina.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- strokovni kader,
- vadbeni prostor.
Minimalno število udeležencev vadbene skuine: 5
Minimalno število ur letno: 30
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MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Vadbena skupina
1x tedensko
Vadbena skupina
2x tedensko
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TOČKE/STROKOVNI
KADER
30

TOČKE/VADBENI
PROSTOR
30

60

60

Prijavitelju, ki uporablja le športne površine v naravi/okolju, za katere ni potrebno plačilo, se
prizna 10 % točk vadbenega prostora, v primeru, da je potreben prevoz do športne površine
(planinci, kolesarji, padalci.…).
10. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport v naravi je
pomemben dejavnik športnega udejstvovanja. Z LPŠ se opredli financiranje novogradnje
športnih objektov, posodabljanje in investicijsko vzdrževanje športnih objektov ter površin za
šport v naravi.
Merila se v letu sofinanciranja določi v LPŠ.
11. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Razvojne dejavnosti prvenstveno predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki s
svojim udejanjanjem nepogrešljivo podpirajo vse ostale dejavnosti športa.
11.1. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V
ŠPORTU
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti.
Sofinancirajo se:

- programi strokovnega usposabljanja v skladu z zakonom o športu,
- programi izpopolnjevanja, potrjeni s strani pristojne NPŠZ.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- materialne stroške povezane z izpopolnjevanjem in usposabljanjem.
MERILA/VSEBINA SOFINANCIRANJA
Udeležba na usposabljanju
Udeležba na izpopolnjevanju

TOČKE/UDELEŽENCA
15
5

11.2. ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU
Založništvo v športu predstavlja izdajanje in nakup strokovne literature in drugih občasnih
športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športa.
Merila se v letu sofinanciranja določi v LPŠ.
11.3. ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠPORTU
Nosilci znanstveno-raziskovalne dejavnosti so javne raziskovalne institucije v sodelovanju s
civilno športno sfero in/ali gospodarstvom, cilj dejavnosti pa je ustrezen prenos znanstvenih
spoznanj v športno prakso.
Merila se v letu sofinanciranja določi v LPŠ.
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11.4. INFORMACIJSKO~KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA NA PODROČJU
ŠPORTA
IKT na področju športa predstavlja neposredno podporo za učinkovitejše in prijaznejše
udejstvovanje v športu (obseg e-informacij o ponudbi v športu) ter sprotno analiziranje in
spremljanje ravni učinkovitosti programov.
Merila se v letu sofinanciranja določi v LPŠ.
12. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa. Športna
društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v večini s prostovoljnim
delom uveljavljajo skupne interese, so temelj športa.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- materialne stroške, povezane z delovanjem.
MERILA/VSEBINA TOČKE/ČLANA
TOČKE/
TOČKE/
SOFINANCIRANJA
DRUŠTVA
REGISTRIRANEGA KATEGORIZIRANEGA
ŠPORTNIKA
ŠPORTNIKA*
Delovanje športnih
1
2
3
društev
*Upošteva se športnike s stalnim bivališčem v občini oziroma v eni izmed sosednjih občin, ki
imajo na dan objave javnega razpisa pridobljen ustrezen naziv kategoriziranega športnika.
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Delovanje športnih zvez

TOČKE/ČLANA
ZVEZE
1

TOČKE/LETA
DELOVANJA
1

Sredstva lokalne skupnosti se za delovanje občinskega zavoda za šport zagotavljajo na
posebnih proračunskih postavkah in niso predmet javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ.
13. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Športne prireditve imajo velik vpliv na promocijo športa, razvoj turizma ter drugega
gospodarstva.
13.1. ŠPORTNE PRIREDITVE
Med športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne
prireditve in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in
so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva. V sofinanciranje se
vključuje tudi udeležba na mednarodnih športnih prireditvah in tekmovanjih.
Programe se vrednoti v okviru Pravilnika za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina,
merila za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih športnih prireditvah in tekmovanjih se
določi v posebnem javnem razpisu, nekatere prireditve pa se v okviru zakonskih možnosti
sofinancira na podlagi neposredne pogodbe.
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13.2. OBČINSKE ŠPORTNO~PROMOCIJSKE PRIREDITVE TER PRIREDITVE ZA
PODELITEV PRIZNANJ V ŠPORTU
Podelitev priznanj uspešnim športnikom predstavlja promocijo športa, športne panoge ter
uspešnih športnikov v občini. Sredstva za izvedbo športno promocijskih prireditev ter
prireditev za podelitev priznanj športnikom se zagotavljajo na posebnih proračunskih
postavkah.
Programe se vrednoti v okviru Pravilnika za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina,
meril v LPŠ, nekatere prireditve pa se v okviru zakonskih možnosti sofinancira na podlagi
neposredne pogodbe.
14. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
V družbeno in okoljsko odgovornost športa sodi spodbujanje športnega obnašanja vseh
udeležencev športa (medijske kampanje).
Merila se v letu sofinanciranja določi v LPŠ.
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3135.

Pravilnik o subvencioniranju stroškov
sterilizacije in kastracije lastniških mačk
in psov

Na osnovi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list
št. RS št. 44/12, 85/15, 8/18, 36/18) je Občinski svet Občine
Ajdovščina na 9. seji dne 7. 11. 2019 sprejel

Št.

2. člen
Upravičenec do subvencioniranja stroškov sterilizacije in
kastracije po tem pravilniku je lastnik hišne živali, s stalnim
prebivališčem na območju občine Ajdovščina.
3. člen
(1) Postopek za uveljavljanje pravice do subvencije:
– lastnik hišne živali vloži vlogo za subvencioniranje stroškov sterilizacije in kastracije hišne živali na sedež Občine
Ajdovščina,
– k vlogi je potrebno priložiti dokazilo o lastništvu živali
ter fotokopijo računa o opravljeni storitvi pri izbranem izvajalcu
veterinarskih storitev ter
– dokazilo o stalnem prebivališču lastnika živali.
(2) Upravičenec pridobi pravico do subvencioniranja stroškov sterilizacije in kastracije na podlagi odločbe, ki jo izda občinska uprava. Pravica do subvencioniranja stroškov se prizna
za največ dve hišni živali na gospodinjstvo, v katerem prebiva
upravičenec, letno.
(3) Občina Ajdovščina pred objavo poziva za sterilizacijo
in kastracijo hišnih živali, s povpraševanjem, izbere najugodnejšega izvajalca veterinarskih storitev.
4. člen
(1) Subvencija se izplačuje na podlagi izdane odločbe, s
katero je bila upravičencu priznana subvencija za sterilizacijo
in kastracijo hišnih živali po tem pravilniku.
(2) Višina subvencije se določi v neto znesku, in sicer
v višini 50 % stroškov sterilizacije in kastracije. Dodatno se
k neto znesku obračuna dohodnina, če je tako določeno z
zakonom.
(3) Sredstva se upravičencem nakaže na njihov osebni
račun.
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5. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 344-1/2019
Ajdovščina, dne 28. oktobra 2019
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

PRAVILNIK
o subvencioniranju stroškov sterilizacije
in kastracije lastniških mačk in psov
1. člen
S tem pravilnikom se ureja subvencioniranje stroškov sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk (v nadaljevanju:
hišne živali), ki so v lasti občanov občine Ajdovščina.
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BRASLOVČE
3136.

Sklep o spremembah in dopolnitvah letnega
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Braslovče za leto 2019

Občinski svet Občine Braslovče je na podlagi 27. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) na seji dne
23. 10. 2019 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah letnega načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Braslovče za leto 2019
1. člen
Drugi člen Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Braslovče za leto 2019 se
spremeni tako, da se glasi:
»Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se
načrtuje v orientacijski vrednosti 372.616,00 EUR (priloga 1).
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Braslovče se načrtuje v orientacijski vrednosti 185.450,75 EUR:
– načrt razpolaganja z zemljišči v vrednosti 95.450,75 EUR
(priloga 2);
– načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb v vrednosti
16.000,00 EUR (priloga 2b);
– načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo v vrednosti
74.000,00 EUR (priloga 2c).«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Braslovče, dne 23. oktobra 2019
Župan
Občine Braslovče
Tomaž Žohar

Priloga 1
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I. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE BRASLOVČE ZA
LETO 2019
PRILOGA 1
NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
BODOČI LASTNIK: OBČINA BRASLOVČE
ZAP.
ŠT.

VRSTA NEPREMIČNINE

1.

Odkupi zemljišč komunalne in
prometne
infrastrukture
na
območju Občine Braslovče javna infrastruktura
Parc.št. 111/2 k.o. 990-Trnava

2.
3.
4.

Parc.št. *40/3, 16 in 17/1, vse
k.o. Braslovče
Nakup stanovanj Braslovče 2a,
Braslovče, id.št. 987-541-4, 987541-14, 987-541-15, 987-541-16,
987-541-17, 987-541-18, 987541-19, 987-541-20, 987-541-21,
987-541-22, 987-541-23, 987541-24, 987-541-25, 987-541-26,
987-541-27, 987-541-28, 987541-29, 987-541-30, 987-541-31

OKVIRNA
POVRŠINA
NEPREMIČNINE

PREDVIDENA
SREDSTVA
V EUR
8.000,00

733 m2

21.990,00

625 m2

50.000,00

639,32 m2

292.626,00

SKUPAJ

372.616,00

Priloga 2
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PRILOGA 2

NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI ZA LETO 2019
LASTNIK: OBČINA BRASLOVČE
ZAP.
ŠT.

UPRAVLJAVEC ŠIFRA IN IME PARCELNA POVRŠINA
KATASTRSKE
ŠTEVILKA PARCELE
OBČINE
V m2

1.

Občina
Braslovče

vse k.o. v Občini
Braslovče

2.

Občina
Braslovče
Občina
Braslovče
Občina
Braslovče
Občina
Braslovče
Občina
Braslovče

990-Trnava

Občina
Braslovče
Občina
Braslovče

988-Spodnje
Gorče
984-k.o. Letuš

3.
4.
5.
6.

7.
8.

OCENJENA,
POSPLOŠENA ALI
ORIENTACIJSKA
VREDNOST
NEPREMIČNINE
V EUR
5.000,00

deli
opuščenih
javnih poti
na območju
občine
Braslovče
21/7

-

595 m2

2.975,00

998- Spodnje
Gorče
991- Orla vas

*164

237 m2

651,75

585/5

195 m2

380,00

1008-k.o.
Gomilsko
984-k.o. Letuš

765/7

114 m2

1.140,00

1355/2,
1355/3,
1355/4 in
1355/5
Del 40/1 in
del 281/4
Del parc.št.
1378/2 in
1354/4

550 m2

2.704,00

1600 m2

73.600,00

240 m2

9.000,00

SKUPAJ:

95.450,75
PRILOGA 2b

NAČRT RAZPOLAGANJA S STAVBAMI IN DELI STAVB ZA LETO 2019
LASTNIK: OBČINA BRASLOVČE
ZAP.
ŠT.

UPRAVLJAVEC NASLOV

1.

Občina
Braslovče

Braslovče
Braslovče

ID OZNAKA POVRŠINA
DELA
DELA
STAVBE
STAVBE
V m2
2a, Del stavbe 618
987-541-1

SKUPAJ

OCENJENA,
POSPLOŠENA ALI
ORIENTACIJSKA
VREDNOST
NEPREMIČNINE
V EUR
16.000,00
16.000,00

986 – Podvrh

Parc.št.
1268, *272

1059

Občina
Braslovče

1.

Podvrh 106

NASLOV
DELA
STAVBE

986-79

185
SKUPAJ

ID OZNAKA POVRŠINA
DELA
DELA
STAVBE
STAVBE
V m2

74.000,00

OCENJENA,
POSPLOŠENA ALI
ORIENTACIJSKA
VREDNOST
NEPREMIČNINE
V EUR
74.000,00

Št.

UPRAVLJAVEC ŠIFRA IN IME PARCELNA POVRŠINA
KATASTRSKE
ŠTEVILKA PARCELE
OBČINE
V m2

8440 /

ZAP.
ŠT.

LASTNIK: OBČINA BRASLOVČE

NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI S STAVBO ZA LETO 2019

PRILOGA 2c
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CELJE
3137.

Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu
komunalnih odpadkov v Mestni občini Celje

Na podlagi 9. člena Odloka o načinu opravljanja obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 90/11) in 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13,
93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 9. redni
seji dne 12. 11. 2019 sprejel

T E H N I Č N I   P R A V I L N I K
o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
v Mestni občini Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina tehničnega pravilnika)
Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: Tehnični pravilnik)
obsega:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki,
– tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov,
– tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne prostornine posod za posamezne
kategorije uporabnikov,
– tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in
pogoje njihove uporabe,
– minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in
zbiralnic,
– podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov
v zbirnih centrih,
– podrobnejše pogoje prevzemanja kosovnih odpadkov,
– podrobnejšo opredelitev vsebine katastra (registra) zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov,
– pogostost (frekvenco) prevzemanja odpadkov, ki jih
izvirni uporabniki prepuščajo izvajalcu,
– druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in
nemoteno opravljanje javne službe,
– merila za določanje podlage za obračun storitev.
II. OPREDELITEV TEHNOLOGIJE RAVNANJA Z ODPADKI
2. člen
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Po tej tehnologiji poteka prevzemanje po različnih naseljih glede na dostopnost do prevzemnih mest z različnimi specialnimi
komunalnimi vozili (kapacitete do 20 m³) z ustrezno tehnično
in programsko opremo, ki omogoča praznjenje ustreznega tipa
zabojnikov.
2. Zbiranje odpadkov/frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij
(t. i. ekoloških otokih) je način zbiranja odpadkov, kjer uporabniki prinesejo odpadke na zbiralnico in jih ustrezno razvrstijo v
namenske posode za odpadke. Po tej tehnologiji poteka prevzemanje odpadkov z različnimi specialnimi komunalnimi vozili
z ustrezno tehnično in programsko opremo, zlasti pa z vozili,
ki imajo ustrezen avtomatiziran nakladalni sistem, ki omogoča
praznjenje zabojnikov z vpenjalno kljuko F90.
3. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je tehnologija zbiranja odpadkov enkrat ali večkrat letno. Izvaja se s premično
zbiralnico s posebnim vozilom v spremstvu pooblaščene osebe
na vnaprej določenih lokacijah.
4. Zbiranje kosovnih odpadkov na prevzemnem mestu
uporabnika na podlagi predhodnega naročila je tehnologija
zbiranja kosovnih odpadkov.
5. Zbiranje ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov v
zbirnem centru je tehnologija zbiranja, pri kateri uporabnik, ki je
vključen v sistem ravnanja z odpadki, sam pripelje odpadke in
jih razvrsti v ustrezno označene posode za odpadke.
6. Zbiranje komunalnih odpadkov po prinašalnem sistemu
je tehnologija zbiranja, kjer se odpadki zbirajo v nadzemnih in
podzemnih zabojnikih za odpadke. Po tej tehnologiji poteka
prevzemanje odpadkov s specialnimi komunalnimi vozili z avtomatiziranim nakladalnim sistemom, ki omogoča praznjenje
zabojnikov z vpenjalno kljuko F90. V mestnem jedru se zaradi
enotnega videza primarno namešča enake podzemne zabojnike, kot so že nameščeni na Muzejskem trgu, v drugih strnjenih
delih mesta se namešča podzemne zabojnike z vpenjalno
kljuko F90, ki jih je mogoče prazniti s specializiranimi in posebej tehnološko prilagojenimi tovornimi vozili, ki imajo ustrezen
avtomatiziran nakladalni sistem.
7. Izvajalec odvaža odpadke:
– z vozili za odvoz odpadkov, z nadgradnjo za stiskanje
odpadkov kapacitete do 20 m³,
– s samonakladalnimi vozili za odvoz kontejnerjev (do
10 m³),
– z vozili za zbiranje nevarnih odpadkov s premično
zbiralnico,
– s kotalnimi prekucniki za odvoz kontejnerjev kapacitete
od 10 do 30 m³.
(2) Pri določitvi vrste prevoza odpadkov izvajalec upošteva ekonomičnost prevoza glede na dostopnost lokacije prevzemnega mesta, nasipno gostoto odpadkov, velikost in vrsto
posode za odpadke in nosilnost vozila za odvoz odpadkov.

(tehnologije ravnanja z odpadki)
(1) V okviru gospodarske javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov se zagotavlja zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov po predpisih, ki veljajo za posamezne
skupine odpadkov, glede na klasifikacijsko številko odpadka.
(2) V Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC) se odpadki zbirajo ločeno na več načinov in tehnologij, odvisno od
vrste in značilnosti odpadkov, značilnosti posameznih območij
in tipov zabojnikov. Uporabniki obvezno ločujejo odpadke na
izvoru, izvajalec pa jih prevzame z ustrezno tehnologijo.
(3) Odvoz odpadkov izvajalec opravlja na različne načine
in optimizira prevoze glede na značilnosti območij in možne
načine, tehnologije zbiranja.
3. člen
(tehnologije zbiranja in prevoza odpadkov)
(1) Glede na vrste odpadkov in pogoje ter značilnosti
območij v MOC poteka zbiranje odpadkov po naslednjih tehnologijah:
1. Zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu »od vrat do
vrat« je osnovna tehnologija zbiranja odpadkov pri uporabnikih.

III. TEHNOLOGIJE, POGOJI IN NAČIN LOČENEGA
ZBIRANJA ODPADKOV
4. člen
(načini in pogoji ločenega zbiranja in prevzemanja frakcij
glede na vrsto odpadka in tehnologijo zbiranja)
Na območju MOC se izvaja ločeno zbiranje odpadkov na
naslednje načine:
1. Mešane komunalne odpadke (v nadaljevanju MKO)
uporabniki prepuščajo:
– po sistemu »od vrat do vrat« v namenski posodi ali vreči
po vnaprej določenem urniku,
– po prinašalnem sistemu.
2. Odpadno plastično embalažo, odpadno embalažo
iz sestavljenih materialov in odpadno kovinsko embalažo (v
nadaljevanju vse skupaj kot: odpadna embalaža) uporabniki
prepuščajo:
– po sistemu »od vrat do vrat« v namenski posodi ali vreči
po vnaprej določenem urniku,
– po prinašalnem sistemu.
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3. Ločene frakcije odpadne embalaže, stekla in papirja
iz gospodinjstev uporabniki prepuščajo v zbiralnicah ločenih
frakcij v namenskih posodah. Posode so označene z ustrezno
barvo glede na vrsto frakcije:
– rdeča barva: papir in karton,
– modra barva: plastična, kovinska in sestavljena odpadna embalaža,
– bela barva: odpadna embalaža iz stekla.
V namenske posode na zbiralnici ločenih frakcij je dovoljeno odložiti le tiste odpadke, za katere je posoda namenjena.
Izven oziroma ob posodah ni dovoljeno odlagati odpadkov.
4. Biološko razgradljive kuhinjske odpadke (v nadaljevanju BRKO) in zeleni vrtni odpad (v nadaljevanju ZVO) uporabniki prepuščajo:
– po sistemu »od vrat do vrat« v namenski posodi po
vnaprej določenem urniku,
– po prinašalnem sistemu.
Uporabniki BRKO ne smejo odlagati v PVC vrečkah.
ZVO lahko uporabnik odda sam v zbirnem centru. Za uporabnike iz gospodinjstev je prevzem brezplačen, za ostale uporabnike se prevzem obračuna po veljavnem ceniku izvajalca.
Odvoz ZVO se izvaja tudi po naročilu v posodah velikost od
5 do 20 m³. Storitev se obračuna po veljavnem ceniku izvajalca.
4.a Uporabniki, ki imajo možnost kompostiranja biološko
razgradljivih odpadkov, so dolžni BRKO kompostirati in izvajalcu o tem podati izjavo, in sicer na predpisanem obrazcu, ki ga
dobijo pri izvajalcu ali na spletni strani izvajalca.
Kompostiranje je možno le v naseljih, v katerih je možno
zagotoviti higienske pogoje in omejiti smradne emisije. Kompostiranje v strnjenih naseljih je možno, če lokacija za postavitev
kompostnika in kompostnik izpolnjujeta pogoje iz tega tehničnega pravilnika.
Lokacija kompostnika mora biti na primernem mestu in
zračna, da ne omogoča zadrževanja vonjav iz kompostnika
oziroma ne omogoča širjenje smradnih emisij v okolje.
Kompostnik mora biti:
– kompaktne izvedbe, da onemogoča dostop živalim do
ostankov hrane,
– z dovolj velikimi režami, odprtinami, ki omogočajo dostop zraka do vsebine v njem,
– opremljen s pokrovom, ki mora biti vedno nameščen
tako, da pokriva kompostnik v celoti.
V kompostniku je dovoljeno kompostirati le odpadke, ki
ne privabljajo živali in glodavce in ne oddajajo škodljivih emisij
v okolico. Meso in ostanke priprave mesne hrane ni dovoljeno
kompostirati.
5. Nevarni odpadki iz gospodinjstev se zbirajo:
– v zbirnem centru, kjer izvajalec zagotavlja zbiralnico
nevarnih frakcij, ki je opremljena s tipiziranimi in označenimi
posodami za prevzemanje nevarnih odpadkov. Pri tem je obvezna prisotnost pooblaščene osebe izvajalca;
– enkrat ali večkrat v koledarskem letu izvajalec zagotovi
tudi ločeno zbiranje nevarnih odpadkov s premično zbiralnico
nevarnih frakcij, ki z 1 uro postanka na vnaprej določeni lokaciji
in po vnaprej določenem urniku omogoča, da uporabniki iz
gospodinjstev izvajalcu javne službe te frakcije varno predajo.
5. člen
(podrobnejši pogoji prevzemanja kosovnih odpadkov)
(1) Prevzemanje kosovnih odpadkov poteka po naročilu
uporabnikov. Vsak uporabnik/gospodinjstvo lahko naroči izvajalcu brezplačen odvoz kosovnih odpadkov 1 x letno največ
1 m³. Naročila so terminsko omejena (odvoz se izvaja od marca
do novembra), izvajalec pa ima zaradi organizacije odvozov
pravico do tritedenskega odzivnega časa.
vrsta odpadka
MKO
BRKO
BRKO in ZVO
odpadna embalaža
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(2) Če uporabnik več kot enkrat v koledarskem letu naroči
odvoz kosovnih odpadkov, mora za vsak naslednji odvoz plačati stroške po ceniku izvajalca javne službe.
(3) Kosovne odpadke lahko uporabniki iz gospodinjstev
brezplačno predajo tudi v zbirnem centru ob predložitvi osebnega dokumenta. Uporabniki razvrstijo kosovne odpadke v
ustrezne posode za odpadke skladno z navodilom pooblaščene
osebe v zbirnem centru.
IV. TIPIZACIJA PREDPISANIH POSOD/VREČ
ZA ODPADKE IN MERILA ZA DOLOČANJE IZHODIŠČNE
PROSTORNINE POSOD/VREČ
6. člen
(tipizacija/standardi predpisanih posod in vreč
za komunalne odpadke)
(1) Uporabniki zbirajo odpadke na izvoru v tipiziranih namenskih posodah za komunalne odpadke, ki imajo certifikat in
so narejene skladno z evropskimi standardi (EN-840-1 do 6).
Na določenih območjih uporabnik lahko zbirajo odpadke v
tipiziranih namenskih vrečah.
(2) Standardna velikost in barva posod za zbiranje frakcij
odpadkov po skupinah uporabnikov:
– v eno- ali večstanovanjskih hišah: 60-, 120-, 240-, 770in 1100-litrske posode,
– v stanovanjskih blokih: 240-, 770- in 1100-litrske posode
in od 1,3 do 20 m³ posode,
– poslovni subjekti: od 120- do 1100-litrske posode in od
1,3 do 20 m³ posode.
(3) Velikost posode za odpadke za posameznega uporabnika določa izvajalec v skladu z merili za določanje izhodiščne
posode.
(4) Barve posod za zbiranje odpadkov po sistemu od vrat
do vrat:
– zelena, zelen pokrov – posoda za MKO,
– zelena, rumen pokrov – posoda za odpadno embalažo,
– rjava, rjav pokrov – posoda za BRKO.
(5) Novo nameščene posode morajo biti z ustrezno tehnologijo identificirane.
(6) Število vreč za posameznega uporabnika/gospodinjstvo za posamezne frakcije odpadkov je določeno v skladu z
merili za določanje izhodiščne posode/vreče.
(7) Na vrečah je odtisnjen logotip izvajalca zbiranja odpadkov.
(8) Predpisana velikost tipizirane namenske vreče je
120 litrov. Barva teh vreč je naslednja:
– zelene barva – vreča za MKO,
– rumena barva – vreča za odpadno embalažo.
(9) V primerih občasnega povečanja količin MKO in odpadne embalaže lahko uporabnik kupi namenske vreče pri izvajalcu ali pooblaščenem prodajalcu. V ceni vreče so že vračunani
vsi stroški ravnanja z odpadki.
7. člen
(merila za določanje izhodiščne prostornine posode
kot podlage za obračun storitev)
(1) Merilo za določanje izhodiščnega volumna posode/
vreče pri uporabnikih je število oseb, kot sledi:
1. Gospodinjstva
Izhodiščna obračunska prostornina posode/vreče se za
uporabnika/gospodinjstvo določi glede na število članov gospodinjstva, vezanih na posamezno posodo, in sicer na podlagi
minimalnega volumna posamezne vrste odpadka po osebi in
števila odvozov.

minimalna količina za določitev prostornine posode
ali vreče/osebo/odvoz
40 litrov
10 litrov – blokovna gradnja in večstanovanjski objekti
120 litrov – individualne hiše
40 litrov

število odvozov
1 x na 14 dni
1 x na teden
1 x na teden ali na 14 dni
1 x na 14 dni

Uradni list Republike Slovenije

Št.

70 / 29. 11. 2019 /

Stran

8443

2. Poslovni objekti in gostinski lokali
vrsta objekta
poslovni objekti (pisarne, uradi)
poslovni objekt (pisarne, uradi)
gostinski lokali

vrsta odpadkov minimalna prostornina nameščene posode
minimalno 120 litrov oziroma
MKO
20 litrov/zaposleno osebo
odpadna
minimalno 120 litrov oziroma
embalaža
20 litrov/zaposleno osebo
minimalno 120 litrov oziroma
MKO
20 litrov/sedišče

(2) V primeru, da količina odpadkov pri uporabnikih redno,
to je vsaj enkrat mesečno, presega prostornino nameščene
posode za odpadke, se uporabniku določi ustrezno povečanje
prostornine posode.
(3) V primeru, da pri poslovnih objektih ali gostinskih
lokalih nastajajo papir, karton, steklo ali povečana količina
embalaže, se za odvoz lahko sklene pogodba z izvajalcem.
V. MINIMALNI STANDARDI ZA DOLOČITEV PREVZEMNIH
MEST IN ZBIRALNIC
8. člen
(transportne poti)
(1) Zbiralnice ločenih frakcij in prevzemna mesta za odpadke morajo biti dostopna za neoviran in varen prevzem
odpadkov v vseh vremenskih razmerah in smejo biti oddaljeni
od roba prometne poti največ 5 m.
(2) Najmanjša širina dostopne poti do prevzemnega mesta mora biti praviloma 3 m, svetla višina pa praviloma 4 m.
(3) Če je dostopna pot do prevzemnega mesta ožja ali
neutrjena tako, da ne omogoča varne vožnje in obračanja
vozila za odvoz odpadkov, je izvajalec ni dolžan uporabljati. V
tem primeru izvajalec določi odjemno mesto in o tem obvesti
uporabnike.
(4) V primeru nesoglasja med uporabnikom in izvajalcem
presodi ustreznost uporabe ceste s strani izvajalca pooblaščeni
strokovni delavec za varstvo pri delu.
(5) Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za
komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem.
Obračališče mora biti izvedeno v obliki črke T z najmanjšim
zunanjim radijem 6,6 m. Obračališče je lahko urejeno tudi na
drug način, če vozila na njem obračajo enako varno. Notranji
najmanjši radij dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke v križišču ali krivini mora biti 6,5 m, razen
pri dvosmernih lokalnih cestah, kjer je najmanjši radij 3 m in je
zagotovljena preglednost križišča.
(6) Transportne poti morajo biti določene tako, da izvajalec ne krši cestnoprometnih predpisov.
(7) Če je dostop do prevzemnega mesta oviran (zaparkiran dostop, zaklenjeno prevzemno mesto), izvajalec prevoza
odpadkov ne izvede, vendar se šteje kot, da je izvajalec opravil
storitev in jo upošteva pri obračunu.
(8) Če je zaradi del na transportni poti k prevzemnim
mestom začasno oviran dostop za komunalna vozila, mora
povzročitelj začasne ovire v soglasju z izvajalcem na svoje
stroške zagotoviti zbiranje odpadkov na primernem začasnem
prevzemnem mestu.
(9) V primeru iz prejšnjega odstavka je izvajalec javne
službe dolžan uporabnike obvestiti o spremenjenem prevzemnem mestu.
9. člen
(zbirna in prevzemna mesta)
(1) Zbirno mesto za odpadke je urejeno v objektu ali na
prostem. Zbirno mesto mora:
– ustrezati predpisom za higiensko, tehnično in požarno
varnost,
– imeti omogočen pristop in izvoz,

število odvozov
1 x na 14 dni
1 x na 14 dni
1 x na 14 dni

– biti na takšnem mestu, da ne ogroža prometa in prometne varnosti,
– biti v nivoju dovozne poti – cestišča.
(2) Zbirno mesto v objektu mora ustrezati naslednjim
pogojem:
– Zračenje prostorov mora biti naravno ali umetno: prostori se zračijo čez streho in ventilacijske odprtine na spodnjem
delu vrat, ki morajo imeti rešetno ali žično mrežo;
– Prostor mora imeti električno razsvetljavo, priključek na
kanalizacijsko omrežje s požiralnikom in rešetko v podu ter eno
točilno mesto s pipo in cevjo za pranje;
– Tla v prostoru morajo biti najmanj 2 % nagnjena proti
požiralniku in izdelana iz materiala, ki je odporen na udarce
in obrabo in vzdrži obremenitve zaradi prevoza posod. Odvod
vode s tal mora biti zavarovan tako, da se ne more zamašiti z
odpadki. Stene, strop, tla in vrata prostora morajo biti izdelani
iz materiala, ki je odporen proti ognju in vlagi. Stene do višine
1,8 m morajo imeti oblogo, ki se lahko umiva;
– Skozi prostor ne sme voditi napeljava centralnega ogrevanja, v njem ne smejo biti priključki za plin in električni ter
plinski števci ipd.
(3) Zbirno mesto na prostem, ki ne predstavljajo individualnih mest posameznih stanovanjskih hiš, mora ustrezati
naslednjim pogojem:
– Urejeno mora biti na način, da so posode zavarovane
pred soncem, mrazom, padavinami in vetrom.
– Dostop do zbirnega mesta mora biti razsvetljen, zavarovan pred drsenjem, ne sme imeti stopnice in mora biti čim bližje
prevzemnemu mestu.
(4) Zbirno mesto na prostem se lahko ogradi s pokončnimi varovalnimi ogradami, ki so lahko iz betonskih elementov,
lesenih lamel, žive meje, kombinacije zidu in ozelenitve ipd. v
skladu s prostorskimi akti in drugimi predpisi MOC.
(5) Zbirna mesta na prostem se uredijo na funkcionalni
površini uporabnika odpadkov.
(6) Za postavitev posode na zbirno mesto je potrebno
zagotoviti tlorisno površino posod, k temu pa dodati še manipulativno površino.
(7) Na zbirnem mestu je lahko postavljenih več posod za
odpadke, ki stojijo v dveh ali več nizih. Razdalja med nizi je 1,2 m.
(8) Zbirna mesta morajo redno vzdrževati in čistiti uporabniki.
(9) Med zbirnim in prevzemnim mestom ter med prevzemnim mestom in mestom praznitve ne sme biti stopnice ali
robnikov, ti morajo biti poglobljeni.
(10) Svetla širina dostopa do zbirnega mesta oziroma poti
mora biti široka, kot je široka posoda za odpadke povečano za
0,5 metra.
(11) Kadar so med zbirnim in prevzemnim mestom vrata,
mora biti svetla širina vrat široka najmanj kot posoda za odpadke
povečano za 0,3 metra. Isto velja za poglobljen cestni robnik.
(12) Zbirno mesto mora biti na utrjeni površini (asfalt, beton, plošče, tlak), površino mora utrditi uporabnik sam.
(13) V primeru, da lahko posoda zdrsi z zbirnega mesta,
mora uporabnik zbirno mesto urediti tako, da onemogoči drsenje.
(14) Prevzemno mesto za odpadke je mesto, od koder
izvajalec stalno odvaža odpadke.
(15) Kadar se uporablja prevzemno mesto tudi kot zbirno
mesto, mora biti urejeno po predpisih za zbirno mesto.
(16) Za postavitveno mesto ostalih zabojnikov, s katerimi
ne upravlja izvajalec, mora postavitelj teh zabojnikov pridobiti
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soglasje lastnika zemljišča ter pozitivno mnenje izvajalca za
postavitveno mesto, ki ga le-ta izda na podlagi pridobljenih
pozitivnih mnenj s strani MOC in s strani ZVKD, v kolikor je
glede na postavitveno mesto potrebno.
(17) Določbe tega člena ne veljajo v primerih, ko se nameščajo podzemni zabojniki za odpadke.
10. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)
(1) Zbiralnice ločenih frakcij (v nadaljevanju: zbiralnice)
so praviloma urejene na javnih površinah, v stanovanjskih
območjih ter v bližini javnih ustanov tako, da je na vsakih
250 prebivalcev zagotovljena ena zbiralnica.
(2) Zbiralnice so funkcionalno, oblikovno in arhitekturno
ustrezno umeščene v prostor glede na značilnosti naselij in
dostopnost za vozila za odvoz odpadkov ter grajene na podlagi
soglasja in smernic pristojnih občinskih in državnih služb.
(3) Zbiralnice so namenjene vsem uporabnikom iz gospodinjstev.
(4) Zbiralnice ločenih frakcij odpadkov so opremljene s
posodami za odpadke različnih velikosti.
(5) Na območjih, kjer zbiranje ločenih frakcij odpadne
embalaže poteka v namenskih posodah/vrečah po sistemu od
vrat do vrat, se v zbiralnici ločenih frakcij zagotavlja le prevzem
odpadne embalaže iz stekla, papirja in kartona.
VI. PODROBNEJŠI POGOJI PREPUŠČANJA KOMUNALNIH
ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU
11. člen
(urejenost, obseg dela in pogoji prepuščanja odpadkov
v zbirnem centru)
(1) Zbirni center je namenjen za uporabnike iz gospodinjstev z območja MOC.
(2) Zbirni center je urejen prostor, na katerem so delno pokrite površine, kjer so postavljene ustrezno označene posode
za odpadke, v katere uporabniki in pooblaščene osebe, zaposlene v zbirnem centru, skladno s predpisi odlagajo odpadke.
(3) V zbirnem centru je uporabnikom iz gospodinjstev v
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in v okviru obratovalnega časa omogočeno prepuščanje
odpadkov navedenih v Prilogi št.1.
(4) V zbirnem centru je uporabnikom iz gospodinjstev je
omogočena tudi oddaja odpadkov navedenih v Prilogi št. 3,
vendar le v omejeni letni količini do 4-kratne prostornine prikolice osebnega vozila (skupaj cca 3 m3) – boniteta brezplačnega prevzema odpadkov. Boniteta brezplačnega prevzema
v prej navedeni količini je vezana na naslov uporabnika in jo
lahko koristi le uporabnik s tega naslova ob osebni identifikaciji
(osebni dokument).
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena, lahko v zbirnem
centru odpadke navedene v Prilogi št. 2 oddajo tudi pravne
osebe oziroma samostojni podjetniki posamezniki.
12. člen
(urnik obratovanja zbirnega centra)
(1) Na vhodu v zbirni center je na vidnem mestu izobešen urnik obratovanja zbirnega centra s kontaktnimi podatki
izvajalca.
(2) Urnik obratovanja Zbirnega centra Bukovžlak:
– ponedeljek–petek: od 6.00 do 20.00
– sobota: od 6.00 do 14.00.
– nedelje in prazniki: zaprto.
VII. POGOSTOST (FREKVENCA) IN URNIKI
PREVZEMANJA ODPADKOV
13. člen
(minimalna pogostost in urnik prevzemanja
posameznih frakcij)
(1) Pogostost oziroma frekvenco zbiranja komunalnih odpadkov izvajalec določa na letni ravni in jo objavi v urniku odvo-
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za odpadkov, ki ga prejmejo gospodinjstva. Urnik je objavljen
na spletni strani izvajalca, kjer je uporabnikom v ta namen na
voljo tudi aplikacija Moj dan odvoza odpadkov.
(2) Uporabniki prepuščajo odpadke po minimalni zagotovljeni pogostosti, navedeni v nadaljevanju:
– Mešani komunalni odpadki:
– enkrat na 14 dni;
– Ločeno zbrane frakcije odpadne embalaže:
– enkrat na 14 dni;
– Ločeno zbrani BRKO in ZVO:
– enkrat na 14 dni v zimskem času, razen pri večstanovanjskih objektih, pri katerih zbiranje poteka enkrat
tedensko vse leto,
– enkrat tedensko v poletnem času.
Zimski čas prepuščanja odpadkov je praviloma obdobje
od 1. decembra do 31. marca, poletni čas prepuščanja odpadkov pa je obdobje od 1. aprila do 30. novembra.
– Prevzemanje frakcij z zbiralnic ločenih frakcij izvajalec
zagotavlja najmanj:
– enkrat na 14 dni za vsako posamezno frakcijo;
– Kosovni odpadki:
– enkrat letno za vsako gospodinjstvo, po naročilu
uporabnika;
– Nevarni odpadki:
– enkrat ali večkrat letno po programu akcij zbiranja
nevarnih odpadkov, na celotnem območju občine, na način, določen v 4. členu tega pravilnika.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko izvajalec na območju starega mestnega jedra, katerega območje je določeno
v Zazidalnem načrtu staro mestno jedro Celje (proj. št. 9/83
RC-Planiranje) (Uradni list SRS, št. 42/86 in Uradni list RS,
št. 76/94, 46/96, 64/96, 96/99, 38/01, 108/01, 30/04, 57/06,
43/08, 75/12, 15/16 in 27/17) zagotovi bolj pogost prevzem
odpadkov pri tistih uporabnikih, ki imajo zaradi prostorskih
omejitev manjše posode, kot bi bile po merilih za določanje
izhodiščne posode za minimalno zagotovljeno pogostost prevzema, navedeno v prejšnjem odstavku tega člena.
14. člen
(pogoji prevzemanja pri sistemu »od vrat do vrat«)
(1) Uporabniki morajo na dan prevzema posamezne vrste frakcij komunalnih odpadkov postaviti posodo ali vrečo na
prevzemno mesto do 6. ure zjutraj, razen če je za posamezno
območje dogovorjen drugačen režim.
(2) Izvajalec prazni samo posode za dogovorjen volumen
odpadkov. Odpadkov, postavljenih ob posodo, ni dolžan prevzeti.
V primeru povečanih potreb morajo uporabniki naročiti dodatno
posodo ali si priskrbeti dodatno namensko vrečo za odpadke.
(3) Izvajalec prevzema samo odpadke iz tipiziranih posod
in samo tipizirane vreče.
(4) V primeru, ko izvajalec ugotovi, da so v posamezni
posodi za odpadke ali v vreči odpadki, ki vanju ne sodijo,
odpadkov ni dolžan prevzeti. Izvajalec o tem obvesti pristojni
občinski inšpekcijski organ.
VIII. PODROBNEJŠA VSEBINA KATASTRA ZBIRNIH
IN PREVZEMNIH MEST, ZBIRALNIC IN ZBIRNIH CENTROV
15. člen
(vsebina in pogoji za oblikovanje in vzdrževanje katastra)
(1) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov vodi zbirko podatkov, ki obsega:
– kataster zbirnih oziroma prevzemnih mest,
– kataster zbiralnic ločenih frakcij odpadkov,
– kataster zbirnih centrov.
(2) Kataster zbirnih mest pri uporabnikih mora vsebovati
podatke:
– ime in priimek oziroma firmo uporabnika,
– celoten naslov zbirnega mesta,
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– v primeru skupnih prevzemnih mest število članov gospodinjstva posameznega uporabnika,
– velikost in število posod za odpadke po vrstah odpadkov,
– podatek ali uporabnik kompostira BRKO in ZVO v hišnem kompostniku.
(3) Kataster zbiralnic ločenih frakcij vsebuje:
– številko oziroma kodo zbiralnice ločenih frakcij,
– vrste odpadkov po klasifikacijski številki, ki se zbirajo na
posamezni zbiralnici,
– velikost posod za posamezno frakcijo.
(4) Kataster zbirnih centrov vsebuje:
– lokacije zbirnih centrov.
IX. DRUGI POGOJI GLEDE MINIMALNIH
OSKRBOVALNIH STANDARDOV
16. člen
(obveščanje uporabnikov, ozaveščanje
in izobraževanje javnosti)
(1) Izvajalec je dolžan obveščati in osveščati uporabnike
o vseh pomembnih dejavnikih, povezanih z izvajanjem javne
službe zbiranja odpadkov, ki se nanašajo na pričakovana ravnanja in obveznosti uporabnika, skladno z Odlokom o načinu
opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje (Uradni list
RS, št. 90/11) in tehničnim pravilnikom z namenom doseganja
okoljskih ciljev.
(2) Obveščanje, ozaveščanje in izobraževanje izvajalec
zagotavlja na naslednje načine:
– z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na krajevno običajen način ter na svoji spletni strani najmanj enkrat
letno obvesti uporabnike o načinih in urnikih prevzemanja vseh
frakcij odpadkov skladno s tehničnim pravilnikom;
– obvešča uporabnike o akcijah zbiranja nevarnih odpadkov s programom zbiranja po določenih lokacijah;
– izvaja nenehno osveščanje uporabnikov in javnosti o
pravilnih načinih in hierarhiji ravnanja z odpadki ter prepuščanju
frakcij odpadkov na svoji spletni strani in v lokalnih medijih;
– strokovni delavci izvajalca nudijo posameznim uporabnikom informacije o pravilnem ločevanju odpadkov;
– sredstvom javnega obveščanja posredujejo pomembne
informacije v zvezi z izvajanjem javne službe.
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na to je minimalna velikost posode 240 litrov za posamezno
frakcijo, ki jo je obvezno zbirati ločeno.
(3) Organizator prireditve mora po koncu prireditve vse
zbrane odpadke, razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, predati izvajalcu javne službe. Izvajalec javne službe mora
najkasneje v 24 urah po koncu prireditve prevzeti odpadke iz
naročenih posod ali vreč za odpadke.
(4) Stroške najema posod za odpadke in ravnanja z odpadki nosi organizator prireditve.
(5) Za prireditve s strežbo hrane in pijače je organizator
dolžan sam poskrbeti za ustrezno ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz dejavnosti gostinstva skladno s predpisi, ki
urejajo to skupino odpadkov.
(6) Organizatorji čistilnih akcij morajo najmanj en mesec
pred načrtovano akcijo z izvajalcem javne službe zbiranja odpadkov dogovoriti potek akcije.
(7) Izvajalci dejavnosti na začasnih prodajnih mestih si
morajo v obdobju izvajanja dejavnosti priskrbeti ustrezno število posod oziroma vreč za komunalne odpadke.
18. člen
(postopek izdajanja soglasij)
Izvajalec javne službe zbiranja odpadkov izdaja smernice, mnenja, projektne pogoje in soglasja v skladu z veljavno
področno zakonodajo, Tehničnim pravilnikom in po določilih
Zakona o splošnem upravnem postopku.
19. člen
(reklamacijski postopki)
(1) Uporabnik storitev zbiranja odpadkov lahko poda reklamacijo na izvajanje storitve. Izvajalec javne službe se je
dolžan na vsako reklamacijo odzvati v roku 3 delovnih dni
obravnavati in jo rešiti v čim krajšem možnem času.
(2) V primeru, če se pritožba uporabnika nanaša na
določitev prevzemnega mesta, jo izvajalec poskuša rešiti v
dogovoru z uporabnikom, v nasprotnem primeru pritožbo in
svoj predlog rešitve z utemeljitvijo posreduje v odločanje in
dokončno določitev prevzemnega mesta pristojnemu organu
občinske uprave.
XI. KONČNA DOLOČBA

17. člen

20. člen

(javne prireditve in začasna prodajna mesta)

(veljavnost pravilnika)

(1) Organizatorji prireditev, na katerih nastajajo odpadki
ter se odvijajo ali na prostem ali v zaprtih prostorih (šotori, hale,
športne dvorane in podobno), morajo najmanj 7 delovnih dni
pred prireditvijo o tem obvestiti izvajalca javne službe zbiranja
odpadkov in hkrati naročiti posode za komunalne odpadke in
sporočiti pričakovano število udeležencev.
(2) Velikost in število ustrezno označenih posod ali vrečk
določi in zagotovi izvajalec javne službe izkustveno glede na
vrsto prireditve in na pričakovano število udeležencev. Ne glede

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-19/2019
Celje, dne 12. novembra 2019
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot

Priloga 1 – Seznam odpadkov, ki jih v zbirnem centru prepuščajo
gospodinjstva
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Priloga 2 – Seznam odpadkov, ki jih v zbirnem centru prepuščajo pravne osebe oziroma samostojni podjetniki posamezniki
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Priloga 3 – Seznam odpadkov, katerih prevzem je boniteta za gospodinjstva
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DOBJE
3138.

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Dobje za leto 2020

Na podlagi Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18)
in Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 138/04, 119/05) je Občinski svet Občine Dobje
na 6. redni seji dne 9. 10. 2019 sprejel

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Dobje za leto 2020
1. člen
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
zazidanega stavbnega zemljišča v Občini Dobje za leto 2020
znaša 0,0022 EUR in ostaja enaka kot v letu 2019.
2. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Dobje za leto 2020
znaša 0,0020 EUR. Za leto 2020 se ne obračunava nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča.
3. člen
Sklep ostaja v veljavi do sprejetja novega sklepa.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 422-0007/2019
Dobje, dne 9. oktobra 2019
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek

DOBREPOLJE
3139.

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
javne službe v osnovni zdravstveni
dejavnosti na področju programa splošne
ambulante ter programa splošne ambulante
v socialnovarstvenem zavodu

Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 –
ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF,
14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US), 10. člena
Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje (Uradni list RS, št. 61/14) in 14. člena Statuta
Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – UPB1) je Občinski
svet Občine Dobrepolje na 7. redni seji dne 19. 11. 2019 sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije za opravljanje javne
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti
na področju programa splošne ambulante
ter programa splošne ambulante
v socialnovarstvenem zavodu
1. člen
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Dobrepolje,
ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne
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zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg
opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa
splošne ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu.
Gre za program 302 001 Ambulanta družinske medicine/
splošna ambulanta ter program 302 002 Splošna ambulanta v
socialnovarstvenem zavodu.
S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov
za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. člen
Ta koncesijski akt ureja podelitev koncesije v osnovni
zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem
zavodu na območju Občine Dobrepolje v predvidenem skupnem obsegu 1,15 tima, od tega na področju programa ambulanta družinske medicine/splošna ambulanta 0,86 tima in na
programu splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu
0,29 tima, pri čemer se podelita dve ločeni koncesiji v obsegu
programov kakor sledi:
Koncesija 1: Za področje Vidma delo v zdravstveni postaji
Videm v obsegu 0,86 tima splošne ambulante.
Koncesija 2: Za PSZ Ponikve v obsegu 0,29 tima splošne
ambulante v socialnovarstvenem zavodu.
Vse v trajanju 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja
koncesijske dejavnosti z možnostjo podaljšanja na način in pod
pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
Izvajalec lahko kandidira za eno ali več koncesij, ki sta
predmet tega odloka.
3. člen
Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more
zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot
je določen z mrežo javne zdravstvene službe, dosedanjemu
izvajalcu koncesije pa koncesija preneha veljati.
4. člen
Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter programa splošne
ambulante v socialnovarstvenem zavodu v Občini Dobrepolje,
lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne
in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom,
podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo
način izvajanja javne službe.
5. člen
Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi
za opravljanje javne zdravstvene službe.
Zdravstveno dejavnost na področju programa splošne
ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu v Občini Dobrepolje, na podlagi koncesije opravlja
koncesionar v svojem imenu in za svoj račun.
6. člen
Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine in portalu javnih naročil.
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s
tem odlokom. V primeru neskladja veljajo določbe tega odloka.
Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost
osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine,
vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno
dejavnost.
7. člen
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih
določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge oko-
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liščine in merila, glede na posebnost osnovne zdravstvene
dejavnosti na področju splošne medicine, določene v razpisni
dokumentaciji.
8. člen
Koncesijo podeli občina s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.
Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije,
občina in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občino in
koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja občina.
Koncesionar mora na zahtevo občine v roku, ki mu ga ta
določi, občini poročati o svojem finančnem poslovanju v delu,
ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
10. člen
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji,
določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
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– parcelna številka 1489/10 k.o. 1699 Dobravica
(ID 6474668)
– parcelna številka 1612/5 k.o. 1707 Iška vas (ID 4172256)
– parcelna številka 2698/6 k.o. 1702 Tomišelj (ID 6910054)
– parcelna številka 2698/7 k.o. 1702 Tomišelj (ID 6910055)
– parcelna številka 2697/4 k.o. 1702 Tomišelj
(ID 6910051).
2. člen
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti
značaj javnega dobra in postanejo last Občine Ig, Govekarjeva
cesta 6, 1292 Ig, matična št. 5874769, v deležu 1/1.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0011/2019-199
Ig, dne 14. novembra 2019
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman

11. člen
Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo, na
način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja zdravstveno
dejavnost.
12. člen
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali
druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s
prejšnjim stavkom je ničen.
13. člen
Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se
uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom,
ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
14. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 160-0001/2019
Videm, dne 19. novembra 2019
Župan
Občine Dobrepolje
Igor Ahačevčič

IG
3140.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 4/2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUJFO), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list
RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 8. seji dne 13. 11.
2019 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra 4/2019
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– parcelna številka 2796/6 k.o. 1700 Ig (ID 6188652)
– parcelna številka 1670 k.o. 1706 Vrbljene (ID 2875011)

JESENICE
3141.

Odlok o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Jesenice

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o športu
(ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18), 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), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje
2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta
Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z
dne 26. 8. 2014) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 8. redni
seji dne 14. 11. 2019 sprejel

ODLOK
o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Jesenice
1. člen
(vsebina odloka)
Z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v
Občini Jesenice (v nadaljevanju: Odlok), se določajo:
– izvajalci posameznih programov in področij letnega
programa športa,
– pogoji za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa,
– način določitve višine sofinanciranja,
– postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa,
– način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter
– način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
2. člen
(javni interes v športu)
(1) Javni interes v športu v lokalni skupnosti se določi z
občinskim letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ), ki
mora biti v skladu z nacionalnim programom športa (v nadaljevanju: NPŠ).
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(2) Programi in področja po tem Odloku, ki so v javnem
interesu lokalne skupnosti, so:
1. Športni programi
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, ki vključuje splošne in pripravljalne programe
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Obštudijske športne dejavnosti
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.5. Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
(sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne
programe in programe, namenjeni vzgoji otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.6. Kakovostni šport
1.7. Vrhunski šport
1.8. Šport invalidov
1.9. Športna rekreacija
1.10. Šport starejših
2. Razvojne dejavnosti v športu
2.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
2.2. Založništvo v športu
2.3. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju
športa
3. Organiziranost v športu
3.1. Delovanje športnih organizacij
4. Športne prireditve in promocija športa
IZVAJALCI POSAMEZNIH PROGRAMOV IN PODROČIJ
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
3. člen
(izvajalci posameznih športnih programov LPŠ)
Na javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje športnih
programov, se lahko prijavijo naslednji izvajalci:
ŠPORTNI PROGRAMI:
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine vključuje
splošne in pripravljalne programe (šifra NPŠ 6.1.2.):
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – splošni
program
Izvajalci LPŠ na tem področju so: športna društva, vrtci,
osnovne in srednje šole, občinska športna zveza, športni ali
drugi zavodi, Center šolskih in obšolskih dejavnosti in zasebniki (pod zasebnike sodijo različne pravne oblike, od različnih
oblik gospodarskih družb, zasebnih zavodov do samostojnih
podjetnikov), ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni program
Izvajalci LPŠ na tem področju so: športna društva, vrtci,
osnovne in srednje šole, občinska športna zveza, športni ali
drugi zavodi, Center šolskih in obšolskih dejavnosti in zasebniki (pod zasebnike sodijo različne pravne oblike, od različnih
oblik gospodarskih družb, zasebnih zavodov do samostojnih
podjetnikov), ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
(šifra NPŠ 6.1.3.)
Izvajalci LPŠ na tem področju so: osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami, socialno varstveni zavodi, športna
društva, druga društva, ki se ukvarjajo s športno vzgojo otrok
in mladine s posebnimi potrebami, občinska športna zveza ter
športni ali drugi zavodi.
Obštudijske športne dejavnosti (šifra NPŠ 6.1.4.)
Izvajalci LPŠ na tem področju so: študentska športna
društva in njihove zveze, študentske organizacije, lokalni študentski klubi, druga športna društva, občinska športna zveza,
športni ali drugi zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za
izvajanje teh programov.
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport (šifra NPŠ 6.1.5.)
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Izvajalci LPŠ na tem področju so: športna društva in občinska športna zveza.
Programi športnih društev na področju športne vzgoje
otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport
(sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne
programe in programe, namenjeni vzgoji otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport) (šifra NPŠ 6.1.5.2.1.)
Izvajalci LPŠ na tem področju so športna društva.
Kakovostni šport (šifra NPŠ 6.1.6.)
Izvajalci LPŠ na tem področju so športna društva.
Vrhunski šport (šifra NPŠ 6.1.7.)
Izvajalci LPŠ na tem področju so športna društva.
Šport invalidov (šifra NPŠ 6.1.8.)
Izvajalci LPŠ na tem področju: športna društva, invalidska
društva ter dobrodelna društva.
Športna rekreacija (šifra NPŠ 6.1.9.)
Izvajalci LPŠ na tem področju: športna društva, občinska
športna zveza, športni ali drugi zavodi, zdravstveni zavodi in
zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.
Šport starejših (šifra NPŠ 6.1.10.)
Izvajalci LPŠ na tem področju: športna društva, društva
upokojencev, občinska športna zveza, športni ali drugi zavodi,
zdravstveni zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.
POGOJI ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJANJA
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
4. člen
(splošni pogoji)
(1) Splošni pogoji za prijavo na javni razpis za izvajalce –
vlagatelje iz 3. člena tega Odloka so:
– da imajo sedež oziroma podružnico v Občini Jesenice,
– da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti, kar
izkazujejo z dokazilom o registraciji, v kolikor prvič kandidirajo
za sredstva za to področje,
– da so na dan objave javnega razpisa registrirani v
skladu s predhodno alineo in delujejo najmanj dve leti na področju športne dejavnosti ali pa, da ima vlagatelj tudi športnike
(športnik je posameznik, ki je registriran v skladu z veljavno
zakonodajo na področju športa; v nadaljevanju: športnik) s statusom državnega ali višjega razreda, ki tekmujejo za vlagatelja
v športni panogi, s katero vlagatelj kandidira na javnem razpisu,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, ki jih prijavljajo na javni razpis, kar vlagatelj jamči
s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu ali evidenco o
udeležencih, ki sodelujejo pri posameznih programih,
– da je vloga izdelana na predpisanih prijavnih obrazcih
in vsebuje vsa zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije,
– da so v pogodbeno določenem roku oddali vsebinsko
in finančno poročilo o realizaciji programa ter dokazila o plačilu
nastalih stroškov programa za preteklo koledarsko leto, v kolikor so na podlagi javnega razpisa prejeli sredstva za ta namen,
– solventnost in neblokiranost transakcijskega računa
vlagatelja na dan oddaje vloge, kar vlagatelj jamči s podpisano
izjavo v vlogi na javni razpis,
– da zoper vlagatelja ni bil uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma
drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
vlagateljevega poslovanja, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– da športne programe, ki so predmet javnega razpisa, izvajajo vsaj 30 vadbenih tednov letno v obsegu 60 ur (razen, če
je obseg izvajanja posameznega programa v merilih drugače
opredeljen). Določilo ne velja za šolska športna tekmovanja in
– da svojo vadbo in tekme pretežno izvajajo na območju
Občine Jesenice, kar vlagatelj jamči z izjavo v vlogi.
(2) Enajsta alinea prejšnjega odstavka tega člena ne velja
za smučarsko in plavalno panogo.
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5. člen
(dodatni pogoji)
Dodatni pogoji za prijavo na javni razpis, ki jih morajo
izpolnjevati izvajalci – vlagatelji iz 3. člena tega Odloka, če se
prijavljajo na sledeče športne programe:
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni programi
Za uvrstitev v ta program morajo biti vadeči registrirani
pri Nacionalni panožni športni zvezi, ki je članica Olimpijskega
komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS – ZŠZ).
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport
Za uvrstitev v ta program morajo športniki nastopati na
tekmovanjih Nacionalne panožne športne zveze ali na tekmovanjih višjega ranga (upošteva se, da je bil športnik v preteklem
koledarskem letu udeležen vsaj na treh tekmovanjih).
Programi športnih društev na področju športne vzgoje
otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport
(sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne
programe in programe, namenjeni vzgoji otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport)
Za uvrstitev v ta program morajo društva, ki izvajajo
pripravljalne programe in programe, namenjeni vzgoji otrok in
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport:
– imeti sklenjeno ustrezno veljavno pogodbo o sodelovanju s strokovnim delavcem (trenerjem),
– se ukvarjati z olimpijskimi športi,
– imeti v zadnjih dveh letih organizirano vadbo v petih
starostnih kategorijah in
– športniki morajo sodelovati tudi na tekmovanjih za državno prvenstvo.
Kot ustrezna pogodba o sodelovanju iz prve alinee prejšnjega odstavka se šteje pogodba sklenjena s strokovnim
delavcem (trenerjem), ki:
– ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost v skladu z
veljavno zakonodajo na področju športa in
– je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno
usposobljenih delavcev v športu.
Kakovostni šport
Za uvrstitev v ta program:
– morajo športniki nastopati na tekmovanjih Nacionalne
panožne športne zveze ali na tekmovanjih višjega ranga (upošteva se, da je bil v preteklem koledarskem letu tekmovalec
udeležen vsaj na treh tekmovanjih) in
– mora vlagatelj imeti organizirani najmanj dve starostni
kategoriji otrok in mladine usmerjene v kakovostni šport ali pa
mora imeti športnike s statusom državnega ali višjega razreda,
ki tekmujejo za vlagatelja v športni panogi, s katero vlagatelj
kandidira na javnem razpisu.
Vrhunski šport
Za uvrstitev v ta program morajo športniki imeti status
perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda po seznamu kategoriziranih športnikov OKS – ZŠZ.
6. člen
(izvajalci ostalih področij LPŠ)
(1) RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu (šifra NPŠ 6.3.1.)
Na javni razpis za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu se lahko
prijavijo vsi izvajalci, ki so navedeni pri posameznih športnih
programih v 3. členu tega Odloka.
Založništvo v športu (šifra NPŠ 6.3.3.)
Na javni razpis za sofinanciranje založništva v športu
se lahko prijavijo vsi izvajalci, ki so navedeni pri posameznih
športnih programih v 3. členu tega Odloka.
Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju
športa (šifra NPŠ 6.3.5.)
Na javni razpis za sofinanciranje informacijsko komunikacijske tehnologije na področju športa se lahko prijavi občinska
športna zveza in druge športne organizacije, ki izvajajo tovrstno
dejavnost.
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(2) ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Delovanje športnih organizacij (šifra NPŠ 6.4.1.)
Na javni razpis za sofinanciranje delovanja športnih organizacij se lahko prijavijo športna društva in občinska športna zveza.
(3) ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Športne prireditve (šifra NPŠ 6.5.1.)
Na javni razpis za sofinanciranje športnih prireditev in
promocije športa se lahko prijavijo vsi izvajalci, ki so navedeni
pri posameznih športnih programih v 3. členu tega Odloka.
7. člen
(pogoji)
(1) Splošni pogoji za prijavo na javni razpis za izvajalce –
vlagatelje ostalih področij LPŠ so:
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Za uvrstitev na to področje mora vlagatelj:
– imeti v tekočem koledarskem letu status izvajalca LPŠ,
– predložiti dokazilo, da strokovni delavec pri njem opravlja dela najmanj eno leto, kar izkazuje z izjavo v prijavnem
obrazcu in
– predložiti fotokopijo originalnega razpisa strokovnega
usposabljanja ali potrdilo izvajalca, da bo izobraževanje organizirano.
Sofinancira se:
– izvajanje s strani Strokovnega sveta RS za šport potrjenih programov usposabljanja strokovnih in drugih delavcev,
povezanih s športom in
– programe usposabljanja strokovnih delavcev v športu
na prvi in drugi stopnji.
Formalno izobraževanje (izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe) ni predmet sofinanciranja.
Založništvo v športu
Za uvrstitev na to področje mora vlagatelj izpolnjevati
splošne pogoje iz 4. člena tega Odloka.
Sofinancira se strokovna in znanstvena založniška dejavnost na področju športa z ustreznim recenzijskim postopkom,
ki ga določi Strokovni svet RS za šport.
Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
Za uvrstitev na to področje mora vlagatelj izpolnjevati
splošne pogoje iz 4. člena tega Odloka.
Sofinancirajo se programi ITK, ki omogočajo centralno
podporo zbiranju in predstavitvi informacij na področju športa
na lokalni ravni.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Delovanje športnih organizacij
Za uvrstitev na to področje mora vlagatelj izpolnjevati
splošne pogoje iz 4. člena tega Odloka.
Za osnovo delovanje nepridobitnih športnih organizacij,
t.j. športnih društev in njihovih zvez, se iz LPŠ zagotovijo
sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov (za delovanje
športne organizacije in ne za izvajanje športnih programov te
organizacije) in dohodkov zaposlenih.
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Športne prireditve
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Jesenice,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, ki jih prijavljajo na javni razpis, kar vlagatelj jamči
s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis
– da so v pogodbeno določenem roku oddali vsebinsko
in finančno poročilo o realizaciji prireditve oziroma projekta ter
dokazila o plačilu nastalih stroškov prireditve oziroma projekta
za preteklo koledarsko leto, v kolikor so na podlagi javnega
razpisa prejeli sredstva za ta namen in
– da je vloga izdelana na predpisanih prijavnih obrazcih
in vsebuje vsa zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije.
V kolikor se vlagatelji prijavljajo na mednarodne tekme
klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih
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panogah na najvišji ravni, morajo poleg zgoraj navedenih pogojev izpolnjevati tudi pogoj, da so tekme vpisane v letni koledar
športnih prireditev pri mednarodni športni zvezi in nacionalni
panožni športni zvezi, kar dokazujejo s potrdilom nacionalne
panožne športne zveze.
Sofinancira se:
– organizacijo in izvedbo tekmovanj in športno rekreativnih prireditev, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene
k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva,
– povezovanje športnih in turističnih (nacionalnih in lokalnih) organizacij s ciljem povečanja uspešnosti in prepoznavnosti športnih prireditev v Sloveniji,
– lokalno športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu (npr. razglasitev športnika leta v občini) in
– mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni.
Sem ne spadajo šolska športna tekmovanja.
(2) Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri
izvajanju programov in področij LPŠ.
8. člen
(pridobitev statusa izvajalca LPŠ)
(1) Status izvajalca LPŠ po tem Odloku pridobijo vlagatelji, ki so upravičeni do sofinanciranja programov iz 3. člena tega
Odloka, in sicer na podlagi odločbe, izdane v postopku izbire in
sofinanciranja izvajanja LPŠ v Občini Jesenice.
(2) Izvajalcem, ki izvajajo športno rekreacijo v objektih,
kjer je predvidena subvencionirana cena uporabe, se sredstva
za objekt ne dodelijo.
9. člen
(merila za dodeljevanje sredstev)
Sredstva za posamezne športne programe in področja
LPŠ se dodeljujejo na podlagi vnaprej določenih meril. Merila
za vrednotenje športnih programov in področij LPŠ v Občini Jesenice, ki se sofinancirajo na podlagi javnih razpisov, sprejme
Občinski svet Občine Jesenice. V merilih so podrobneje opisani
nameni in predmet sofinanciranja posameznih programov in
področij. Merila se od dneva objave javnega razpisa do odločitve o dodelitvi sredstev ne smejo spremeniti.
NAČIN DOLOČITVE VIŠINE SOFINANCIRANJA
10. člen
(1) Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa
se zagotavljajo v proračunu Občine Jesenice za posamezno
koledarsko leto.
(2) Izvajanje LPŠ na lokalni ravni za posamezno koledarsko leto določi občinski svet, po predhodnem mnenju občinske
športne zveze, če ta obstaja.
(3) Z LPŠ se določijo programi in področja športa, ki se
sofinancirajo v posameznem koledarskem letu ter obseg javnih
sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti, pri
čemer se upošteva strukturo in prednostne naloge, opredeljene
v nacionalnem programu.
(4) Občinski svet sprejme LPŠ na lokalni ravni brez predhodnega mnenja občinske športne zveze, če ga le-ta ne poda
v roku enega meseca.
(5) Izbor in sofinanciranje programov in področij, določenih v LPŠ, se izvede na podlagi javnega razpisa v skladu
z veljavno zakonodajo na področju športa in s tem Odlokom.
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– cilje, ki se jih da doseči z javnim razpisom in
– besedilo javnega razpisa.
12. člen
(komisija)
(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje izvajalec javnega razpisa. Komisija:
– preveri pravočasnost in popolnost vlog,
– opravi pregled popolnih vlog in jih oceni na podlagi
zahtev in meril, ki so navedena v javnem razpisu,
– izvajalcu razpisa poda predlog izbire in sofinanciranja
programov in področij LPŠ.
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti interesno povezani v
smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni
vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski
zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že
prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če
obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo objektivnost
in nepristranskost (npr. osebne povezave).
(3) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti. Če sta predsednik ali člani komisije
z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan se
izloči iz komisije in se to evidentira v zapisniku.
13. člen
(besedilo javnega razpisa)
(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca javnega razpisa,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu
in meril,
– predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katerega
lahko zaprosijo zanjo.
(2) V javnem razpisu se lahko poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavijo tudi drugi podatki, če je to potrebno glede
na predmet javnega razpisa.
14. člen
(razpisna dokumentacija)
(1) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge za dodelitev sredstev.
(2) Izvajalec javnega razpisa objavi razpisno dokumentacijo na svojih spletnih straneh oziroma mora zainteresiranim
omogočiti vpogled v razpisno dokumentacijo in jim jo na zahtevo predati.

POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJA IZVAJANJA LPŠ

15. člen

11. člen
(začetek postopka javnega razpisa)
Izvajalec javnega razpisa sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja
LPŠ, s katerim določi:
– predmet sofinanciranja,
– predviden obseg javnih sredstev,

(razpisni rok)
Rok za prijavo na javni razpis se določi z javnim razpisom
in mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi kakovostno
vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, ne sme pa biti krajši kot 14 dni od objave
javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
v uradnem glasilu lokalne skupnosti.
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16. člen
(vloge)
(1) Vloge na javni razpis se obravnavajo posamično.
Vlagatelj mora vlogo poslati po pošti kot priporočeno pošiljko
oziroma jo lahko odda v sprejemni pisarni Občine Jesenice.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, označena z »naslov
javnega razpisa – sklic – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež). Ovojnica je
lahko označena tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja,
da gre za vlogo na določen javni razpis.
(2) Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.
(3) Vloga mora biti izvajalcu javnega razpisa dostavljena do
roka, ki je določen v javnem razpisu, ne glede na način oddaje.
17. člen
(odpiranje vlog)
(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v
roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku
dostavljene in pravilno označene ovojnice. Odpiranje prejetih
vlog ni javno.
(2) Po preteku razpisnega roka, komisija za odpiranje vlog
odpre po vrstnem redu prispele predloge in ugotovi njihovo
formalno popolnost.
(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi:
– ali je pravočasna,
– ali jo je podala upravičena oseba in
– ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
(4) Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik. Vlogo, ki ni
pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec javnega
razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
18. člen
(poziv k dopolnitvi vloge)
(1) Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove
tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh, z razpisno
dokumentacijo zahtevanih dokumentov, da jih dopolnijo. Rok
za dopolnitev nepopolne vloge ne sme biti krajši od 8 dni in ne
daljši od 15 dni.
(2) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku,
izvajalec javnega razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba
zoper sklep ni dovoljena.
19. člen
(ocenjevanje in vrednotenje vlog)
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako
da preveri izpolnjevanje razpisanih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja
programov in področij LPŠ.
(2) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju vlog iz prvega odstavka tega člena vodi zapisnik,
v katerem natančno navede razloge za uvrstitev in predlog,
kateri programi ali področja LPŠ se sofinancirajo v določenem
obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne
sofinancirajo.
(3) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije
niso javni.
20. člen
(obvestilo vlagateljem)
(1) Izvajalec javnega razpisa lahko obvesti vlagatelje o
dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo upravnega akta
– odločbe. Vlagatelju določi tudi rok, do katerega ima možnost,
da se izjavi o obvestilu. V obvestilo izvajalec javnega razpisa
vlagatelju navede predlog komisije, ki vsebuje razloge za uvrstitev in predlog, kateri programi ali področja LPŠ se sofinancirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev
in razvrstitev ne sofinancirajo. Obvestilo vlagatelju in izjava o
obvestilu sta lahko v pisni ali elektronski obliki.
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(2) Komisija obravnava v roku prispele izjave vlagateljev
in oblikuje končni predlog sofinanciranja programov oziroma
področij LPŠ.
21. člen
(odločba)
Na podlagi predloga komisije iz 19. člena tega Odloka,
izvajalec javnega razpisa izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja
LPŠ. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
22. člen
(ugovor)
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz
javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno
niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od vročitve odločbe
iz 21. člena tega Odloka vloži ugovor pri izvajalcu javnega
razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
vlagatelji.
(2) Predmet ugovora ne more biti primernost meril za
ocenjevanje vlog. Izvajalec javnega razpisa o ugovoru odloči
v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem
dokončna.
NAČIN SKLEPANJA IN VSEBINA
POGODB O SOFINANCIRANJU
23. člen
(poziv k podpisu pogodbe)
(1) Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec javnega razpisa
vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja
LPŠ. Če se vlagatelj v roku 8 dni ne odzove, se šteje, da je
umaknil vlogo za sofinanciranje.
(2) Pogodba mora obvezno vsebovati:
– naziv in naslov izvajalca,
– vsebino in obseg programa oziroma področja LPŠ,
– čas realizacije programa oziroma področja LPŠ,
– pričakovani obseg programa oziroma področja LPŠ,
– višina dodeljenih sredstev za posamezni program oziroma področje LPŠ,
– upravičeni stroški sofinanciranja programa oziroma področja LPŠ,
– terminski plan za porabo sredstev in način nakazila teh
sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– navedbo skrbnikov pogodbe za vsako pogodbeno stranko,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi,
– določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski
plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje
porabe sredstev,
– rok za podpis pogodbe in
– protikorupcijsko klavzulo.
NAČIN IZVAJANJA NADZORA
NAD POGODBAMI O SOFINANCIRANJU
24. člen
(spremljanje izvajanja pogodb)
(1) Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah
oziroma v določenih časovnih razdobjih, določenih s pogodbo,
izvajalcu javnega razpisa, predložiti zahtevana dokazila o iz-
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polnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo, ter vsebinsko
in finančno poročilo o izvedbi programov. V kolikor prejemniki
ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim sredstva ukinejo, že prejeta sredstva pa mora prejemnik vrniti v
občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
in sicer v roku 30 (trideset) dni od dneva vročitve zahtevka.
Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede
postopek izterjave.
(2) Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko
porabo sredstev, za izvajanje nadzora lahko župan pooblasti
tudi komisijo. O izvedbi kontrole namenske porabe sredstev, se
sestavi zapisnik, katerega izvajalec nadzora predloži županu.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, oziroma določila tega
Odloka, ne more kandidirati za sredstva s področja športa na
naslednjem javnem razpisu.
(3) Če vlagatelj do rokov dogovorjenih s pogodbo ne
predloži vsebinskega in finančna poročila in ostalih zahtevanih
dokazil se smatra, da programa ni izvajal, zato je dolžan nemudoma vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
(4) Strokovna služba Zavoda za šport Jesenice redno
spremlja izvajanje programov izvajalcev LPŠ z obiskovanjem
njihovih treningov in tekmovanj in s tem preverja izvajanje prijavljenih programov na javni razpis, ki so sofinancirani s strani
Občine Jesenice.
25. člen
(smiselna uporaba ZUP)
Za vsa ostala vprašanja postopka, ki niso določena skladu
z veljavno zakonodajo na področju športa in v tem Odloku, se
smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem
postopku.
26. člen
Z dnem, ko začne veljati ta Odlok, preneha veljati Odlok o
dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v Občini
Jesenice (Uradni list RS, št. 84/12, 3/14, 9/16 in 6/17).
27. člen
(veljavnost)
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič

KANAL
3142.

Odlok o vzpostavitvi območja za pešce
na Trgu Kontrada v Kanalu

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list
RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18),
32. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list
RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr.,
68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19)
je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 7. redni seji dne
14. 11. 2019 sprejel
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ODLOK
o vzpostavitvi območja za pešce
na Trgu Kontrada v Kanalu
1. člen
S tem odlokom se, z namenom prometne ureditve, določa
cestno-prometna ureditev na Trgu Kontrada v Kanalu.
2. člen
Območje naselja Kanal, za katerega veljajo določbe tega
odloka, obsega del Pionirske ulice, in sicer parc. št. 502/3 in
502/4 v k.o. Kanal (v nadaljevanju Trg Kontrada).
3. člen
S tem odlokom se na Trgu Kontrada vzpostavi območje
za pešce.
4. člen
(1) Na Trgu Kontrada je prepovedano parkiranje vseh vozil.
(2) Na Trgu Kontrada je dovoljen promet v primerih, ko
tako določa zakon ali ta odlok.
5. člen
Na Trgu Kontrada je dovoljen promet vozil za potrebe
izvajanja dostave do 30 minut.
6. člen
Trg Kontrada lahko prevozijo zaradi parkiranja vozila na
svojem parkirnem prostoru ali v garaži:
– stanovalci Pionirske ulice;
– lastniki teh parkirnih prostorov ali garaž;
– najemniki teh parkirnih prostorov ali garaž;
– drugi pooblaščeni uporabniki teh parkirnih prostorov
ali garaž.
7. člen
(1) V času prireditev promet na Trgu Kontrada po 5. in
6. členu tega odloka ni dovoljen.
(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja medobčinsko
redarstvo.
9. člen
Sestavni del tega odloka je grafična priloga, ki označuje
območje za pešce – Trg Kontrada.
10. člen
V tem odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični
obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odredba o
vzpostavitvi območja za pešce z omejenim lokalnim prometom
na Trgu Kontrada v Kanalu (Uradni list RS, št. 39/19).
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0009/2019-28
Kanal ob Soči, dne 14. novembra 2019
Županja
Občine Kanal
Tina Gerbec

Grafična priloga
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Grafična priloga k Odloku o vzpostavitvi območja za pešce na Trgu Kontrada v Kanalu:
Območje za pešce – Trg Kontrada
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3143.

Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu Občine Kanal
ob Soči

Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS,
št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg in 43/19) in 14. člena Statuta
Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet
Občine Kanal ob Soči na 7. redni seji dne 14. 11. 2019 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Občine Kanal ob Soči
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Kanal ob Soči (v nadaljevanju: Svet),
ki je pristojen za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive
in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni.
2. člen
V okviru svojih pristojnosti Svet opravlja zlasti naslednje
naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni
ravni,
– predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za
varnost cestnega prometa na lokalni ravni,
– skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa,
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih
publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu na lokalni ravni,
– sodeluje z javno agencijo za varnost prometa in ministrstvom, pristojnim za promet,
– opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.
3. člen
(1) Svet deluje kot strokovno posvetovalno telo predstavniškega organa Občine Kanal ob Soči.
(2) Svet šteje devet članov, ki jih na podlagi predlogov
organov, organizacij in institucij iz tretjega odstavka tega člena
imenuje Občinski svet Občine Kanal ob Soči (v nadaljevanju:
občinski svet), najkasneje v roku 90 dni po opravljeni konstitutivni seji.
(3) Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in
institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v
cestnem prometu, in sicer:
– predstavnik občinskega sveta,
– predstavnik Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid,
Tolmin in Kanal ob Soči,
– predstavnik Policijske postaje Nova Gorica,
– predstavnik Osnovne šole Kanal,
– predstavnik Osnovne šole Deskle,
– predstavnik Zdravstvenega doma Osnovno varstvo
Nova Gorica,
– predstavnik civilne zaščite,
– predstavnik upravljavca cest,
– predstavnik občinske uprave, ki je obenem tajnik Sveta.
4. člen
(1) Člane Sveta imenuje občinski svet za mandatno dobo
štirih let in so lahko ponovno imenovani. Svet ima svojega
predsednika, ki ga člani Sveta izvolijo izmed svojih članov na
konstitutivni seji.
(2) Prvo sejo Sveta skliče in vodi župan do izvolitve predsednika Sveta.
(3) Predsednik Sveta predstavlja in zastopa Svet, pripravlja, sklicuje in vodi seje Sveta ter skrbi za izvajanje sprejetih
odločitev.
(4) Svet lahko sklepa, če je na seji navzoča večina članov.
Svet sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov.
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(5) Svet pri svojem delu smiselno uporablja določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
5. člen
Mandat članov Sveta preneha s potekom mandata članov
občinskega sveta.
6. člen
Strokovna, tehnična in administrativna opravila za Svet
opravlja občinska uprava.
7. člen
Svet pripravi poročilo o delu za preteklo leto in program
dela za naslednje leto ter ju predloži občinskemu svetu v
obravnavo.
8. člen
Sredstva za financiranje Sveta in nalog preventive in
vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni se zagotovijo v proračunu Občine Kanal ob Soči ter iz drugih sredstev.
9. člen
V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični
obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o
ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 92/07).
11. člen
Občinski svet imenuje člane Sveta po določilih tega odloka v roku 90 dni od njegove uveljavitve.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0009/2019-27
Kanal ob Soči, dne 14. novembra 2019
Županja
Občine Kanal
Tina Gerbec

3144.

Odlok o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Kanal ob Soči

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023
(Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o
Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje
2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet
Občine Kanal ob Soči na 7. redni seji dne 14. 11. 2019 sprejel

ODLOK
o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Kanal ob Soči
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina Odloka)
Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Kanal ob Soči (v nadaljnjem besedilu: Odlok) določa javni inte-
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res v športu, mehanizme za njegovo uresničevanje ter organe,
ki so zanj pristojni na področju športa v Občini Kanal ob Soči (v
nadaljnjem besedilu: občina) v okviru letnega programa športa
(v nadaljnjem besedilu: LPŠ).
2. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za
moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za moške in za ženske.
3. člen
(opredelitev javnega interesa v športu)
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega
pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: NPŠ), in so namenjene
zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s
športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni
interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v
skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ, in se
uresničuje tako, da se:
– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za
sofinanciranje LPŠ,
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne
objekte in površine za šport v naravi,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj
vseh področij športa.
4. člen
(izvajalci LPŠ)
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirane v RS,
– zavodi za šport po Zakonu o športu,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva
s sedežem v občini,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v
športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen
na področju športa, skladno z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo
javnoveljavne programe,
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– zasebni športni delavci.
5. člen
(pravica do sofinanciranja)
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja na področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
a. imajo svoj sedež v občini,
b. so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje
LPŠ (v nadaljnjem besedilu: JR) najmanj eno leto registrirani
v skladu z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost pa je
izvajanje športnih programov,
c. izvajajo športne programe in/ali področja skladno z
Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo
vse razpisne pogoje,
d. imajo za prijavljene športne programe in/ali področja:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje
dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri
prihodkov in stroški izvedbe programov,
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter
evidenco o udeležencih programov (vsi izvajalci).
(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi
pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
6. člen
(opredelitev področij športa)
(1) Za uresničevanje javnega interesa v športu se, v
skladu s proračunskimi zmožnostmi in ob upoštevanju načela
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enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce, iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Obštudijska športna dejavnost
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.5. Kakovostni šport
1.6. Vrhunski šport
1.7. Šport invalidov
1.8. Športna rekreacija
1.9. Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
2.1. Načrtovanje, izgradnja in posodabljanje športnih
objektov in površin za šport v naravi
2.2. Upravljanje in vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin za šport v naravi
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
3.2. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna
podpora programov
3.3. Založništvo v športu
3.4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju
športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1. Delovanje športnih društev in zvez
4.2. Delovanje javnih zavodov za šport
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1. Velike mednarodne športne prireditve
5.2. Druge športne prireditve
5.3. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve
priznanj v športu
5.4. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V
ŠPORTU
(2) Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je podana v Pogojih in merilih za izbor in vrednotenje programov
na področju športa.
II. POSTOPKOVNE DOLOČBE
7. člen
(LPŠ)
(1) LPŠ je dokument, ki za posamezno koledarsko leto
opredeli športne programe in področja, ki so prepoznani kot
javni interes občine. Predlog LPŠ pripravi občinska uprava
v sodelovanju s Komisijo za šport in ga posreduje v sprejem
Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva, kadrovske in prostorske razmere
v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– športne programe in področja, ki se v letu, za katerega
se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih
programov in področij,
– obseg in vrsto sofinanciranih športnih programov in
področij,
– pogoje in merila za sofinanciranje športnih programov
in področij v okviru LPŠ.
(3) LPŠ sprejme Občinski svet Občine Kanal ob Soči.
(4) Proračunska sredstva, določena v LPŠ, se razdeli na
osnovi javnega razpisa (JR), razen sredstev za športne objekte
in površine (tč. 2.1. in 2.2. šestega člena Odloka), ki so neposredno določena z vsakoletnim proračunom.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
(komisija za izvedbo JR)
(1) Županja s sklepom ustanovi Komisijo za izvedbo JR (v
nadaljnjem besedilu: komisija), ki je sestavljena iz treh članov.
Predsednika komisije izvolijo člani izmed sebe.
(2) Pri sestavi in delu komisije je treba spoštovati določila
20. člena ZŠpo-1 glede sorodstvene in interesne povezanosti
z vlagatelji ter drugih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na nepristranskost.
(3) Naloge komisije so:
a. pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
b. odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti
prejetih vlog,
c. ocena vlog na podlagi pogojev in meril, navedenih v
LPŠ, JR oziroma razpisni dokumentaciji,
d. oblikovanje predloga izbire in višine sofinanciranja LPŠ
po športnih programih/področjih in izvajalcih,
e. priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo in
dopolnitev odloka in meril,
f. vodenje zapisnikov o svojem delu,
g. izvedba ostalih nalog, ki jih določi županja.
(4) V sklepu o imenovanju lahko županja podrobneje
opredeli naloge, način dela komisije in roke za izvedbo nalog.
Za sklepčnost in sprejemanje odločitev na komisiji je potrebna
večina članov.
(5) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravi občinska uprava.
9. člen
(JR in razpisna dokumentacija)
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, Odlokom in sprejetim
LPŠ občina objavi JR za sofinanciranje LPŠ.
(2) Objava JR mora vsebovati:
a. ime in naslov naročnika,
b. pravno podlago za izvedbo JR,
c. predmet JR,
d. navedbo pogojev za kandidiranje na JR,
e. navedbo pogojev in meril za vrednotenje športnih programov/področij,
f. višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
g. obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva,
h. rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način
oddaje vlog,
i. datum in način odpiranja vlog,
j. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
k. navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
l. informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
a. razpisne obrazce,
b. navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
c. informacijo o dostopu do Odloka in LPŠ,
d. vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
10. člen
(postopek izvedbe JR)
(1) Občina obvestilo o JR objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Celotno besedilo JR in razpisno dokumentacijo
pa na občinski spletni strani. Rok za prijavo na JR ne sme biti
krajši od štirinajst dni od objave JR.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – vloga šport« in navedbo JR, na katerega se nanaša.
(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, kot je predviden v JR. Odpirajo se le v roku prispele vloge
v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku ter v vrstnem redu,
po katerem so bile prejete. Odpiranje vlog ni javno.
(4) Komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost vsake vloge glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani
upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani
dokumenti.
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(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
a. kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
b. imena navzočih članov komisije,
c. naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
d. ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
(6) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
(7) V primeru, da komisija ugotovi nepravilnosti pri sami
izvedbi postopka razpisa, take ugotovitve zapiše na zapisnik
in lahko odredi prekinitev postopka do odprave nepravilnosti
ali pa razveljavi postopek razpisa in z novim razpisom pravilno
zagotovi interese udeležencev.
11. člen
(poziv k dopolnitvi vloge)
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog komisija v roku
osmih dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile
popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni
od prejema poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji iz prejšnjega odstavka v roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper
sklep ni možna.
12. člen
(pregled, ocenjevanje in vrednotenje vlog)
(1) Komisija opravi strokovni pregled pravočasnih in pravilnih vlog tako, da preveri izpolnjevanje vseh pogojev iz razpisa ter jih oceni na podlagi pogojev, kriterijev in meril določenih
z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
(2) Na osnovi opravil iz prejšnjega odstavka komisija
pripravi predlog izbire in višine sofinanciranja LPŠ po športnih
programih/področjih in izvajalcih, pri čemer upošteva določila
27. člena ZŠpo-1.
13. člen
(odločba o izbiri)
Na osnovi predloga komisije odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali
področja LPŠ izda pristojni organ občinske uprave in jo vroči
vlagatelju. Dokončna odločba o izbiri je podlaga za sklenitev
pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
14. člen
(ugovor)
Zoper sklep o zavrnjenih ali zavrženih vlogah lahko vlagatelj poda ugovor v roku osmih dni po prejemu.
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz JR
in da mu sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži
ugovor v roku osmih dni od vročitve odločbe. Predmet ugovora
ne morejo biti pogoji in merila za vrednotenje LPŠ. Vloženi
ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(2) O pritožbi odloči županja v roku trideset dni od prejema ugovora. Odločitev županje je dokončna. O svoji odločitvi
obvesti tudi komisijo.
(3) Zoper odločitev županje je dopusten upravni spor
na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku
trideset dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z
izbranimi vlagatelji.
15. člen
(objava rezultatov JR)
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo na
spletni strani občine.
16. člen
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ)
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ županja sklene pogodbe o
sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
a. naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
b. vsebino in obseg dejavnosti,
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c. čas realizacije dejavnosti,
d. višino dodeljenih sredstev,
e. terminski plan porabe sredstev,
f. način nadzora nad izvedbo športnih programov/področij, namensko porabo sredstev in predvidene sankcije v
primeru neizvajanja,
g. način nakazovanja sredstev izvajalcu,
h. način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
i. način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po
pogodbi,
j. določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena
sredstva ali drugače krši pogodbo, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
k. druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se izbrani izvajalec v roku osem dni ne odzove na
poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je odstopil od vloge za
sofinanciranje.
17. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati priznane športne
programe/področja v obsegu, ki je opredeljen v pogodbi,
sredstva pa nameniti za izbrani športni program/področje v
skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih
sredstev izvajata občinska uprava in Nadzorni odbor.
18. člen
(uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v naravi)
Prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin
pred drugimi uporabniki imajo pod enakimi pogoji:
– zavodi, ki izvajajo obvezni in razširjeni program v okviru
vzgojno izobraževalnega procesa,
– športna društva, ki izvajajo LPŠ,
– športna društva s statusom društva v javnem interesu,
ki ne izvajajo LPŠ.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Pravilnik o
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči
z dne 29. 2. 2008 in Merila za vrednotenje in izbor programov
športa v Občini Kanal ob Soči.
20. člen
(veljavnost Odloka)
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0009/2019-26
Kanal ob Soči, dne 14. novembra 2019
Županja
Občine Kanal
Tina Gerbec
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PRAVILNIK
o subvencioniranju nakupa malih
komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Kanal ob Soči
1. člen
(splošno)
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek dodeljevanja subvencij, namenjenih za nakup individualnih ali skupinskih malih komunalnih čistilnih naprav za čiščenje komunalne
odpadne vode (v nadaljevanju: MKČN) iz enostanovanjskih
ali večstanovanjskih stavb na območju Občine Kanal ob Soči.
2. člen
(upravičenci)
Upravičenci dodelitve subvencij so fizične osebe s stalnim
prebivališčem na območju Občine Kanal ob Soči, ki so lastniki
ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb na
območju aglomeracij, določenih s tem pravilnikom (v nadaljevanju: upravičenci). Do subvencije niso upravičene pravne osebe.
Populacijska enota oziroma populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza
onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.
3. člen
(pogoji)
Občina subvencionira nakup MKČN velikosti do 50 PE za
stalno naseljene stanovanjske stavbe, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
1. enostanovanjska ali večstanovanjska stavba (v nadaljevanju: stavba), za katero se dobavi MKČN, leži na naslednjih
območjih aglomeracij, določenih v Programu izvajanja javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini
Kanal ob Soči za leto 2017–2020 z decembra 2016, za katere
19. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (v nadaljevanju: Uredba) izjemoma dopušča čiščenje
komunalne odpadne vode v MKČN, manjši od 50 PE;
2. stavba, za katero se dobavi MKČN, leži izven območij
aglomeracij, ki so naštete v prejšnji točki tega pravilnika, ter je
ni mogoče priklopiti na obstoječi oziroma planirani javni kanalizacijski sistem v štiriletnem obdobju;
3. stavba, za katero se dobavi MKČN, ima veljavno pridobljeno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja
graditev objektov ali uporabno dovoljenje;
4. MKČN mora imeti pridobljeno izjavo o lastnostih izdelka
oziroma druga dokazila da ustreza standardom in je izdana v
skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov; ter da ustreza zahtevam Uredbe;
5. čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti
skladno z ostalimi določili Uredbe;
6. lokacija postavitve MKČN mora omogočati neoviran
dostop za vzdrževanje naprave in odvoz blata, v skladu s soglasjem za priključitev MKČN, ki ga izda izvajalec javne službe;
7. upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem, na katerem se načrtuje postavitev MKČN;
8. MKČN mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja;
9. upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno
MKČN, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor
vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo
zadolžena za upravljanje MKČN.
4. člen

3145.

Pravilnik o subvencioniranju nakupa malih
komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Kanal ob Soči

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na
7. redni seji dne 14. 11. 2019 sprejel

(višina subvencij)
Sredstva za nakup MKČN se vsako leto zagotovijo v
proračunu Občine Kanal ob Soči. Na podlagi določene višine
sredstev se objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje za
dodelitev subvencij.
Višina subvencije za MKČN je do 50 % nabavne cene,
oziroma največ 1.500,00 EUR za posamezno enostanovanjsko
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stavbo oziroma največ 250 EUR/PE za večstanovanjsko stavbo
z urejeno etažno lastnino in za več stanovanjskih objektov.
Upravičeni stroški so stroški nakupa MKČN z DDV. V
primeru, da se dobavi skupna MKČN za več stanovanjskih
objektov, morajo obračun razdelitve upravičenih stroškov po
posameznem upravičencu pripraviti upravičenci v svoji vlogi.
5. člen
(javni razpis)
Občina za vsako leto objavi javni razpis na občinski spletni strani ali v drugih medijih. V javnem razpisu se določi:
1. naziv in sedež občine,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. pogoje za kandidiranje na javnem razpisu,
5. razpoložljivo višino sredstev,
6. rok in naslov vložitve vlog,
7. rok, v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu,
8. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo
informacije in razpisno dokumentacijo.

Št.

8. člen
(pogodba in nakazilo subvencije)
Medsebojne pravice in obveznosti med upravičencem ter
Občino Kanal ob Soči se določijo s pogodbo.
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Subvencija se upravičencu izplača, ko dostavi poročilo o
prvih meritvah za MKČN in podatke za vpis v evidence MKČN.
Poročilo izvede oseba, vpisana v evidence izvajalcev obratovalnega monitoringa.
Po zaključeni naložbi, vendar najkasneje do 10. 11. tekočega leta, pošljejo upravičenci zahtevek za izplačilo z vsemi zahtevanimi prilogami na Občino Kanal ob Soči. Nakazilo
subvencije se izvrši na osebni račun upravičenca 30. dan od
prejema popolnega zahtevka.
9. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0009/2019-12
Kanal ob Soči, dne 14. novembra 2019
Županja
Občine Kanal
Tina Gerbec

6. člen
(vloga)
Vlagatelji se na javni razpis prijavijo s pisno vlogo. Vloga
se poda na obrazcih razpisne dokumentacije na naslov: Občina
Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
7. člen
(postopek)
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu
z razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom
imenuje župan.
Naloge komisije so:
1. odpiranje in pregled vlog,
2. ocena upravičenosti vlog,
3. priprava poročila s predlogom upravičencev in višine
subvencij po posameznih upravičencih,
4. spremljanje namenske porabe subvencij,
5. druge naloge, povezane z izvedbo javnega razpisa.
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele
vloge po vrstnem redu prispetja in pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in pripravi
predlog o dodelitvi subvencij.
Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev posameznega leta za ta namen.
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi subvencij občinska uprava izda odločbo. Zoper odločbo je mogoča pritožba
pri županu.
Upravičenec lahko pridobi subvencijo za isto naložbo le
enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti
namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljeno
subvencijo skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva izplačila upravičencu do dneva vračila v
primerih, ko se ugotovi:
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve subvencije navajal neresnične podatke;
– druge nepravilnosti pri porabi subvencije.
Komisija iz prvega odstavka tega člena lahko pred izplačilom subvencije opravi ogled MKČN, za katero se pomoč
dodeljuje.
Upravičenec v obdobju 5 let od prejema subvencije ne
sme odtujiti MKČN, za katero je prejel subvencijo, razen če je
bila stavba, za katero se je vgradila MKČN, v tem času priključena na javno kanalizacijo v upravljanju izvajalca javne službe.
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KOČEVJE
3146.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Kočevje

Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov
za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H,
83/18 in 19/19), prve in tretje alineje 41. člena ter določb
VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS,
št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 –
odl. US, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US)
in 218. člena, 218.a člena, 218.b člena, 218.c člena, 218.č člena in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05
– ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09,
61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr,
110/13, 19/15 in 61/17 – GZ), 18. člena Statuta Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski
svet Občine Kočevje na 8. redni seji dne 14. 11. 2019 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Kočevje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo), ki določajo:
– lego in namembnost,
– opremljenost stavbnega zemljišča z objekti in omrežji
gospodarske javne infrastrukture,
– merila za oprostitev plačevanja nadomestila.
II. DOLOČITEV ZAZIDANIH IN NEZAZIDANIH
STAVBNIH ZEMLJIŠČ
2. člen
(zazidana in nezazidana stavbna zemljišča)
Za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča se štejejo
tista zemljišča, kot jih določajo predpisi o graditvi objektov.

Stran

8464 /

Št.

70 / 29. 11. 2019

Uradni list Republike Slovenije

3. člen
(določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča)
(1) Osnovo za določitev površine zazidanega stavbnega
zemljišča predstavljajo Register nepremičnin, Kataster stavb
in Zemljiški kataster, ki jih vodi Geodetska uprava RS in iz
katerih občina za potrebe odmere nadomestila črpa potrebne
podatke. Osnovo za določitev poslovnih subjektov predstavlja
tudi Poslovni register Slovenije.
(2) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za stanovanjski namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST
ISO: 9836) vseh zaprtih prostorov posameznega stavbnega
dela stanovanjskega namena in neto tlorisna površina garaže za osebna vozila, če je le-ta vpisana kot samostojni
stavbni del.
(3) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni
namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO: 9836)
vseh prostorov posameznega stavbnega dela poslovnega namena in neto tlorisna površina vseh stavbnih delov, ki so funkcionalno povezani z njim.
(4) V površino zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen se štejejo tudi zunanje poslovne površine, ki se
uporabljajo kot spremljevalne površine za opravljanje poslovne
dejavnosti. To so predvsem zunanja parkirišča, zunanje manipulativne površine, delavnice na prostem, nepokrita skladišča,
športna igrišča in površine bencinskih servisov.
4. člen

– 4. območje: Gotenica, Borovec, Kočevska Reka, Novi
Lazi, Štalcerji, Morava, Stari Log, Smuka, Onek, Laze pri Oneku, Koprivnik, Mačkovec, Predgrad, Dol;
– 5. območje: ureditvena območja ostalih naselij v Občini
Kočevje, ki niso vključena v 1. do 4. območje ter območja
razpršene gradnje.
(3) Meje območij iz prejšnjega člena tega odloka so določene in razvidne iz grafične karte, ki je na vpogled na Občini
Kočevje, pri službi, pristojni za urejanje prostora in prostorsko
načrtovanje. Pregledna karta območij je priloga tega odloka.
IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
6. člen
(splošna merila)
Za določitev višine nadomestila za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča se upoštevajo naslednja merila:
– opremljenost s komunalnimi in drugimi objekti in napravami,
– lega (območje) in namen zazidanega in nezazidanega
stavbnega zemljišča.
7. člen
(opremljenost stavbnega zemljišča)
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami se točkuje na naslednji način:

(določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča)

Opremljenost s komunalnimi in drugimi objekti
in napravami individualne rabe
a.) vodovod
b.) kanalizacija
c.) električno omrežje
d.) telefonsko omrežje
Opremljenost zemljišča s komunalnimi objekti
in napravami kolektivne rabe
e.) asfaltna cesta
f.) makadamska cesta
g.) javna razsvetljava

(1) Osnovo za določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča predstavljata evidenci Zemljiški kataster in Kataster stavb, ki ju vodi Geodetska uprava RS in iz katerih občina
za potrebe odmere nadomestila črpa potrebne podatke.
(2) Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se določi
kot površina zemljiške parcele, ki je namenjena gradnji, ob
upoštevanju pogojev 2. člena tega odloka in pogojev vsakokratnega veljavnega prostorskega akta.
III. DOLOČITEV OBMOČIJ ODMERE NADOMESTILA

25
15
10

(2) Pri komunalni opremljenosti se upošteva dejanska
možnosti priključitve na posamezno vrsto komunalne naprave.

5. člen
(območja odmere nadomestila)
(1) Nadomestilo se plačuje na celotnem območju občine.
(2) Območje občine je razdeljeno na pet območij:
– 1. območje: mesto Kočevje;
– 2. območje: Šalka vas, Dolga vas, Breg, Mahovnik;
– 3. območje: Gornje Ložine, Dolnje Ložine, Nove Ložine, Stara Cerkev, Koblarji, Slovenska vas, Mrtvice, Gorenje,
Mlaka, Klinja vas, Željne, Cvišlerji, Livold, Mozelj, Zajčje polje,
Črni Potok;

1. Stanovanjski namen
enostanovanjske stavbe
večstanovanjske stavbe
garažne stavbe
stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
2. Poslovni namen
gostinske stavbe
poslovne in upravne stavbe
trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
industrijske in skladiščne stavbe
kmetijske stavbe, ki se uporabljajo za poslovni namen
stavbe splošnega družbenega pomena
3. Poslovni namen: zunanje poslovne površine
zunanje poslovne površine

Število
točk
25
25
25
20

8. člen
(lega in namen zazidanega stavbnega zemljišča)
(1) Namen uporabe zazidanega stavbnega zemljišča, oziroma dela stavbe na tem stavbnem zemljišču, se določi na
podlagi evidenc o nepremičninah. Glede na vrsto dejanske rabe
dela stavbe se zazidana stavbna zemljišča razdelijo v navedene
skupine in se glede na lego vrednotijo na naslednji način:

1. območje

2. območje

3. območje

4. območje

5. območje

110

90

70

50

40

320

220

120

100

70

200
110
160

150
90
110

80
70
70

70
50
60

50
40
40

60

50

40

30

20
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Št.

(2) Stanovanjski in poslovni namen se točkujeta tudi za
druge stavbe, ki niso uvrščene drugje in stavbne dele v skupni
rabi, v kolikor se ugotovi, da se del stavbe uporablja za stanovanjski ali poslovni namen. V tem primeru se določijo točke
glede na ugotovljen namen uporabe iz zgornje tabele.

Namenska raba
območja stanovanj
območja poslovnih in proizvodnih dejavnosti
(industrijske, trgovske, storitvene, oskrbne,
poslovne, turistične dejavnosti)
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9. člen
(namen in lega nezazidanega stavbnega zemljišča)
Namen uporabe nezazidanega stavbnega zemljišča se
določi glede na namensko rabo območja, kot jo določa veljavni
prostorski akt in se vrednoti na naslednji način:

1. območje
40

2. območje
30

3. območje
20

4. območje
10

5. območje
5

60

50

40

30

20

V. ODMERA NADOMESTILA

VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA

10. člen

15. člen
(oprostitve plačila nadomestila)
(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne
plačuje:
– za stavbna zemljišča, ki se neposredno uporabljajo za
potrebe obrambe in zaščite RS,
– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska
in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki
jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje,
če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo
versko dejavnost.
(2) Oprostitev plačila nadomestila za zazidano stavbno
zemljišče velja za:
a) zavezanca, ki je kupil novo stanovanje kot posamezni
del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek. Petletna
oprostitev prične teči z dnem prijave stalnega bivališča, upošteva pa se od dneva pravnomočnosti odločbe o priznanju
oprostitve, ki se izda na podlagi vloge zavezanca,
b) zavezanca, ki je prejemnik denarne socialne pomoči na
podlagi zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
Odločbo o enoletni oprostitvi izda pristojni organ Občine Kočevje na podlagi vloge zavezanca. Če je bila odločba pristojnega
organa Občine Kočevje o enoletni oprostitvi izdana najkasneje
do izdaje odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, se oprostitev upošteva za odmerno leto, v katerem
je bila odločba izdana. V nasprotnem primeru se oprostitev
upošteva za naslednje odmerno leto.

(določitev višine nadomestila)
(1) Letna višina nadomestila za zazidana stavbna zemljišča je vsota točk iz 7. in 8. člena tega odloka, ki se pomnožijo s
površino zazidanega stavbnega zemljišča, kot izhaja iz 3. člena
tega odloka ter z letno višino točke za odmero nadomestila.
(2) Letna višina nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča, ki se nahajajo na območjih, ki so glede na veljavni prostorski akt namenjena za stanovanjsko gradnjo, je vsota točk
iz 7. in 9. člena tega odloka, ki se pomnožijo s površino nezazidanega stavbnega zemljišča, kot izhaja iz 4. člena tega odloka,
z letno višino točke za odmero nadomestila in faktorjem 0,7.
(3) Letna višina nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča, ki se nahajajo na območjih, ki so glede na veljavni
prostorski akt namenjena za gradnjo stavb za poslovne in proizvodne dejavnosti, se izračuna kot vsota točk iz 7. in 9. člena
tega odloka, ki se pomnožijo s površino nezazidanega stavbnega zemljišča, kot izhaja iz 4. člena tega odloka ter z letno višino
točke za odmero nadomestila.
11. člen
(vrednost točke)
(1) Vrednost točke za leto 2020 je 0,001989 EUR.
(2) Vrednost točke se z ugotovitvenim sklepom župana
letno revalorizira s količnikom, ugotovljenim na podlagi letnega
povprečnega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, za obdobje pred
letom za katero se nadomestilo odmerja, v kolikor je količnik
večji od ena.
(3) V primeru drugačne določitve vrednosti točke, kot je
določena v prejšnjem odstavku, novo vrednost točke določi
Občinski svet Občine Kočevje, na predlog župana.
12. člen
(zavezanec)
Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice
razpolaganja, lastnik, najemnik, zakupnik, uživalec).
13. člen
(prijava nadomestila)
Zavezanec za plačilo nadomestila je dolžan občinski
upravi sporočiti vse spremembe, ki bi kakorkoli vplivale na odmero nadomestila v roku petnajst dni po nastanku spremembe.
V kolikor zavezanec tega ne sporoči, občinska uprava sama
pridobi podatke iz ustreznih evidenc.
14. člen
(pobiranje nadomestila)
Nadomestilo se plačuje za tekoče leto v skladu z določili
zakona o davčnem postopku.

VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o obračunu in odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 37/16).
(2) Pritožbe zavezancev, vezane na odmero nadomestila
za pretekla odmerna leta, se obravnavajo na podlagi takrat
veljavnega odloka.
17. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2020.
Št. 422-1/2019-57(647)
Kočevje, dne 15. novembra 2019
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič
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PRILOGA 1:
OBČINA KOČEVJE
Pregledna karta območij odmere nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča

Legenda
meja občine
Območja
1. območje
2. območje
3. območje
4. območje
5. območje
Merilo: 1:175000
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Sklep o izvajanju videonadzora na javnih
površinah na območju Občine Kočevje

Na podlagi e točke prvega odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila
2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov
in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), četrtega
odstavka 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 18. člena
Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS,
št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 8. redni seji dne
14. 11. 2019 sprejel

SKLEP
o izvajanju videonadzora na javnih površinah
na območju Občine Kočevje
1.
S tem sklepom se določa izvajanje videonadzora na javnih površinah zaradi zagotavljanja nadzora nad javno infrastrukturo in javnim premoženjem, ter zagotavljanja varnosti ljudi, občanov in obiskovalcev Kočevja, ter varnosti in varovanja
občinskega premoženja, preprečevanja vandalizma, preprečevanja ogrožanja zdravja ljudi in okolja ter kulturne dediščine.
Poleg videonadzora, katerega glavni namen je zagotavljanje posnetkov videonadzornih kamer, ki omogočajo organom
pregona učinkovit pregon storilcev kaznivih dejanj, se uvede
tudi spremljanje neposrednega dogajanja (spremljanje v živo
preko oddaljenega dostopa do kamer), ki varnostni službi in
občinskim redarjem omogoča učinkovit nadzor.
2.
Videonadzor, ki ga izvaja občina ali pooblaščeni zunanji
izvajalec, ki ga za to pisno pooblasti občina, se izvaja na naslednjih lokacijah:
1. Zdravstveni dom Kočevje – občinska kolesa
– Naslov: Roška cesta 18, Kočevje.
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamere: Površina postaje za izposojo občinskih koles.
– Lokacije kamere: Rob nadstreška pri vhodu v zdravstveni dom.
– Temeljni namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje
varnosti javnega premoženja in ljudi.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za
zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na
drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj
(kraja in uničevanje premoženja občine in ogrožanje varnosti
posameznikov). Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih
dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina
Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih
podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe
o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno
pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika, datum in
čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
– Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega
območja – zagotavljanje posnetkov;
– Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da
se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe
in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas).
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– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega
obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna
podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
2. Lokacija: Južni del NOLIK-a
– Naslov: parcelna št. 68/2, 66, k.o. 1577 Kočevje, Trata XIV
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamere: javna razsvetljava, kovinski jaški,
cesta in pločnik.
– Lokacije kamere: kandelaber javne razsvetljave
– Temeljni namen izvajanja videonadzora: varovanje premoženja in ljudi.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za
zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na
drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o vandalizmu, odlaganju in kurjenju
strupenih odpadkov ter poškodovanju občinskega premoženja.
Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in zagotavlja
varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina
Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih
podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe
o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno
pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila
ter registrska oznaka, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem
območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
– Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega
območja – zagotavljanje posnetkov;
– Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da
se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe
in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas).
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega
obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna
podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
3. Dvorišče med srednjo šolo, knjižnico, telovadnico in
osnovno šolo:
– Naslov: Trg zbora odposlancev 26, Kočevje.
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamer: Kamera snema parkirišče za kolesa s servisno omarico ter dostop do knjižnice in srednje šole.
– Lokacije kamer: Na objektu knjižnice.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti
ljudi in premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za
zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na
drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj
(vandalizem, kraja, zbiranje večjih skupin posameznikov, ki
ogrožajo varnost občanov in javno premoženje). Z izvajanjem
videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina
Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih
podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe
o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno
pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila,
datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter
čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
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– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
– Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega
območja – zagotavljanje posnetkov;
– Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da
se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe
in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas).
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega
obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna
podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
4. Kolesarnica pred OŠ Ob Rinži:
– Naslov: Cesta v Mesti log 39, Kočevje
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamere: Okolica kolesarnice in dvorišče
osnovne šole.
– Lokacija kamere: Na kandelabru javne razsvetljave.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti
otrok in drugih občanov ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za
zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na
drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj
(vandalizem, kraja, zbiranje večjih skupin posameznikov, ki
ogrožajo varnost občanov in javno premoženje). Z izvajanjem
videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina
Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih
podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe
o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno
pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: slika posameznika ali vozila,
datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter
čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
– Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega
območja – zagotavljanje posnetkov;
– Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da
se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe
in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas).
– Čas izvajanja videonadzora: od 15.00 do 07.00, vse
dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega
obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna
podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
5. OŠ Ljubo Šercer
– Naslov: Reška cesta 6, Kočevje
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamere: Zbirno mesto za odpadke.
– Lokacija kamere: Na objektu šole.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti
ljudi ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za
zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na
drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o požigu in vandalizmu na območju
ekološkega otoka. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje
uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih
dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina
Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih
podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe
o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno
pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila,
datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter
čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
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– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
– Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega
območja – zagotavljanje posnetkov;
– Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da
se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe
in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas).
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega
obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna
podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
6. Park Gaj (glavna promenada):
– Naslov: Trg zbora odposlancev 50, Kočevje.
– Število kamer: 3
– Usmerjenost kamer: Ena kamera je usmerjena v potopni
stebriček, drugi dve pa v glavno pot v parku Gaj v dve smeri,
in sicer v urbano opremo in info table kulturne dediščine ter
opremo arboretuma osnovne šole.
– Lokacije kamer: Na drogu javne razsvetljave.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti
ljudi ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: ukrep je nujen za
zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na
drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj
(vandalizem, kraja, zbiranje večjih skupin posameznikov, ki
ogrožajo varnost občanov in javno premoženje). Z izvajanjem
videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, preprečuje vandalizem in kraja ter zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina
Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih
podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe
o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno
pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila,
datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter
čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
– Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega
območja – zagotavljanje posnetkov;
– Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da
se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe
in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas).
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega
obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna
podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
7. Cona Lik
– Naslov: Novomeška cesta in Cesta na trato, Kočevje.
– Število kamer: 3
– Usmerjenost kamer: Snema se dovozne ceste v industrijsko cono in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo.
– Lokacije kamer: Na kandelabrih javne razsvetljave.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti
ljudi ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za
zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na
drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih
dejanj (vandalizem, kraja in uničevanje javne infrastrukture in
s tem ogrožanje varnosti občanov in javnega premoženja). Z
izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in zagotavlja
varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina
Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih
podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe
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o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno
pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila,
datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter
čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
– Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega
območja – zagotavljanje posnetkov;
– Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da
se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe
in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas).
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega
obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna
podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
8. Semafor na Ljubljanski cesti pri gimnaziji:
– Naslov: Ljubljanska cesta 12, Kočevje.
– število kamer: 1
– Usmerjenost kamere: Snema se semaforska oprema
na prehodu za pešce.
– Lokacije kamere: Na objektu gimnazije.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti
ljudi ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za
zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na
drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o vandalizmu (kraja in uničevanje
javne infrastrukture in s tem ogrožanje varnosti občanov in javnega premoženja). Z izvajanjem videonadzora se preprečuje
uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih
dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina
Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih
podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe
o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno
pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila,
datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter
čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
– Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega
območja – zagotavljanje posnetkov;
– Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da
se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe
in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas).
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega
obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna
podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
9. Tržnica Kočevje:
– Naslov: Ljubljanska cesta 2, Kočevje
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamere: Prostor pod tržnico in parkirišče
pred tržnico.
– Lokacije kamere: Kandelaber javne razsvetljave.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti
ljudi ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za
zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na
drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj
(vandalizem, kraja, zbiranje večjih skupin posameznikov, ki
ogrožajo varnost občanov in javno premoženje). Z izvajanjem
videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina
Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih
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podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe
o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno
pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila,
datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter
čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
– Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega
območja – zagotavljanje posnetkov;
– Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da
se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe
in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas).
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega
obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna
podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
10. Glavna železniška postaja:
– Naslov: Kolodvorska 14, Kočevje
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamer: Površina postaje za izposojo koles.
– Lokacije kamere: Kandelaber javne razsvetljave.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti
ljudi ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za
zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na
drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj
(kraja in uničevanje premoženja občine in ogrožanje varnosti
posameznikov). Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih
dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina
Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih
podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe
o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno
pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila,
datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter
čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
– Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega
območja – zagotavljanje posnetkov;
– Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da
se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe
in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas).
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega
obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna
podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
11. Prostor pred stavbo Občine Kočevje
– Naslov: Ljubljanska cesta 26, Kočevje.
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamere: Površina postaje za izposojo koles.
– Lokacije kamere: Kandelaber javne razsvetljave.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti
ljudi ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za
zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na
drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj
(kraja in uničevanje premoženja občine in ogrožanje varnosti
posameznikov). Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih
dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
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– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina
Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih
podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe
o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno
pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila,
datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter
čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
– Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega
območja – zagotavljanje posnetkov;
– Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da
se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe
in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas).
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega
obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna
podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
12. Skejt park pri športni dvorani:
– Naslov: Cesta na stadion 3, Kočevje.
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamere: Površina postaje za izposojo koles in območje »skejt« parka
– Lokacije kamere: Kandelaber javne razsvetljave.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti
ljudi ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za
zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na
drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj
(vandalizem, kraja, ki ogrožajo varnost občanov in javno premoženje). Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje
premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in
zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina
Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih
podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe
o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno
pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: slika posameznika ali vozila,
datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter
čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
– Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega
območja – zagotavljanje posnetkov;
– Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da
se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe
in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas).
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega
obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna
podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
13. Glavna avtobusna postaja Kočevje (kolesa):
– Naslov: Reška cesta 1, Kočevje
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamere: Površina postaje za izposojo koles.
– Lokacije kamere: Kandelaber javne razsvetljave.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti
ljudi ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: ukrep je nujen za
zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na
drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj
(kraja in uničevanje premoženja občine in ogrožanje varnosti
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posameznikov). Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih
dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina
Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih
podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe
o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno
pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila,
datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter
čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
– Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega
območja – zagotavljanje posnetkov;
– Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da
se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe
in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas).
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega
obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna
podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
14. Parkirišče planinskega društva Podgorska ulica:
– Naslov: Podgorska ulica 29, Kočevje.
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamer: Ekološki otok ter parkirišče za
kolesa in servisno omarico.
– Lokacije kamere: Kandelaber javne razsvetljave.
– Namen izvajanja videonadzora: zagotavljanje varnosti
ljudi ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: ukrep je nujen za
zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na
drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj
(kraja, požigi in druge oblike uničevanje premoženja občine in
ogrožanje varnosti posameznikov). Z izvajanjem videonadzora
se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja
storilce kaznivih dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina
Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih
podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe
o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno
pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: slika posameznika ali vozila,
datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter
čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
– Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega
območja – zagotavljanje posnetkov;
– Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da
se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe
in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas).
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega
obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna
podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
15. Vaško jedro »Kobel« v Dolgi vasi:
– Naslov: Ulica brigade Moris 2 / Remihova ulica 5, Kočevje.
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamere: Površina postaje za izposojo koles.
– Lokacije kamere: Kandelaber javne razsvetljave.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti
ljudi ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za
zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na
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drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj
(kraja in uničevanje premoženja občine in ogrožanje varnosti
posameznikov). Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih
dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina
Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih
podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe
o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno
pogodbo. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, preprečuje vandalizem in kraja ter zagotavlja
varnost ljudi.
– Vrsta osebnih podatkov: slika posameznika ali vozila,
datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter
čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
– Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega
območja – zagotavljanje posnetkov;
– Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da
se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe
in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas).
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega
obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna
podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
16. TIC Camp Jezero Kočevsko:
– Naslov: Trdnjava 3, Kočevje.
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamere: Površina postaje za izposojo koles
– Lokacije kamere: Pod nadstreškom TIC-a Camp Jezero.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti
ljudi ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za
zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na
drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj
(kraja in uničevanje premoženja občine in ogrožanje varnosti
posameznikov). Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih
dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina
Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih
podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe
o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno
pogodbo. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, preprečuje vandalizem in kraja ter zagotavlja
varnost ljudi.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila,
datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter
čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
– Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega
območja – zagotavljanje posnetkov;
– Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da
se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe
in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas).
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega
obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna
podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
3.
Občina Kočevje zagotovi izvedbo vseh potrebnih ukrepov
za varstvo osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja s podro-
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čja varstva osebnih podatkov, zlasti glede upoštevanja določil
o izdelavi presoje učinkov na zasebnost, spoštovanja splošnih
načel varstva osebnih podatkov, rokov hrambe, ustreznega
zavarovanja podatkov pred nepooblaščenim dostopom in pred
varnostnimi incidenti, zakonitostjo uporabe in posredovanja
posnetkov ter vodenja ustreznih evidenc za zagotavljanje revizijske sledi.
Redni notranji nadzor nad zakonitostjo in ustreznostjo izvajanja videonadzora se zagotavlja s periodičnimi pregledi stanja (revizija »DPIA«), ki jo občina izvede najmanj enkrat letno.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
5.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine
Kočevje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/19, dne
31. 5. 2019.
Št. 221-2/2019-18(640)
Kočevje, dne 15. novembra 2019
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič

3148.

Statut javnega lekarniškega zavoda Lekarna
Kočevje

Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96), Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list
RS, št. 85/16 in 77/17), Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje (Uradni list RS, št. 28/19) je svet
zavoda Lekarne Kočevje na 4. korespondenčni seji, ki je trajala
od dne 3. 9. 2019 do dne 9. 9. 2019, dne 9. 9. 2019 sprejel

STATUT
javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje
I. SPLOŠNE IN STATUSNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V statutu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(vsebina statuta)
S tem statutom se urejajo splošne in statusne zadeve, dejavnost in organiziranost zavoda, organi zavoda ter njihove pristojnosti in način odločanja, pravice, obveznosti in odgovornosti
zavoda v pravnem prometu, informacije javnega značaja in varstvo osebnih podatkov, položaj, pravice, obveščanje delavcev
ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in
poslovanje zavoda v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
3. člen
(ime, sedež in poslovni naslov zavoda)
(1) Ime zavoda je: Lekarna Kočevje
(2) Sedež zavoda je v kraju Kočevje.
(3) Direktor zavoda s svojimi sklepi določa poslovni naslov
v kraju sedeža zavoda in je vsako spremembo poslovnega
naslova dolžan prijaviti za vpis v sodni register. Sprememba
poslovnega naslova zavoda ne pomeni spremembe statuta.
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4. člen
(znak in žig zavoda)
(1) Zavod ima žig okrogle oblike premera 30 mm z besedilom Lekarna Kočevje na obodu in znakom lekarniške dejavnosti v sredini. Lekarniški znak predstavlja križ v katerem so v
rastru kača in kelih. Na obodu je vtisnjena številka žiga.
(2) Pravico do uporabe žiga in način uporabe žiga določi
direktor zavoda z internimi navodili.
II. DEJAVNOST IN ORGANIZIRANOST ZAVODA
5. člen
(dejavnost zavoda)
(1) Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost, ki
se izvaja kot javna služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov, in obsega:
– izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski
medicini na recept in brez recepta,
– izdajo živil za posebne zdravstvene namene,
– farmacevtsko obravnavo pacienta,
– dejavnost farmacevta svetovalca,
– farmacevtsko intervencijo,
– storitve telefarmacije,
– pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in
veterinarski medicini,
– priprava izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev
zdravja,
– preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih zdravil,
– spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih
ali sumu nanje,
– prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili,
– drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki
zagotavlja njihovo pravilno, smiselno in varno uporabo.
(2) Poleg lekarniške dejavnosti, opredeljene v prvem
odstavku tega člena ter v njenem okviru, opravlja zavod še
naslednje dejavnosti:
– preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in
ohranitev zdravja,
– preskrbo z veterinarskimi izdelki,
– preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,
– izvajanje samodiagostičnih meritev in testov,
– preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost,
– pedagoško-izobraževalno dejavnost,
– druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja,
– dostavo zdravil in drugih izdelkov k izvajalcem zdravstvene dejavnosti,
– druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo.
(3) Zavod opravlja naslednje dejavnosti, usklajene s standardno klasifikacijo dejavnosti:
47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s farmacevtskimi izdelki,
47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki,
47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z igračami in rekviziti za igre in zabavo,
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali internetu,
47.789 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah,
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili,
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
63.120 Obratovanje spletnih portalov,
84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in
drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti,
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73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora,
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti.
6. člen
(organizacija zavoda)
(1) Za izvajanje lekarniške dejavnosti ima zavod v svoji
sestavi eno organizacijsko enoto na sedežu zavoda na Roški
cesti 16 v Kočevju.
(2) Finančne, računovodske, knjigovodske, planske, kadrovske, administrativne in druge naloge opravlja uprava zavoda na sedežu zavoda.
(3) Organizacija Lekarne Kočevje je podrobneje urejena
z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
(4) Za zagotavljanje boljše preskrbe z zdravili lahko zavod
s soglasjem ustanovitelja in ob izpolnjevanju zakonskih pogojev
organizira priročno zalogo zdravil v ambulantah zdravstvenega
doma in ambulantah koncesionarjev, ki opravljajo javno zdravstveno dejavnost.
(5) Zavod lahko organizira spletno lekarno v skladu s
predpisi, ki urejajo poslovanje spletne lekarne.
III. ORGANI ZAVODA
7. člen
(organi zavoda)
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda in
– strokovni svet zavoda.
A. Svet zavoda
8. člen
(svet zavoda)
(1) Svet zavoda nadzoruje in upravlja zavod.
(2) Svet zavoda sestavlja devet (9) članov, od tega:
– štirje (4) predstavniki ustanovitelja,
– trije (3) predstavniki zaposlenih v zavodu,
– en (1) predstavnik pacientov in
– en (1) predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Območna enota Ljubljana.
(3) Mandat članov sveta zavoda traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja oziroma izvolitve največ dvakrat
zaporedoma.
9. člen
(imenovanje sveta zavoda)
(1) Predstavnike ustanovitelja v svet zavoda imenuje Občinski svet Občine Kočevje, v skladu s svojim Statutom in
Poslovnikom.
(2) Predstavnika zaposlenih v svet zavoda izvolijo zaposleni delavci neposredno, s tajnim glasovanjem. Postopek
kandidiranja in volitev ter razrešitve predstavnikov delavcev se
določijo s splošnim aktom, ki ga sprejme svet zavoda.
(3) Predstavnika pacientov v svet zavoda imenuje župan
na podlagi predhodno objavljenega javnega poziva vsem zainteresiranim kandidatom, ki se ga objavi na spletnih straneh
ustanovitelja in zavoda.
(4) Predstavnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Območna enota Ljubljana v skladu s svojimi splošnimi akti.
10. člen
(konstituiranje sveta zavoda)
(1) Svet zavoda se konstituira, ko je imenovanih oziroma
izvoljenih večina članov sveta zavoda in se je iztekel mandat
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svetu prejšnjega sklica. Svetu zavoda začne teči mandat z
dnem konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil posamezen član
imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan
oziroma izvoljen po konstituiranju sveta, se izteče mandat, ko
se izteče mandat celotnega sveta.
(2) Konstitutivno sejo sveta skliče direktor, ki jo do izvolitve predsednika sveta zavoda tudi vodi. Konstitutivno sejo
sveta zavoda se skliče v roku 30 dni po imenovanju oziroma
po izvolitvi članov sveta zavoda.
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– sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti
na podlagi zakonov in drugih predpisov,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji določenimi z zakonom,
– razpisuje volitve predstavnikov zaposlenih v svet zavoda,
– zagotavlja varstvo pravic delavcev,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, odlokom o
ustanovitvi in tem statutom.

11. člen

13. člen

(vodenje sveta zavoda)

(razrešitev člana sveta zavoda)

(1) Svet zavoda vodi predsednik, ki ga izmed sebe izvolijo
člani sveta na prvi konstitutivni seji z večino glasov vseh navzočih
članov. Svet ima tudi namestnika predsednika, ki se izvoli po istih
pravilih kot predsednik sveta. Namestnik predsednika nadomešča
predsednika sveta zavoda v primeru njegove odsotnosti.
(2) Predsednik sveta organizira in vodi delovanje sveta
zavoda, skrbi za komunikacijo in v primeru neaktivnosti posameznega člana sveta opozori ustanovitelja oziroma organ ali
organizacijo katerega predstavnik je.
(3) Svet zavoda je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot
polovica članov sveta zavoda. Svet zavoda sprejema odločitve
z večino glasov vseh navzočih članov sveta.
(4) Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način in
uresničevanje pravic in dolžnosti članov sveta zavoda določi
svet zavoda s poslovnikom.

(1) Člana sveta zavoda se lahko razreši pred potekom
mandata s strani ustanovitelja ali organa, ki ga je imenoval,
po postopku po katerem je bil imenovan, in sicer v naslednjih
primerih:
– če odstopi in zahteva razrešitev,
– če ne opravlja svojih nalog,
– če se ne udeležuje sej,
– če pri svojem delu kot član sveta zavoda krši predpise,
– če s svojim ravnanjem škoduje interesom in ugledu
zavoda.
(2) Razlog razrešitve zaradi neudeležbe na sejah je podan, če se član sveta neopravičeno ne udeleži vsaj polovice
sklicanih sej sveta.

12. člen
(pristojnosti sveta zavoda)
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon še
naslednje naloge:
– nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela zavoda
z vidika sprejetega strateškega in letnega načrta zavoda,
– nadzoruje ravnanje s premoženjem zavoda,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
zavoda,
– odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki v
skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost,
– ustanovitelju predlaga, da se del presežka prihodkov
nad odhodki zavoda v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost, vrne ustanovitelju,
– ustanovitelju predlaga način in višino pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih
razpoložljivih sredstev zavoda,
– v soglasju z ustanoviteljem odloča o ustanovitvi oziroma
ukinitvi lekarn in lekarniških podružnic ter lokacijah na katerih
zavod organizira izvajanje dejavnosti,
– odloča o sanacijskem programu in predlogih za pokritje
primanjkljaja presežka odhodkov nad prihodki,
– nadzoruje finančno poslovanje zavoda,
– obravnava dolgoročno strategijo zavoda, jo potrdi in
predloži ustanovitelju v sprejem,
– sprejme letni program dela in določa finančni načrt
zavoda,
– sprejme normative za delo na predlog direktorja,
– preveri in potrdi letno poročilo zavoda,
– odloča o delovni uspešnosti direktorja,
– spremlja vodenje poslov zavoda in delo direktorja,
– uveljavlja zahtevke zavoda proti direktorju v zvezi s
povračilom škode, nastale pri poslovodenju,
– obravnava poročila direktorja in daje smernice za njegovo delo,
– spremlja kazalnike kakovosti in varnosti v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost,
– najmanj polletno spremlja in ocenjuje poslovanje zavoda,
– s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema statut zavoda,
– izdaja soglasja k sistemizaciji delovnih mest ter k razpolaganju s premičnim premoženjem zavoda,

B. Direktor zavoda
14. člen
(direktor zavoda)
(1) Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi in organizira
delo ter poslovanje zavoda.
(2) Direktor je tudi strokovni vodja zavoda in je odgovoren
za strokovno delo zavoda.
(3) Mandat direktorja zavoda traja pet let. Direktor je po
preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
15. člen
(imenovanje direktorja zavoda)
(1) Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan, kdor:
– ima univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri ali končan enovit magistrski študij farmacije,
– ima veljavno licenco za izvajanje lekarniške dejavnosti,
– ima pet let delovnih izkušenj na področju lekarniške
dejavnosti,
– predloži program razvoja zavoda,
– ima izkušnje s področja vodenja in upravljanja,
– ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega
lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda,
– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih
ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil
ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega
deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil
oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba
v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe,
– ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
– izpolni druge pogoje, določene z zakonom in predpisi.
(2) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s
soglasjem ustanovitelja na podlagi javnega razpisa. Svet zavoda imenuje tričlansko razpisno komisijo, ki opravi razpis in predlaga kandidate s svojim mnenjem svetu zavoda v imenovanje.
(3) Javni razpis za imenovanje direktorja objavi svet zavoda v roku 6 mesecev pred iztekom mandata, oziroma v roku
30 dni od dneva razrešitve. Javni razpis se objavi v sredstvih
javnega obveščanja in na spletnih straneh zavoda, ter vsebuje:
– pogoje za imenovanje,
– čas mandata,
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– rok za prijavo kandidatov, ki ne sme biti krajši od osmih
dni od objave javnega razpisa, rok v katerem bodo prijavljeni
kandidati obveščeni o izbiri, ki ne sme biti daljši od 60 dni od
objave javnega razpisa in
– druge podatke.
(4) Svet zavoda opravi izbirni postopek ter v roku določenem v javnem razpisu, obvesti vsakega prijavljenega kandidata
o izbiri in ga pouči, da lahko zahteva sodno varstvo pri sodišču,
pristojnem za delovne spore.
(5) Če se na javni razpis ni prijavil nihče ali če nihče od
prijavljenih kandidatov ni imenovan, se javni razpis ponovi. Za
čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa,
vendar najdlje za eno leto, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja.
16. člen
(razrešitev direktorja)
(1) Direktorja se razreši, če:
– če to sam zahteva,
– mu je s pravnomočno sodno odločbo prepovedano
opravljanje poklica,
– pri svojem delu ne ravna v skladu z zakonom ali drugimi
predpisi in splošnimi akti,
– ne izvaja sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z
njimi,
– z nevestnim ali malomarnim delom povzroča škodo
zavodu,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
(2) Direktorja zavoda razreši svet zavoda s soglasjem
ustanovitelja.
(3) Pred razrešitvijo je potrebno direktorja seznaniti z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper
sklep o razrešitvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo.
(4) V kolikor direktor sam poda izjavo o razrešitvi, svet
zavoda o pisni izjavi obvesti ustanovitelja in prične s postopkom
imenovanja novega direktorja.
17. člen
(vršilec dolžnosti direktorja)
(1) Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma, če
nihče od prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet
zavoda imenuje vršilca dolžnosti in hkrati začne postopek za
imenovanje direktorja.
(2) Za vršilca dolžnosti lahko svet zavoda imenuje bodisi
strokovnega delavca zavoda bodisi katerega izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za funkcijo direktorja.
V kolikor med navedenim ni možno izbrati ustreznega vršilca
dolžnosti, ga v imenu sveta zavoda izbere ustanovitelj.
(3) Vršilec dolžnosti direktorja se imenuje za čas do imenovanja novega direktorja, vendar najdlje za obdobje enega leta.
18. člen
(pristojnosti direktorja)
(1) Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira delo in poslovanje zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda,
– pripravlja predloge programa dela in razvoja zavoda, finančnega načrta, pripravlja poročila o delu in poslovanju zavoda,
– sprejema splošne akte, ki niso v pristojnosti sveta zavoda,
– predlaga načrt investicij in razvoja lekarniške dejavnosti
v soglasju s svetom zavoda,
– izvršuje odločitve sveta zavoda,
– predlaga nove lekarniške programe v soglasju s svetom
zavoda,
– določa sistemizacijo delovnih mest s soglasjem sveta
zavoda,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij, o razporejanju
delavcev k določenim nalogam in imenuje delavce s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi,
– zagotavlja neodvisno strokovno izpopolnjevanje farmacevtskih strokovnih delavcev,
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– poroča ministrstvu o številu prejetih receptov in številu
farmacevtskih strokovnih delavcev,
– farmacevtske strokovne delavce spodbuja k strokovnemu in etičnemu izvajanju lekarniške dejavnosti,
– zagotavlja strokovno neodvisnost glede naročanja zdravil, medicinskih pripomočkov ali drugih izdelkov za podporo
zdravljenja in ohranitev zdravja,
– organizira interni strokovni nadzor in izdaja strokovna
navodila,
– sklicuje in vodi strokovni svet,
– sprejme cenik storitev in določa prodajne pogoje in cene
blaga široke potrošnje,
– sklepa pravne posle in podpisuje vse listine zavoda,
razen tistih, ki jih lahko na podlagi predpisov podpisujejo druge
osebe (npr. računovodja),
– druge naloge, določene z zakonom, odlokom o ustanovitvi in tem statutom.
(2) Direktor je v pravnem prometu z drugimi pooblaščen
za sklepanje pogodb v okviru dejavnosti in vsakoletnega finančnega načrta zavoda.
(3) V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča direktorja delavec zavoda, ki ga pooblasti direktor.
Pisno pooblastilo določa obseg, vsebino in trajanje pooblastila.
C. Strokovni svet zavoda
19. člen
(strokovni svet zavoda)
(1) Zavod ima strokovni svet, ki je kolegijski organ zavoda
za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih.
(2) Strokovni svet sestavljajo trije člani: direktor kot predsednik ter dva člana, ki ju izmed zaposlenih magistrov farmacije
s sklepom imenuje direktor. Mandat članov strokovnega sveta
je vezan na mandat direktorja.
(3) Strokovni svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj
dvakrat letno.
(4) Strokovni svet odloča z večino glasov vseh članov
sveta.
(5) O delu strokovnega sveta se vodi zapisnik.
(6) Strokovni svet sklicuje in vodi direktor zavoda, ki odgovarja za izvajanje sprejetih sklepov.
(7) Strokovni svet ima naslednje pristojnosti:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
– odloča o izbiri in prioriteti nabav lekarniške opreme,
– odloča o vrstah izdelkov, ki se nabavljajo za prodajo v
lekarnah,
– daje svetu zavoda in direktorju mnenje glede organizacije in dela zavoda,
– obravnava predlog plana izobraževanja delavcev v zavodu,
– predlaga direktorju plan specializacij in odloča o pogojih
kandidatov za specializacije,
– odloča o pritožbah uporabnikov storitev na delo strokovnih delavcev zavoda,
– obravnava ugotovitve internega strokovnega nadzora
in sprejema ukrepe,
– odloča o vseh drugih zadevah za katere ga pooblasti
svet zavoda ali direktor.
IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
20. člen
(nastopanje v pravnem prometu)
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen in registriran, samostojno in
brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi razpolaga v skladu s predpisi.
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V. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA IN VARSTVO
OSEBNIH PODATKOV
21. člen
(informacije javnega značaja)
(1) Zavod zagotavlja javnost dela:
– z uradnimi sporočili za javnost,
– s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni
splet v skladu z zakonom, ki ureja področje informacij javnega
značaja ter
– na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z
delom zavoda.
(2) O delu zavoda obvešča javnost direktor zavoda.

23. člen
(uporaba predpisov)
Za zaposlene se v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi iz delovnega razmerja uporabljajo določila zakonov, ki urejajo delovna razmerja, varstvo pri delu, zakon o
sistemu plač v javnem sektorju ter kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, za dejavnost zdravstva in socialnega
varstva, za javni sektor in drugih predpisov, ki urejajo položaj,
pravice, odgovornosti in disciplinske kršitve zaposlenih.
VII. OBVEŠČANJE DELAVCEV
24. člen
(obveščanje delavcev)
(1) Organi zavoda so dolžni obveščati delavce o vseh
zadevah, ki vplivajo na položaj, pravice in obveznosti delavcev.
(2) Obveščanje se opravlja z objavami na oglasnih deskah ter preko interne elektronske pošte.
(3) Za organizacijo obveščanja je odgovoren direktor zavoda.
VIII. STATUT IN SPLOŠNI AKTI ZAVODA
25. člen
(statut zavoda)
(1) Statut zavoda sprejme svet zavoda z večino glasov
vseh članov sveta zavoda.
(2) Spremembe statuta se sprejemajo po istem postopku
kot statut.
26. člen
(splošni akti zavoda)
(1) Svet zavoda sprejme splošne akte, ki jih je dolžan
sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov.
(2) Direktor zavoda sprejme splošne akte za katere ni
pristojen svet zavoda.
(3) Splošni akti stopijo v veljavo osmi dan po objavi na
oglasni deski ali na interni elektronski pošti.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(uskladitev notranjih aktov)
Notranje akte javnega zavoda, ki so v neskladju s tem statutom, je potrebno uskladiti z določbami tega statuta najkasneje
v roku treh mesecev po njegovi uveljavitvi.
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28. člen
(veljavnost statuta)
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut
javnega zavoda Lekarne Kočevje z vsemi spremembami.
29. člen
(objava statuta)
(1) Ta statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko zavod pridobi soglasje ustanovitelja.
(2) Statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Predsednik sveta zavoda
Peter Vesel

22. člen
(varstvo osebnih podatkov)
Zavod zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s
predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.
VI. POLOŽAJ, PRAVICE IN ODGOVORNOSTI
TER DISCIPLINSKE KRŠITVE ZAPOSLENIH
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KOPER
3149.

Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo
ter o odmeri in izračunu komunalnega
prispevka na območju Mestne občine Koper

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 podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo ter o odmeri
in izračunu komunalnega prispevka na območju
Mestne občine Koper
Št. 427-209/2019
Koper, dne 15. novembra 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Po pooblastilu župana
podžupanja
Jasna Softić
Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 25. in 27. člena Uredbe
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni
list RS, št. 20/19 in 30/19 – popr. in 34/19) in 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) je Občinski svet
Mestne občine Koper na seji dne 14. novembra 2019 sprejel

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo ter o odmeri
in izračunu komunalnega prispevka na območju
Mestne občine Koper
1. člen
(uvod)
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o
odmeri in izračunu komunalnega prispevka na območju Mestne
občine Koper (v nadaljevanju: odlok).
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(2) Ta odlok določa:
– obstoječo komunalno opremo,
– oskrbna območja,
– stroške obstoječe komunalne opreme,
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na
enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka,
– oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
(3) Podlaga za pripravo odloka je Elaborat za pripravo
odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Koper,
ki ga je izdelala gospodarska družba LOCUS prostorske informacijske rešitve, d.o.o., številka naloge 1787/2019, z datumom
oktober 2019 (v nadaljevanju: Elaborat za pripravo odloka).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v
predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
3. člen
(obstoječa komunalna oprema)
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se
odmerja na območju celotne občine za naslednjo komunalno
opremo:
– cestno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– vodovodno omrežje,
– objekte ravnanja z odpadki,
– javne površine.

obstoječa komunalna oprema

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
(oskrbno območje)
(1) Za določitev podlag za odmero komunalnega prispevka se za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi
oskrbno območje.
(2) Na območju občine je za obstoječo komunalno
opremo določeno eno oskrbno območje za posamezno vrsto
komunalne opreme, in sicer za kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje, objekte za opravljanje obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in
druge javne površine v javni lasti ter pet oskrbnih območij za
cestno omrežje.
(3) Oskrbna območja so razvidna na grafičnem delu Elaborata za pripravo odloka.
5. člen
(stroški obstoječe komunalne opreme)
Stroški obstoječe komunalne opreme znašajo:
obstoječa komunalna oprema
cestno omrežje (CESo)
kanalizacijsko omrežje (KANo)
vodovodno omrežje (VODo)
objekti ravnanja z odpadki (KOMo)
javne površine (JPo)
6. člen
(stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere)
Stroški obstoječe komunale opreme na m2 gradbene parcele stavbe in m2 bruto tlorisne površine objekta znašajo:

oskrbno območje
CES1 – 1. oskrbno območje obstoječega omrežja cest
CES2 – 2. oskrbno območje obstoječega omrežja cest
cestno omrežje (CESo)
CES3 – 3. oskrbno območje obstoječega omrežja cest
CES4 – 4. oskrbno območje obstoječega omrežja cest
CES5 – 5. oskrbno območje obstoječega omrežja cest
kanalizacijsko omrežje (KANo) KAN – oskrbno območje obstoječega omrežja kanalizacije
vodovodno omrežje (VODo)
VOD – oskrbno območje obstoječega omrežja vodovoda
ravnanje z odpadki (KOMo)
KOM – oskrbno območje obstoječih objektov ravnanja z odpadki
javne površine (JPo)
JP – oskrbno območje obstoječih javnih površin

7. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo)
Merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega
inženirskega objekta ali površina drugih gradbenih posegov,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)
in deležem površine objekta (Dto) pri izračunu komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– faktor namembnosti objekta Fn in
– psz(i): prispevna stopnja zavezanca (%).
8. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe
komunalne opreme se za stavbe izračuna po naslednji enačbi:
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) +
(ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i)

stroški obstoječe
komunalne opreme [€]
342.320.044,50
177.682.167,89
185.481.600,00
6.472.123,80
164.901.533,00

Cpo
6,11
12,23
20,84
39,62
25,19
13,90
10,47
0,37
30,23

Cto
18,56
23,34
38,03
15,52
32,95
19,92
17,05
0,60
34,60

Zgornje oznake pomenijo:
– KPobstoječa(i): znesek dela komunalnega prispevka za
posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
– AGP: površina gradbene parcele stavbe,
– Cpo(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunale
opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
– Dpo: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe,
– Cto(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunalne
opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
– Dto: delež površine objekta pri izračunu komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– Fn: faktor namembnosti objekta glede na njegov namen
uporabe,
– psz(i): prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto
obstoječe komunalne opreme (%),
– i: posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe
komunalne opreme se za gradbeno inženirske objekte izračuna
po naslednji enačbi:
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KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz(i)
Zgornje oznake pomenijo:
– AGIO: površina gradbenega inženirskega objekta,
– druge oznake pomenijo enako, kot je določeno v prejšnjem odstavku.
(3) Za objekte, ki se uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se izračuna kot seštevek zneskov komunalnih prispevkov
za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme iz prvega,
drugega ali tretjega odstavka tega člena:
KPobstoječa = Σ KPobstoječa(i)
(5) Za izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se najprej določijo vrste obstoječe komunalne
opreme, na katero zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu
je omogočena njena uporaba, in sicer:
– če se komunalni prispevek odmerja zaradi graditve,
se komunalna oprema določi na podlagi dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Če se objekt na obstoječo
komunalno opremo priključuje posredno prek nove komunalne
opreme iz programa opremljanja ali prek nove komunalne opreme iz pogodbe o opremljanju, za katero program opremljanja
ni sprejet, se posamezna vrsta komunalne opreme določi na
podlagi programa opremljanja oziroma pogodbe o opremljanju;
– če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja
opremljenosti, se komunalna oprema določi glede na dodatno
vrsto komunalne opreme, na katero se obstoječi objekt doslej ni
mogel priključiti oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba.
9. člen
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10. člen
(računski faktor površine)
Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb,
kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo
vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:

CC-SI

STAVBE

Stran

(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun
komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele
stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine
zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine (Fp).
(3) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisna površina
stavbe, določena na podlagi neto tlorisne površine stavbe iz
uradnih nepremičninskih evidenc, pomnožena s faktorjem 1,2.
Če zavezanec dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina
stavbe manjša od bruto tlorisne površine, določene na ta način,
se pri izračunu upošteva manjša površina.
(4) Določbi drugega in tretjega odstavka tega člena se
uporabljata tudi, če ni na voljo natančnejših podatkov o površini
gradbene parcele in bruto tlorisni površini stavbe v naslednjih
primerih:
– pri odmeri komunalnega prispevka pred legalizacijo obstoječih objektov, če ta še ni bil odmerjen in plačan oziroma na
drug način še niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom
komunalnega prispevka, in
– pri odmeri komunalnega prispevka potem, ko je občina
komunalni prispevek že odmerila zaradi graditve in se objekt
naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen, in pri
tem ne gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča.
(5) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve za stavbe, ki se jim v skladu
z zakonom, ki ureja prostor, ne določijo gradbene parcele, ker
se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna, se pri izračunu komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe
upošteva površina, določena na način iz drugega odstavka
tega člena.

(določitev površin za odmero komunalnega prispevka)
(1) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisne
površine objekta ali površina gradbeno inženirskega objekta ali
površina drugih gradbenih posegov se pridobi iz dokumentacije
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
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Fp

1110

Enostanovanjske stavbe

3

1121

Dvostanovanjske stavbe

3,5

1122

Tri- in večstanovanjske stavbe

4

1130

Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine

3

1211

Hotelske in podobne gostinske stavbe

4

1212

Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

4

1220

Poslovne in upravne stavbe

4

1230

Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti

4

1241

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

2

1242

Garažne stavbe

2

1251

Industrijske stavbe

4

1252

Rezervoarji, silosi in skladišča

4

1261

Stavbe za kulturo in razvedrilo

4

1262

Muzeji, arhivi in knjižnice

4

1263

Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

4

1264

Stavbe za zdravstveno oskrbo

4

1265

Stavbe za šport

1271

Nestanovanjske kmetijske stavbe

2,5

1272

Obredne stavbe

2,5

1274

Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje

2,5

3
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11. člen

(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in deležem
površine objekta)
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)
in deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je
Dpo = 0,3 ter Dto = 0,7.
12. člen
(faktor namembnosti objekta)
Faktor namembnosti objektov (Fn) znaša:
CC-SI
1110
Enostanovanjske stavbe
1121
Dvostanovanjske stavbe
1122
Tri- in večstanovanjske stavbe
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
1211
Hotelske in podobne gostinske stavbe
1212
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
1220
Poslovne in upravne stavbe
1230
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1241
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1242
Garažne stavbe
STAVBE
1251
Industrijske stavbe
1252
Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo
1262
Muzeji, arhivi in knjižnice
1263
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
1264
Stavbe za zdravstveno oskrbo
1265
Stavbe za šport
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
1272
Obredne stavbe
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
DRUGI GRADBENI POSEGI

Fn
1,00
1,20
1,30
1,00
1,30
1,30
1,30
1,30
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,70
1,00
1,00
0,50
0,50

13. člen

15. člen

(prispevna stopnja)

(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)

Prispevna stopnja zavezanca (psz) je za posamezno vrsto
obstoječe komunalne opreme enaka na celotnem oskrbnem
območju in znaša 1 (100 %).

(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti
ali namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata
višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta in pred
spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu
se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko
med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek
za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
(2) Pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo zaradi graditve na zemljišču, na katerem je
že bil odmerjen in plačan komunalni prispevek zaradi graditve,
se ob smiselni uporabi prvega odstavka tega člena zavezancu
upošteva že plačani komunalni prispevek v naslednjih primerih:
– če gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega je bil
plačan komunalni prispevek, ni bilo pridobljeno in ni bila uveljavljena pravica do vračila komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo ali
– če je gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega je bil
plačan komunalni prispevek, prenehalo veljati in se objekt ni
začel graditi in ni bila uveljavljena pravica do vračila komunalnega prispevka.

14. člen
(upoštevanje preteklih vlaganj)
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo
komunalno opremo v primeru:
– odstranitve in gradnje novega objekta na predmetnem
zemljišču v višini 100 % za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero je bil obstoječi objekt doslej priključen. V primeru
povečanja zmogljivosti ali spremembe namembnosti novega
objekta, se za izračun komunalnega prispevka smiselno uporabljajo ostala določila tega odloka.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana
dokazila. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve
objekta je zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem
objektu.
(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ.
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16. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik objekta,
ki se na novo priključuje na obstoječo komunalno opremo, ali ki
povečuje zmogljivost ali namembnost objekta.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je tudi:
– zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo iz programa opremljanja v kolikor se komunalna oprema iz programa opremljanja neposredno ali posredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma
bremeni že zgrajeno komunalno opremo,
– investitor, ki z občino sklene pogodbo o opremljanju
za gradnjo komunalne opreme, za katero ni izdelan program
opremljanja, pa se nova komunalna oprema, ki je predmet
pogodbe o opremljanju posredno ali neposredno priključuje na
obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno
komunalno opremo.
17. člen
(priključevanje nove komunalne opreme preko obstoječe
komunalne opreme)
Če se nova komunalna oprema, na katero se priključuje objekt, posredno ali neposredno priključuje na obstoječo
komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno
opremo, se pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določi na naslednji način:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega
prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme
(KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno
vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova(i).
18. člen
(odmera komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo)
(1) Občina odmeri komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve objekta ali zaradi izboljšanja
opremljenosti stavbnega zemljišča.
(2) Za odmero zaradi graditve objekta se šteje tudi odmera zaradi legalizacije objekta, kot jo določajo predpisi, ki urejajo
graditev objektov.
(3) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
zaradi graditve odmeri organizacijska enota občinske uprave
pristojna za prostor z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca,
ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Zahtevi zavezanca ali obvestilu o popolnosti vloge
za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti priložen tisti
del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je
potreben za odmero komunalnega prispevka.
(5) Komunalni prispevek zaradi izboljšanja opremljenosti
se odmeri, če se zemljišče opremi z dodatno vrsto komunalne
opreme, na katero se obstoječi objekt doslej ni mogel priključiti
oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba.
(6) Občina lahko po uradni dolžnosti odmeri komunalni
prispevek za obstoječo komunalno opremo tudi potem, ko je
komunalni prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt
naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen, in pri
tem ne gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča.
(7) Če se komunalni prispevek za obstoječo komunalno
opremo odmerja zaradi graditve objekta, ki se posredno priklju-
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čuje na obstoječo komunalno opremo preko nove komunalne
opreme iz programa opremljanja ali pogodbe o opremljanju,
se izda ena odmerna odločba, s katero se odmeri komunalni
prispevek za obstoječo in novo komunalno opremo.
19. člen
(vračilo komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo)
(1) Če investitor plača komunalni prispevek za obstoječo
komunalno opremo zaradi gradnje, pa mu gradbeno dovoljenje preneha veljati, objekta, za katerega je plačal komunalni
prispevek za obstoječo komunalno opremo, pa dejansko ni
začel graditi, je upravičen do vračila komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo.
(2) Investitor lahko zahteva vračilo komunalnega prispevka iz prejšnjega odstavka v roku pet let po prenehanju veljavnosti gradbenega dovoljenja.
20. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
se v celoti oprosti za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo
posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina in so namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske
domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(vpogled v elaborat)
Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Koper je stalno na vpogled pri pristojnem
organu Mestne občine Koper.
22. člen
(uporaba drugih predpisov)
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja urejanje prostora in uredbe, ki določa
podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in
izračun komunalnega prispevka.
23. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
komunalnem prispevku (Uradne objave, št. 42/00 in Uradni list
RS, št. 66/05, 22/08, 26/14, 50/16 in 39/18) in naslednji odloki
o programu opremljanja:
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »OPPN Slavček« (Uradni list RS,
št. 113/08),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja “Muzejski trg” v Kopru (Uradni list RS,
št. 61/09),
– Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišč za
gradnjo za območje LN »Gospodarska obrtna in razvojna cona
Srmin« (Uradni list RS, št. 139/06, 65/10, 108/12),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja “Zazidava Ulica 15. maja” (Uradni list
RS, št. 79/09),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja »Markovec Žusterna – območje A (Uradni
list RS, št. 36/08),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Markovec Žusterna – območje B« v Kopru
(Uradni list RS, št. 36/08).
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24. člen

(veljavnost ostalih programov opremljanja)
(1) Z uveljavitvijo tega odloka ostanejo še naprej v veljavi
posamični odloki o programih opremljanja.
(2) Na oskrbnih območjih iz četrtega člena tega odloka,
ki jih obravnavajo v prvem odstavku tega člena navedeni programi opremljanja in na njih temelječi odloki, se komunalni prispevek še naprej odmerja po teh odlokih, ne glede na določila
tega odloka.
25. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred
pričetkom veljavnosti tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
26. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 427-209/2019
Koper, dne 14. novembra 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Po pooblastilu župana
podžupanja
Jasna Softić
In virtù all’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

P R O M U L G O   I L   D E C R E T O
sulle basi per la commisurazione degli oneri
d'urbanizzazione per le opere di urbanizzazione
esistenti e sulla commisurazione e sul calcolo
del contributo afferente agli oneri
di urbanizzazione
nel Comune Città di Capodistria
N. 427-209/2019
Capodistria, 15 novembre 2019
Il Sindaco
Comune Città di Capodistria
Aleš Bržan
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Jasna Softić
Ai sensi degli articolo 218, 227 e 228 della Legge sulla
pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 61/17),
degli articoli 21, 25 e 27 del Regolamento sul programma delle
opere di urbanizzazione dei terreni edificabili e del Decreto
sulle basi per la commisurazione del contributo afferente agli
oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione già
esistenti e sul calcolo e la commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione (Gazzetta ufficiale della RS,
n. 20/19 e 30/19 – mod. e 34/19) e in virtù dell'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 14 novembre 2019, ha
approvato il seguente
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DECRETO
sulle basi per la commisurazione degli oneri
d'urbanizzazione per le opere di urbanizzazione
esistenti e sulla commisurazione e sul calcolo
del contributo afferente agli oneri
di urbanizzazione
nel Comune Città di Capodistria
Articolo 1
(introduzione)
(1) Con il presente decreto si approvano le basi di commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione
per le opere di urbanizzazione esistenti e sulla commisurazione
e sul calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione nel Comune città di Capodistria (di seguito: decreto).
(2) Il presente decreto stabilisce:
– le opere di urbanizzazione esistenti,
– le aree di pertinenza,
– i costi delle opere di urbanizzazione esistenti,
– costi delle opere di urbanizzazione esistenti per unità
di misura),
– i criteri per il computo del contributo afferente agli oneri
di urbanizzazione,
– esenzione dal pagamento del contributo afferente agli
oneri di urbanizzazione e considerazione dei precedenti investimenti.
(3) Il decreto viene predisposto in base all'Elaborato per
la predisposizione del decreto sulle basi per la commisurazione
degli oneri d'urbanizzazione per le opere di urbanizzazione
esistenti nel Comune città di Capodistria, preparato dalla società LOCUS prostorske informacijske rešitve, s.r.l., numero
1787/2019, con data ottobre 2019 (di seguito: Elaborato per la
predisposizione del decreto).
Articolo 2
(definizioni)
Le espressioni usate nel presente decreto hanno lo stesso significato di quelle utilizzate nelle disposizioni che regolano
la il territorio e nell'ordinanza che determina più precisamente
i contenuti del decreto riguardo i criteri per il computo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione nonché il calcolo
dello stesso contributo.
Articolo 3
(opere di urbanizzazione esistenti)
Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le
opere di urbanizzazione esistenti è commisurato sull'intero
territorio comunale per le seguenti opere:
– rete stradale,
– rete fognaria,
– rete idrica,
– strutture per il trattamento dei rifiuti,
– superfici pubbliche.
Articolo 4
(area di pertinenza)
(1) Al fine di determinare la base per il computo inerente al
contributo afferente alle opere di urbanizzazione già esistenti,
per ciascuna opera viene definita un'area di pertinenza.
(2) Per ciascuna tipologia di opera di urbanizzazione sul
territorio comunale è stabilita un'area di pertinenza, più specificatamente per la rete fognaria, per la rete idrica, per le strutture
adibite al servizio pubblico economico di smaltimento dei rifiuti,
per le superfici pubbliche e per cinque aree di pertinenza per
la rete stradale.
(3) Le aree di pertinenza sono indicate nella parte grafica
dell'Elaborato per la predisposizione del decreto.
Articolo 5
(costi delle opere di urbanizzazione esistenti)
I costi delle opere di urbanizzazioni esistenti consistono in:
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Costi delle opere
di urbanizzazione
esistenti [€]
Rete stradale (CESo)
342.320.044,50
Rete fognaria (KANo)
177.682.167,89
Rete idrica (VODo)
185.481.600,00
Strutture per il trattamento dei rifiuti (KOMo)
6.472.123,80
Superfici pubbliche (JPo)
164.901.533,00
Opere di urbanizzazione esistenti

Articolo 6
(costi delle opere di urbanizzazione esistenti
per unità di misura)
I costi delle opere di urbanizzazione al m2 del lotto edificabile dell'edifico e al m2 della superficie in pianta lorda dell'edificio si calcolano come segue:
Opere di urbanizzazione
esistenti

rete stradale (CESo)

rete fognaria (KANo)
rete idrica (VODo)
smaltimento dei rifiuti (KOMo)
superfici pubbliche (JPo)

area di pertinenza
CES1 – 1 area di pertinenza della rete stradale esistente
CES2 – 2 area di pertinenza della rete stradale esistente
CES3 – 3 area di pertinenza della rete stradale esistente
CES4 – 4 area di pertinenza della rete stradale esistente
CES5 – 5 area di pertinenza della rete stradale esistente
KAN – area di pertinenza della rete idrica esistente
VOD – area di pertinenza della rete idrica esistente
KOM – area di pertinenza delle strutture per lo smaltimento
dei rifiuti esistenti
JP – area di pertinenza per le superfici pubbliche esistenti

Articolo 7
(criteri per il computo del contributo afferente agli oneri
di urbanizzazione per le opere esistenti)
I criteri per il computo del contributo afferente agli oneri di
urbanizzazione per le opere esistenti sono:
– superficie del lotto edificabile dell'edificio,
– superficie in pianta lorda dell'edificio oppure superficie
della struttura di ingegneria civile oppure superficie di altri
interventi edili,
– rapporto tra la quota del lotto edificabile dell'edificio
[Dpo] e la quota della superficie dell'edificio [Dto] nel calcolo del
contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere
esistenti,
– fattore di destinazione d'uso dell'edificio Fn e
– psz(i): aliquota contributiva del soggetto passivo (%).

Cpo

Cto

6,11
12,23
20,84
39,62
25,19
13,90
10,47

18,56
23,34
38,03
15,52
32,95
19,92
17,05

0,37

0,60

30,23

34,60

– Cto(i): costi delle singole opere di urbanizzazione esistenti al m2 della superficie in pianta lorda,
– Dto: quota della superficie dell'edificio necessaria per il
calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per
le opere di urbanizzazione esistenti,
– Fn: fattore di destinazione d'uso dell'edificio rispetto alla
destinazione,
– psz(i): aliquota contributiva del soggetto passivo per ogni
singola tipologia delle opere di urbanizzazione esistenti (%),
– i: singola tipologia delle opere di urbanizzazione esistenti.
(2) Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione
per la singola tipologia delle opere di urbanizzazione nel caso
di opere di ingegneria civile viene calcolato con la seguente
equazione:

Articolo 8

KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz(i)

(calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione)

Significato delle abbreviazioni:
– AGIO: superficie dell'opera di ingegneria civile,
– il significato delle altre abbreviazioni rimane uguale al
precedente paragrafo.
(3) Per le strutture di altro genere, il contributo afferente
agli oneri di urbanizzazione è calcolato nel rispetto del primo e
del secondo comma del presente articolo.
(4) l contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le
opere di urbanizzazione esistenti si calcola quale somma degli
importi dei contributi afferenti agli oneri di urbanizzazione per
la singola tipologia delle opere di urbanizzazione esistenti di
cui al primo, secondo e terzo capoverso del presente articolo:

(1) Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per
la singola tipologia delle opere di urbanizzazione esistenti viene
calcolato con la seguente equazione:
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) +
(ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i)
Significato delle abbreviazioni:
– KPobstoječa(i): importo della quota del contributo afferente
agli oneri di urbanizzazione per la singola tipologia delle opere
di urbanizzazione esistenti,
– AGP: superficie del lotto edificabile dell'edificio,
– Cpo(i): costi delle singole opere di urbanizzazione esistenti al m2 del lotto edificabile dell'edificio,
– Dpo: quota del lotto edificabile dell'edificio necessaria
per il calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti,
– ASTAVBA: superficie in pianta lorda dell'edificio,

KPobstoječa = Σ KPobstoječa(i)
(5) Nel calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti vengono
definite innanzitutto le tipologie delle opere di urbanizzazione
esistenti, alle quali il soggetto passivo allaccia il proprio edificio
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ovvero gli viene data l'autorizzazione di utilizzo, più precisamente:
– nel caso in cui il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione viene commisurato per scopi di edificazione, le opere di urbanizzazione vengono stabilite in base alla documentazione inoltrata per il rilascio del permesso di costruire. Nel caso
in cui l'edificio viene allacciato alle opere di urbanizzazione
esistenti indirettamente per mezzo delle opere di urbanizzazione nuove nell’ambito del programma di realizzazione delle
opere di urbanizzazione o alle opere di urbanizzazione nuove
come da contratto di realizzazione delle opere d’urbanizzazione, per il quale il programma di realizzazione delle opere di
urbanizzazione non viene approvato, la singola tipologia delle
opere di urbanizzazione viene stabilita in base al programma
e al contratto di realizzazione;
– nel caso in cui il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione viene commisurato per migliorare il grado di
urbanizzazione, le opere di urbanizzazione vengono definite
in base alla tipologia delle stesse opere, alle quali l'edificio
esistente sino d’allora non poteva essere allacciato ovvero non
poteva usufruirne.
Articolo 9
(definizione delle superfici per la commisurazione
del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione)
(1) La superficie del lotto edificabile dell'edificio e la superficie in pianta lorda della struttura vengono stabilite in base
alla documentazione presentata ai fini del rilascio del permesso
di costruire.
(2) Nella commisurazione del contributo afferente agli
oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti
dovuto al miglioramento del grado di urbanizzazione, il calcolo
del predetto, invece che sulla superficie del lotto edificabile
dell'edificio, viene valutato considerando la superficie stabilita
con la moltiplicazione della superficie del terreno sotto l'edificio
e il fattore di calcolo della superficie (Fp).
(3) Nella commisurazione del contributo afferente agli
oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti
dovuto al miglioramento del grado di urbanizzazione, per il calcolo del predetto viene presa in considerazione la superficie in
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pianta lorda dell'edificio, definita in base alla superficie in pianta
netta ricavata dai registri ufficiali degli immobili, e moltiplicata
con il fattore 1,2. Nel caso in cui il soggetto passivo dovesse
dimostrare che l'effettiva superficie in pianta lorda dell'edificio
è minore della superficie in pianta lorda, stabilita nel predetto
modo, allora nel calcolo viene presa in considerazione la superficie minore.
(4) Le disposizioni di cui al secondo e terzo capoverso
del presente articolo trovano applicazione anche quando non
sono disponibili dati più precisi sulla superficie del lotto edificabile e sulla superficie in pianta lorda dell'edificio, ovvero nei
seguenti casi:
– nella commisurazione del contributo afferente agli oneri
di urbanizzazione prima della regolarizzazione degli edifici
esistenti, se quest'ultimo non è stato commisurato e versato
ovvero se non sono state adempite le obbligazioni legate al
pagamento del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione
in altro modo, e
– nella commisurazione del contributo afferente agli
oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione, nel
caso in cui essa sia stata già commisurata per scopi di edificazione e l'edificio viene allacciato successivamente ad una
nuova tipologia di opere di urbanizzazione esistenti, per la
quale il contributo non è stato ancora commisurato e non si
tratta di miglioramento del grado di urbanizzazione del terreno
edificabile.
(5) Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per
le opere di urbanizzazione esistenti nel caso di costruzione di
edifici, ai quali – in base alla legge che regola il territorio – non
viene attribuito il lotto edificabile in quanto edificati su lotti non
edificabili, non viene calcolato in base alla superficie del lotto
edificabile, bensì con la modalità definita al secondo paragrafo
del presente articolo.
Articolo 10
(fattore di calcolo della superficie)
Il fattore di calcolo della superficie (Fp) per la singola tipologia degli edifici, così come vengono suddivisi conformemente
alle disposizioni che regolano la classificazione degli edifici
CC-SI in base ai fini dell’utilizzo degli edifici, ammonta a:

CC-SI

EDIFICI

Fp

1110

Edifici monofamiliari

1121

Edifici bifamiliari

3

1122

Edifici tri- e plurifamiliari

4

1130

Edifici residenziali con destinazioni particolari

3

1211

Hotel e strutture simili di ristorazione

4

1212

Altri edifici destinati alla ristorazione con pernottamento

4

1220

Edifici economici e amministrativi

4

1230

Edifici destinati al commercio e ai servizi

4

1241

Stazioni, terminal, edifici per attività di comunicazione e fabbricati annessi

2

1242

Garage

2

1251

Edifici industriali

4

1252

Serbatoi, silos e magazzini

4

1261

Edifici per attività culturali e di svago

4

1262

Musei, archivi e biblioteche

4

1263

Edifici per attività di istruzione e ricerca scientifica

4

1264

Edifici per servizi sanitari

4

1265

Edifici sportivi

1271

Edifici agricoli non residenziali

2,5

1272

Edifici di culto

2,5

1274

Altri edifici non classificati altrove

2,5

3,5

3
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Articolo 11
(rapporto tra la quota del lotto edificabile e la quota
della superficie dell'edificio)
Il rapporto tra la quota del lotto edificabile dell'edificio
[Dpo] e la quota della superficie dell'edificio [Dto] su tutta l'area
in questione è uguale ed ammonta a Dpo = 0,3 e Dto = 0,7.
Articolo 12
(fattore di destinazione dell'edificio)
Il fattore di destinazione degli edifici (Fn) è uguale a
quanto segue:
CC-SI
1110
Edifici monofamiliari
1121
Edifici bifamiliari
1122
Edifici tri- e plurifamiliari
1130
Edifici residenziali con destinazioni particolari
1211
Hotel e strutture simili di ristorazione
1212
Altri edifici destinati alla ristorazione con pernottamento
1220
Edifici economici e amministrativi
1230
Edifici destinati al commercio e ai servizi
1241
Stazioni, terminal, edifici per attività di comunicazione e fabbricati annessi
1242
Garage
EDIFICI
1251
Edifici industriali
1252
Serbatoi, silos e magazzini
1261
Edifici per attività culturali e di svago
1262
Musei, archivi e biblioteche
1263
Edifici per attività di istruzione e ricerca scientifica
1264
Edifici per servizi sanitari
1265
Edifici sportivi
1271
Edifici agricoli non residenziali
1272
Edifici di culto
1274
Altri edifici non classificati altrove
EDIFICI DI INGEGNERIA CIVILE
ALTRI INTERVENTI DI EDILIZIA

Fn
1,00
1,20
1,30
1,00
1,30
1,30
1,30
1,30
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,70
1,00
1,00
0,50
0,50

Articolo 13

Articolo 15

(aliquota)

(casi specifici di calcolo del contributo afferente
agli oneri di urbanizzazione)

L'aliquota destinata al soggetto passivo (psz) per la singola tipologia delle opere di urbanizzazione esistenti è uguale su
tutto il territorio in questione ed ammonta a 1 (100 %).
Articolo 14
(considerazione di investimenti precedenti)
(1) Nella commisurazione del contributo afferente agli
oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti
vengono presi in considerazione, in base alla domanda del
soggetto passivo, gli investimenti precedenti nella realizzazione
delle opere di urbanizzazione, nel caso di:
– demolizione e costruzione di un nuovo edificio sul
lotto in questione – il 100 % per la singola tipologia di opera di
urbanizzazione, sulla quale l’edificio era allacciato. In caso di
aumento della capacità oppure della modifica della destinazione d’uso dell’edificio, il calcolo va fatto prendendo in considerazione le disposizioni del presente decreto.
(2) Nel caso in cui il soggetto passivo per il pagamento
del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione desideri far
valere gli investimenti precedenti di cui al paragrafo precedente, egli deve presentare all’organo comunale competente tutta
la documentazione necessaria. Nel caso in cui si faccia valere
gli investimenti legati alla demolizione dell’edificio, il soggetto
passivo per il pagamento del contributo deve presentare i dati
riguardanti l’edificio demolito.
(3) Riguardo la documentazione presentata di cui al precedente paragrafo decide l’organo comunale competente.

(1) Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per
le opere di urbanizzazione esistenti, commisurato al soggetto
passivo in seguito alla modifica dei volumi e della destinazione
dell'edificio, viene calcolato prendendo in considerazione l'importo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per
le opere di urbanizzazione esistenti dopo e prima la modifica
dei volumi o della destinazione d’uso. Al soggetto passivo viene
commisurato il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione
che rappresenta la differenza positiva tra quello conteggiato
dopo e prima la modifica dei volumi o della destinazione. Se
la differenza risultasse negativa, con la delibera di commisurazione si accerta che il contributo afferente agli oneri di
urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti è già
stato versato.
(2) Nel calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti ai fini della
costruzione sul terreno, sul quale è già stato commisurato e
pagato il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per
scopi di edificazione, con l'applicazione opportuna delle statuizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, al soggetto
passivo si considera l'avvenuto assolvimento del pagamento
nei seguenti casi:
– se non è stata acquisito il permesso di costruire per
l'edificio, per il quale è stato corrisposto il contributo afferente
agli oneri di urbanizzazione e non è stato avanzato il diritto di
rimborso del predetto per le opere di urbanizzazione esistenti o
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– se la concessione edilizia per l'edificio, per il quale è stato corrisposto il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione, non è più valida, o se l'inizio della costruzione dell'edificio
non ha avuto luogo e non è stata fatta la richiesta di rimborso
del predetto contributo.
Articolo 16
(soggetto passivo del pagamento del contributo afferente
agli oneri di urbanizzazione)
(1) Il soggetto passivo del pagamento del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione
esistenti è l'investitore ovvero il proprietario dell'edificio, che
allaccia per la prima volta il proprio edificio alle opere di urbanizzazione esistenti o che ne modifica i volumi o la destinazione.
(2) È soggetto passivo del pagamento del contributo
afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti anche:
– il soggetto passivo del pagamento del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione nuove, previste dal programma di realizzazione delle opere
di urbanizzazione, che si allacciano direttamente o indirettamente alle opere di urbanizzazione esistenti ovvero gravano
sulle opere di urbanizzazione già edificate,
– l'investitore, che stipula con il comune il contratto di
realizzazione delle opere di urbanizzazione, per le quali non è
stato redatto un programma, le nuove opere di urbanizzazione,
oggetto del contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione, invece, si allacciano direttamente o indirettamente alle
opere di urbanizzazione esistenti ovvero gravano sulle opere
di urbanizzazione già edificate.
Articolo 17
(connessione delle nuove opere di urbanizzazione
a quelle già esistenti)
Nel caso in cui le nuove opere di urbanizzazione, alle
quali viene allacciato l’edificio, si allaccino in modo diretto
o indiretto alle opere di urbanizzazione già esistenti ovvero
gravino sulle opere di urbanizzazione già edificate, la parte del
contributo afferente agli oneri di urbanizzazione viene calcolato
come segue:
– nel caso in cui il contributo calcolato per la singola
tipologia della nuova opera di urbanizzazione sia maggiore al
contributo calcolato per la singola tipologia dell’opera di urbanizzazione esistente (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), il valore del
contributo è pari a 0;
– nel caso in cui il contributo calcolato per la singola tipologia della nuova opera di urbanizzazione sia minore al contributo
calcolato per la singola tipologia dell’opera di urbanizzazione esistente (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), la parte del contributo per la
singola tipologia dell’opera di urbanizzazione viene calcolata con
la seguente equazione: KPobstoječa(i) – KPnova (i).
Articolo 18
(commisurazione del contributo afferente agli oneri
di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti)
(1) Il comune commisura gli oneri di urbanizzazione per
le opere di urbanizzazione esistenti nel caso di costruzione o
di miglioramento delle opere sul singolo terreno.
(2) Per la commisurazione dovuta per scopi di edificazione si considera anche la commisurazione per la regolarizzazione della costruzione, in conformità con le norme in materia
di edilizia.
(3) Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per
le opere di urbanizzazione esistenti viene commisurato dall'organo comunale di competenza con decreto di commisurazione
su richiesta del soggetto passivo o quando un'unità amministrativa a nome del soggetto passivo riceve comunicazione
sulla completezza della domanda inoltrata per il rilascio del
permesso di costruire.
(4) Alla richiesta del soggetto passivo o alla comunicazione sulla completezza della domanda inoltrata per il rilascio
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della concessione edilizia deve essere allegata la parte del
progetto per l'acquisizione della concessione edilizia che è
necessaria per la commisurazione del contributo afferente agli
oneri di urbanizzazione.
(5) Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione
in vista del miglioramento del grado di urbanizzazione viene
commisurato nel caso in cui il terreno viene attrezzato con
ulteriori tipologie di opere di urbanizzazione, alle quali l'edificio
esistente sino d’allora non poteva essere allacciato ovvero non
poteva usufruirne.
(6) Il comune può disporre d'ufficio la commisurazione del
contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di
urbanizzazione esistenti anche dopo la commisurazione del
contributo stesso, effettuata per scopi di edificazione e l'edificio
verrà allacciato successivamente ad una nuova tipologia di
opere di urbanizzazione esistenti, per la quale il contributo non
è stato ancora commisurato e non si tratta di miglioramento del
grado di urbanizzazione del terreno edificabile.
(7) Nel caso in cui la commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti avviene in seguito alla costruzione dell'edificio che
verrà allacciato alle opere di urbanizzazione esistenti indirettamente per mezzo delle nuove opere di urbanizzazione, stabilite
dal programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione
o con contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione,
viene emessa la delibera sulla commisurazione con il quale si
attribuisce il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione
per le opere di urbanizzazione nuove e quelle esistenti.
Articolo 19
(rimborso del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione
per le opere di urbanizzazione esistenti)
(1) Nel caso in cui l'investitore dovesse pagare il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti, ma la concessione edilizia per l'edificio,
per il quale è stato corrisposto il contributo per le opere di urbanizzazione esistenti, non fosse più valida, e le opere edili non
fossero ancora iniziate, egli ha diritto al rimborso del contributo.
(2) L'investitore può richiedere il rimborso del contributo
afferente agli oneri di urbanizzazione di cui al capoverso precedente entro un termine di cinque anni dalla scadenza della
validità della concessione edilizia.
Articolo 20
(esenzioni comunali dal pagamento del contributo afferente
agli oneri di urbanizzazione)
Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione non
deve essere versato per la costruzione di alloggi a canone agevolato e per specifiche tipologie di edifici di interesse pubblico
di cui l'investitore è il comune stesso e sono destinati ad attività
di istruzione, ricerca scientifica e di sanità, o nei quali avranno
sede musei, biblioteche, stazione dei vigili del fuoco, centri di
culto e centri sportivi, in base alle norme sull’introduzione e
l’uso della classificazione unica degli edifici.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 21
(visione dell'elaborato)
L'elaborato per la predisposizione del decreto sulle basi
per la commisurazione degli oneri d'urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti nel Comune città di Capodistria
è disponibile per la visione in ogni momento presso l'organo
competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 22
(altre disposizioni)
Per le questioni non regolate dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge che regola la pianificazione
territoriale e della regolamentazione che specifica il contenuto
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più dettagliato del decreto sui criteri per il computo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di
urbanizzazione esistenti nonché per il computo ed il calcolo del
contributo afferente agli oneri di urbanizzazione.
Articolo 23
(cessazione degli attuali decreti)
Con il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto,
cessa l'efficacia del Decreto sul contributo afferente agli oneri
di urbanizzazione (Bollettino ufficiale, n. 42/00 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 66/05, 22/08, 26/14, 50/16 e 39/18) nonché
i seguenti decreti:
– il Decreto sul programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata
dal Piano regolatore particolareggiato comunale “Slavček“ a
Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, 113/08),
– il Decreto sul programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria a servizio dell’area della “Piazza del
Museo” (Gazzetta ufficiale della RS, n. 61/09),
– il Decreto sul programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata
dal Piano di sito riferito alla “Zona artigianale e di sviluppo di
Srmin” (Gazzetta ufficiale della RS, n. 139/06, 65/10, 108/12),
– il Decreto sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio dell’area denominata
“Edificazione in Via 15 maggio” (Gazzetta ufficiale della RS,
n. 79/09),
– il Decreto sul programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata
dal piano regolatore particolareggiato comunale dell’ »Edificato
residenziale Monte Marco Giusterna – comparto A« (Gazzetta
ufficiale della RS, n. 36/08),
– il Decreto sul programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata
dal piano regolatore particolareggiato comunale dell’ »Edificato
residenziale Monte Marco Giusterna – comparto B« (Gazzetta
ufficiale della RS, n. 36/08).
Articolo 24
(validità dei programmi delle opere di urbanizzazione)
(1) Con l'entrata in vigore del presente decreto, rimangono efficaci i singoli decreti sui programmi di realizzazione delle
opere di urbanizzazione già in vigore.
(2) Nelle aree di pertinenza di cui all’articolo 4 del presente decreto, alle quali si riferiscono i programmi di realizzazione
delle opere di urbanizzazione del primo comma del presente
articolo, nonché i relativi decreti, l'onere di urbanizzazione
continua ad essere commisurato in base agli stessi decreti, a
prescindere dalle disposizioni del presente decreto.
Articolo 25
(conclusione dei procedimenti)
I procedimenti di commisurazione del contributo afferente
agli oneri di urbanizzazione, avviati prima dell'entrata in vigore
del presente decreto, si concludono ai sensi delle norme in
vigore al tempo dell’avvio.
Articolo 26
(entrata in vigore ed applicazione)
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 427-209/2019
Capodistria, 15 novembre 2019
Il Sindaco
Comune Città di Capodistria
Aleš Bržan
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Jasna Softić
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Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih
priključkov na javno kanalizacijsko omrežje

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)

R A Z G L A Š A M   O D L O K
o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov
na javno kanalizacijsko omrežje
Št. 354-298/2019
Koper, dne 15. novembra 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Po pooblastilu župana
podžupanja
Jasna Softić
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 27. člena Statuta Mestne občine
Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 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 14. novembra 2019 sprejel

ODLOK
o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov
na javno kanalizacijsko omrežje
1. člen
(splošno)
(1) S tem odlokom se določajo višina, pogoji in postopek
za dodelitev subvencij za izvedbo hišnih priključkov na javno
kanalizacijsko omrežje v Mestni občini Koper (v nadaljevanju:
MOK) v sklopu izvajanja projekta Čisto za Koper in Ankaran –
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju aglomeracij
Škofije, Hrvatini in Bertoki.
(2) MOK skladno z Operativnim programom odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji na svojem območju gradi javno kanalizacijsko omrežje ter za namen
subvencioniranja izvedbe individualnih hišnih priključkov na
javno kanalizacijo se zagotavlja proračunska sredstva.
2. člen
Namen subvencioniranja je:
– spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaževanja s komunalnimi odpadnimi vodami,
– pospeševanje priključevanja obstoječih stanovanjskih
objektov na javno kanalizacijsko omrežje.
3. člen
(pogoji in upravičenci)
(1) Upravičenci do subvencije za izvedbo individualnih
hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje so fizične
osebe, ki so lastniki obstoječih stanovanjskih objektov (v nadaljevanju: lastniki objektov) na območju aglomeracij iz 1. člena
tega odloka.
(2) Lastniki objektov iz prvega odstavka tega člena so
upravičeni do subvencije samo v času gradnje novega javnega
omrežja.
(3) Župan izda sklep v katerem se določijo podrobni pogoji za pridobitev subvencije, višina subvencije, postopek ter obdobje upravičenosti do subvencije za posamezno aglomeracijo.
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4. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški zajemajo materialne stroške (cevi,
jaški, spojke idr.), stroške izkopa in zasipa kanalizacijskega
voda z ustreznim materialom in stroške storitev (priključitev na
javno kanalizacijsko omrežje, strojna, montažna in zemeljska
dela). Predmet subvencioniranja je izgradnja kanalizacijskega
priključka od objekta upravičenca do priključka na javno kanalizacijsko omrežje.
(2) Vzpostavitev površine nad priključkom v prvotno stanje (razni tlaki in druga ureditev) niso upravičeni stroški in ne
bodo predmet subvencioniranja.
5. člen
(izpolnitev pogojev)
Upravičenec do sredstev iz tega odloka mora zagotoviti
izpolnitev naslednjih pogojev:
– individualni hišni priključek mora biti izveden skladno
s Tehničnim pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske vode na območju Mestne občine Koper (Uradni list
RS, št. 18/17);
– sofinanciranje velja za obstoječe stanovanjske objekte
in novogradnje, ki so legalno zgrajeni.
6. člen
(postopek dodelitve subvencije)
(1) Postopek dodelitve subvencije se prične na podlagi
vloge upravičenca, ki jo pošlje na Mestno občino Koper.
(2) Obvezne sestavine vloge so:
– izpolnjena enotna vloga za dodelitev subvencije;
– pisno soglasje lastnikov zemljišč po katerih bo potekal
priključek, da soglašajo s položitvijo kanala in izvedbo del po
svojih zemljiščih,
– plačan račun skladno s 4. členom tega odloka,
– potrdilo Marjetice o skladnosti priključka s Tehničnim
pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS,
št. 18/17),
– podpisan osnutek pogodbe med MOK in upravičencem
do subvencije.
7. člen
(ureditev medsebojnih razmerij)
Medsebojna razmerja med upravičencem in MOK se
opredeli s pisno pogodbo. Pogodba mora vsebovati: pogodbene stranke, višino subvencioniranja in podrobno opredelitev
pravic in obveznosti pogodbenih strank.
8. člen
(ostali objekti)
Stanovanjski objekti, ki ne bodo deležni subvencije, bodo
morali izvesti priklop na javno kanalizacijsko omrežje v roku
6. mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi skladno
z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 4/17
in 77/17) in s Tehničnim pravilnikom o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske vode na območju Mestne občine
Koper (Uradni list RS, št. 18/17).
9. člen
(vodenje evidenc)
MOK vodi evidenco dodeljenih subvencij za kanalizacijske priključke za namen načrtovanja in spremljanja realizacije
porabe proračunskih sredstev in obveznosti občine, ki izhajajo
iz tega naslova.
10. člen
(zagotovitev proračunskih sredstev)
Sredstva za subvencioniranje izgradnje hišnih kanalizacijskih priključkov se zagotovi v proračunu MOK.
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11. člen
(veljavnost odloka)
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o
določitvi enotne cene izgradnje priključka na javno fekalno
kanalizacijsko omrežje Mestne občine Koper (Uradni list RS,
št. 123/04).
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-298/2019
Koper, dne 14. novembra 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Po pooblastilu župana
podžupanja
Jasna Softić
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

P R O M U L G O   I L   D E C R E T O
sul sovvenzionamento della realizzazione degli
allacciamenti delle abitazioni alla rete fognaria
pubblica
N. 354-298/2019
Capodistria, 15 novembre 2019
Il Sindaco
Comune Città di Capodistria
Aleš Bržan
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Jasna Softić
In virtù degli articoli 21 e 29 della Legge sull’autonomia
locale (Gazzetta ufficiale della RS, 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) e all’articolo 27 dello Statuto del
Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01
e 29/03, Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e
33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria,
nella seduta del 14 novembre 2019, ha approvato il seguente

DECRETO
sul sovvenzionamento della realizzazione degli
allacciamenti delle abitazioni alla rete fognaria
pubblica
Articolo 1
(disposizioni generali)
(1) Il presente decreto determina l'importo, le condizioni
e la procedura per la concessione delle sovvenzioni per la
realizzazione degli allacciamenti delle abitazioni alla rete fognaria pubblica nel Comune città di Capodistria (di seguito:
CCC) nell'ambito del progetto Capodistria e Ancarano puliti
– Smaltimento e trattamento delle acque reflue nell’area degli
agglomerati di Škofije, Croatini e Bertocchi.
(2) Conformemente al Programma operativo dello smaltimento e del trattamento delle acque reflue nella Repubblica di
Slovenia, il Comune città di Capodistria sta costruendo la rete
fognaria pubblica nel proprio territorio e allo scopo di sovven-
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zionare la realizzazione degli allacciamenti delle abitazioni alla
rete fognaria pubblica, sono previsti fondi di bilancio.
Articolo 2
Lo scopo del sovvenzionamento è quello di:
– incentivare la tutela dell’ambiente attraverso la diminuzione dell’inquinamento con le acque reflue urbane,
– accelerare l’allacciamento degli edifici abitativi alla rete
fognaria pubblica.
Articolo 3
(condizioni e beneficiari)
(1) I beneficiari della sovvenzione per la realizzazione
degli allacciamenti individuali delle abitazioni alla rete fognaria
pubblica sono persone fisiche che hanno in proprietà edifici residenziali già esistenti (di seguito: proprietari degli edifici) nell’area degli agglomerati di cui all’articolo 1 del presente decreto.
(2) I proprietari degli edifici di cui al primo comma del
presente articolo hanno diritto alla sovvenzione solamente al
momento della costruzione della nuova rete pubblica.
(3) Il Sindaco emana una delibera che stabilisce le condizioni dettagliate per l’ottenimento della sovvenzione, la procedura e il periodo in cui è possibile beneficiare della sovvenzione
per il singolo agglomerato.
Articolo 4
(costi ammissibili)
(1) I costi ammissibili comprendono i costi materiali (tubi,
pozzi, giunture, ecc.), i costi di scavo e il rinterro dell’asse della rete di canalizzazione con il materiale appropriato e i costi
sei servizi (allacciamento alla rete fognaria pubblica, lavori
meccanici, di montaggio e altri lavori sul terreno). L’oggetto
della sovvenzione è la costruzione dell’allacciamento fognario
dall’edificio del beneficiario all’allacciamento alla rete fognaria
pubblica.
(2) Il ripristino della superficie sopra all’allacciamento al
suo stato originale (pavimentazione e altro) non rappresenta
un costo ammissibile e non sarà sovvenzionato.
Articolo 5
(adempimento alle condizioni)
Il beneficiario dei fondi che sono oggetto del presente
decreto deve adempiere alle seguenti condizioni:
– l’allacciamento individuale all’abitazione deve essere
realizzato conformemente al Regolamento tecnico sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue urbane e delle
acque meteoriche di dilavamento nell’area del Comune città di
Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 18/17);
– il cofinanziamento si applica agli edifici residenziali
esistenti e ai nuovi edifici costruiti in osservazione delle normative vigenti.
Articolo 6
(procedura di assegnazione della sovvenzione)
(1) La procedura di assegnazione della sovvenzione inizia
sulla base della domanda del beneficiario che deve essere
presentata al Comune città di Capodistria.
(2) Sono elementi obbligatori della domanda:
– il modulo per l’assegnazione della sovvenzione compilato in tutte le sue parti;
– il consenso scritto dei proprietari dei terreni sui quali
passerà l’allacciamento riguardo la posizione del canale e la
realizzazione dei lavori sui terreni di loro proprietà,
– il pagamento del conto, conformemente all’articolo 4 del
presente decreto,
– il certificato dell’Azienda pubblica Marjetica Capodistria
sulla conformità dell’allacciamento al Regolamento tecnico sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue urbane
e delle acque meteoriche di dilavamento nell’area del Comune
città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 18/17),
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– la bozza sottoscritta del contratto tra il CCC ed il beneficiario della sovvenzione.
Articolo 7
(rapporti contrattuali)
I rapporti tra il beneficiario e il CCC sono definiti da un
contratto scritto. Il contratto deve contenere: le parti contrattuali, l’importo della sovvenzione e la definizione dettagliata degli
obblighi delle parti contrattuali.
Articolo 8
(altri edifici)
Gli edifici residenziali che non saranno sovvenzionati,
dovranno essere allacciati alla rete fognaria pubblica entro
6 mesi dalla ricezione della notifica di allacciamento obbligatorio, conformemente al Decreto sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di
dilavamento nel Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale
della RS, n. 04/17 e 77/17) e al Regolamento in s Regolamento
tecnico sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento nell’area
del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS,
n. 18/17).
Articolo 9
(registro)
Il CCC tiene il registro delle sovvenzioni assegnate per
gli allacciamenti alla rete fognaria al fine di pianificare e monitorare la realizzazione della fruizione dei fondi di bilancio e gli
obblighi del comune derivanti da questo titolo.
Articolo 10
(fondi di bilancio)
I fondi per il sovvenzionamento della realizzazione degli
allacciamenti delle abitazioni alla rete fognaria pubblica sono
garantiti nel bilancio di previsione del CCC.
Articolo 11
(validità del decreto)
(1) Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessa di
avere valore il Decreto sulla determinazione del prezzo unitario
di costruzione dell'allacciamento alla rete fognaria pubblica
del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS,
n. 123/04).
(2) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
di Slovenia.
N. 354-298/2019
Capodistria, 15 novembre 2019
Il Sindaco
Comune Città di Capodistria
Aleš Bržan
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Jasna Softić

3151.

Odlok o ustanovitvi Zavoda za mladino,
kulturo in turizem Koper

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)
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R A Z G L A Š A M   O D L O K
o ustanovitvi Zavoda za mladino,
kulturo in turizem Koper
Št. 007-1/2019
Koper, dne 15. novembra 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Po pooblastilu župana
podžupanja
Jasna Softić
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJPZ), 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS,
št. 13/18), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13,
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03, Uradni list
RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne
občine Koper na seji dne 14. novembra 2019 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Zavoda za mladino,
kulturo in turizem Koper
1. člen
Javni zavod Center mladih Koper, ustanovljen z Odlokom
o ustanovitvi javnega zavoda Center mladih Koper, ki ga je
sprejel Občinski svet Mestne občine Koper dne 20. 7. 2017
(Uradni list RS, št. 42/17), se preoblikuje v javni zavod Zavod
za mladino, kulturo in turizem Koper (v nadaljevanju: zavod) z
namenom enotnega razvoja, pospeševanja razvoja in promocije turizma, kulture in kulturne dediščine ter za izvajanje programov in interesnih dejavnosti za mlade in druge uporabnike na
območju Mestne občine Koper, ki so v javnem interesu.
2. člen
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen
(1) Ustanoviteljske pravice in obveznosti skladno s tem
odlokom izvršujeta občinski svet in župan.
(2) S tem odlokom Mestna občina Koper (v nadaljevanju:
ustanoviteljica) ureja status zavoda in temeljna vprašanja glede
organizacije, dejavnosti in načina financiranja.
I. STATUSNE DOLOČBE
4. člen
(1) Ime zavoda je Zavod za mladino, kulturo in turizem
Koper – Ente pubblico per i giovani, la cultura e il turismo
Capodistria.
(2) Sedež zavoda je na naslovu Titov trg 3 – Piazza Tito 3,
6000 Koper – Capodistria.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem pomenu, kot to določata zakon in ta
odlok.
6. člen
(1) Zavod ima žig, katerega obliko in vsebino določa statut
zavoda. Število žigov, njihovo uporabo, način ravnanja z njimi
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in njihovega uničenja ter seznam delavcev, ki so zanje odgovorni, določi direktor s posebnim pravilnikom.
(2) Zavod ima lahko tudi znak ali grafično obliko imena.
Ta se določi s statutom zavoda.
7. člen
(1) Poslanstvo zavoda na področju turizma je promocija in
spodbujanje razvoja turizma ter oblikovanje celovite turistične
ponudbe in celovitih turističnih produktov na območju ustanoviteljice. Zavod na področju turizma zagotavlja kontinuirano strokovno delo za zagotavljanje in spodbujanje pogojev opravljanja
in razvoja turistične dejavnosti, načrtuje, organizira in izvaja
politiko spodbujanja razvoja turizma. Zavod skrbi za povezovanje, sodelovanje in usklajeno nastopanje vseh deležnikov s
področja turizma, opravlja informacijsko turistično dejavnost,
spodbuja razvoj in urejanje turistične infrastrukture.
(2) Poslanstvo zavoda na področju kulture je povezovanje, sodelovanje in usklajeno nastopanje vseh deležnikov
s področja kulture na območju ustanoviteljice, promocija in
spodbujanje razvoja kulture ter spodbujanje razvoja in urejanja
infrastrukture na področju kulturnih dejavnosti. Zavod skrbi za
nemoteno in trajno izvajanje kulturnega programa na področjih
glasbene, vizualne, uprizoritvene umetnosti in vseh drugih oblik
umetniškega ustvarjanja v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru ter skrbi za promocijo kulturne dediščine.
(3) Poslanstvo zavoda na področju mladine je celostna
podpora pri oblikovanju identitete mladih. Zavod vzpostavlja
avtonomni mladinski prostor, ki deluje v lokalni skupnosti z
namenom, da omogoča negovanje kulturnih, socialnih in drugih
stikov med mladimi, spodbuja družbeno integracijo, aktivno
participacijo in družbeno odgovornost mladih. Zavod vzpodbuja
prostovoljne aktivnosti in neformalno izobraževanje mladih,
uveljavlja mobilnost in mednarodno povezovanje mladih, zagotavlja informiranost mladih, organizira in izvaja različne interesne dejavnosti, s katerimi se mladim zagotavljajo dobrine na
različnih področjih udejstvovanja, zagotavlja mentorsko pomoč
in promoviranje njihovih dosežkov.
(4) Zavod organizira, koordinira in promovira turistične,
kulturne, mladinske, športne in druge vrste prireditev, ki so
občinskega pomena.
(5) Zavod v skladu s pooblastili upravlja objekte, ki jih je
prejel v upravljanje od ustanoviteljice.
(6) Zavod v skladu s pooblastili izvaja tudi druge dejavnosti.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
8. člen
(1) Zavod opravlja zlasti naslednje javne in druge naloge:
a) na področju turizma:
– opravlja informacijsko-turistično dejavnost, zbira podatke za potrebe informiranja obiskovalcev, sprejema predloge in
pritožbe obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo in jih posreduje pristojnim organizacijam,
– spodbuja razvoj celovitih turističnih produktov na območju ustanoviteljice,
– načrtuje, oblikuje, promovira in trži celovito turistično
ponudbo na območju ustanoviteljice, pri čemer sodeluje s sorodnimi institucijami na medobčinskem, regijskem, državnem
in mednarodnem nivoju,
– izvaja promocijo turizma v digitalnem okolju,
– upravlja infrastrukturo, ki se ji prenese v upravljanje,
– organizira, koordinira in izvaja promocijske aktivnosti na
področju spodbujanja razvoja turizma,
– organizira in izvaja nastope na sejmih, turističnih borzah
in drugih predstavitvah turizma,
– skrbi za povezano delovanje turističnih društev,
– organizira lokalno turistično vodniško službo,
– izvaja in organizira izobraževanja s področja turizma za
različne skupine izvajalcev in ponudnikov turističnih dejavnosti,
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sku,

– zbira, analizira in posreduje podatke o turističnem obi-

– pripravlja strokovne podlage, izhodišča in predloge za
pripravo strategije razvoja in trženja turizma,
– sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in
skupinami na področju turizma,
– za programe s področja turizma in turistične promocije
pridobiva sredstva prek razpisov in drugih javnih virov,
– pripravlja in izdaja promocijsko-informativne materiale,
– ozavešča in spodbuja lokalno prebivalstvo za pozitiven
odnos do obiskovalcev in turizma,
– ureja in vključuje zavarovana naravna območja v turistično ponudbo, ob upoštevanju aktov o zavarovanju ter v
skladu z razvojnimi usmeritvami in varstvenimi režimi v zavarovanih območjih,
– izvaja druge sorodne storitve na področju turizma v
skladu z veljavnimi predpisi,
b) na področju kulture:
– usklajuje sprejete programe izvajalcev na področju kulture za območje ustanoviteljice,
– sodeluje pri izvajanju programov in projektov na področju kulture, ki jih izvajajo javni zavodi, nevladne kulturne
organizacije, ljubiteljska kulturna društva in drugi ustvarjalci
kulturnih vsebin,
– podaja pobude in predloge ustanoviteljici za razvoj
kulturne dejavnosti ter za promocijo in ohranjanje kulturne
dediščine,
– nudi strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem kulturnih programov, še zlasti ljubiteljskim kulturnim društvom,
nevladnim kulturnim organizacijam in drugim ustvarjalcem kulturnih vsebin,
– sodeluje s sorodnimi institucijami na področju kulture na
medobčinskem, regijskem, državnem in mednarodnem nivoju,
– izvaja programe na področju mestnega marketinga za
razvoj, trženje in promocijo starega mestnega jedra,
– sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in
skupinami na področju kulture,
– za kulturne programe in vsebine pridobiva sredstva prek
razpisov in drugih javnih virov,
– izvaja razne oblike vzgojno-izobraževalnih programov
za vse generacijske stopnje na področju kulture,
– uveljavlja in promovira kulturne programe, ki valorizirajo
historično mestno jedro Kopra in podeželje kot kulturni spomenik lokalnega pomena,
– pripravlja in izdaja promocijsko-informativne materiale
in druge publikacije na področju kulture,
– pripravlja strokovne podlage, izhodišča in predloge za
pripravo lokalnega programa kulture ter drugih strateških dokumentov s področja dela zavoda,
– upravlja infrastrukturo, ki se ji prenese v upravljanje,
– skrbi za ozaveščanje lokalnega prebivalstva, še zlasti
otrok in mladine, za pozitiven odnos do kulture in kulturne
dediščine,
– izvaja druge sorodne naloge skladno z veljavnimi predpisi,
c) na področju mladine:
– nudi vsestransko podporo mladim pri uresničevanju
njihovih zamisli, projektov in pobud,
– izvaja preventivne in socialno varstvene programe in
storitve za mlade,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke in mladino s posebnimi potrebami,
– organizira in izvaja programe ter dejavnosti z mladimi
in za mlade,
– organizira in izvaja izobraževanja ter različne oblike
svetovanja za mlade,
– zbira in posreduje informacije za mlade,
– mladim omogoča brezplačen dostop do interneta,
– organizira in izvaja počitniške dejavnosti,
– za programe otrok in mladine pridobiva sredstva prek
razpisov in drugih javnih virov,
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– sodeluje s podobnimi in sorodnimi organizacijami v
Sloveniji in izven,
– upravlja infrastrukturo, ki se ji prenese v upravljanje,
– izvaja druge sorodne naloge na področju mladine skladno z veljavnimi predpisi,
d) na področju prireditev:
– organizira, koordinira in promovira prireditve občinskega
pomena, in sicer turistične prireditve, kulturne in umetniške
prireditve, prireditve za in z mladimi, športne in druge prireditve,
– sodeluje pri pripravi, organizaciji in izvedbi prireditev
širšega pomena,
– koordinira in usklajuje koledar prireditev z vsemi izvajalci in organizatorji prireditev na območju ustanoviteljice,
– usklajuje, koordinira in izvaja prireditve za zunanje
izvajalce in naročnike,
– obvešča lokalno prebivalstvo in obiskovalce o prireditvah, ki se izvajajo na območju ustanoviteljice,
– usklajuje programe prireditev tudi z ostalimi istrskimi
občinami,
– sodeluje z ostalimi organizacijami in strokovnimi institucijami na področju izvajanja prireditev,
– nudi strokovno, tehnično in organizacijsko pomoč drugim izvajalcem prireditev,
– sodeluje z upravnimi organi in drugimi strokovnimi institucijami pri prijavi prireditev,
– vzdržuje in upravlja prireditveno opremo,
– izvaja druge sorodne naloge skladno z veljavnimi predpisi.
(2) Zavod sodeluje z zavodi in drugimi organizacijami s
področja izobraževanja, kulture, turizma, mladine in športa na
območju ustanoviteljice.
(3) Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določenim z letnim programom dela.
(4) Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljico opravlja dejavnosti iz tega odloka tudi za druge zainteresirane pravne in
fizične osebe na podlagi posebne pogodbe.
9. člen
(1) Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v
skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
C18.110 Tiskanje časopisov
C18.120 Drugo tiskanje
C18.130 Priprava za tisk in objavo
C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s časopisi in revijami
G47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z glasbenimi in video zapisi
G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z umetniškimi izdelki
G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
s tekstilijami in obutvijo
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom
G47.910 Trgovina na drobno po pošti in internetu
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

Stran

8490 /

Št.

70 / 29. 11. 2019

H49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih
obratov
I55.201 Počitniški domovi in letovišča
I55.202 Turistične kmetije s sobami
I55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
I55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
I55.209 Druge nastanitve za krajši čas
I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
I55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge
nastanitve
I55.209 Druge nastanitve za krajši čas
I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
I56.101 Restavracije in gostilne
I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.103 Slaščičarne in kavarne
I56.104 Začasni gostinski obrati
I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290 Druga oskrba z jedmi
I56.300 Strežba pijač
J58.110 Izdajanje knjig
J58.130 Izdajanje časopisov
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 Drugo založništvo
J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
video filmov, televizijskih oddaj
J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.140 Kinematografska dejavnost
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120 Obratovanje spletnih portalov
J63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
J63.990 Drugo informiranje
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.200 Fotografska dejavnost
M74.300 Prevajanje in tolmačenje
M74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnost
N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
in zakup
N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko uporabo v
najem in zakup
N78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
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N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
N82.200 Dejavnost klicnih centrov
N82.300 Organizacija razstav, sejmov, srečanj
N82.920 Pakiranje
N82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
O84.120 Urejanja zdravstva, izobraževanja, kulturnih in
drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju športa in rekreacije
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti
P85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q88.910 Dnevno varstvo otrok
Q88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo
brez nastanitve
R90.010 Umetniško uprizarjanje
R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R90.030 Umetniško ustvarjanje
R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.011 Dejavnost knjižnic
R91.012 Dejavnost arhivov
R91.030 Varstvo kulturne dediščine
R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo
naravnih vrednot
R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
R93.190 Druge športne dejavnosti
R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
S94.120 Dejavnost strokovnih združenj
S94.990 Dejavnost drugih nerazvrščenih članskih organizacij
S96.090 Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene
dejavnosti
(2) Zavod lahko spremeni ali dopolni dejavnost le ob
soglasju ustanoviteljice.
III. ORGANA ZAVODA
Organa zavoda sta:
– svet zavoda,
– direktor.

10. člen

Svet zavoda
11. člen
(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
(2) Svet zavoda sestavlja devet članov, in sicer:
– pet članov predstavnikov ustanoviteljice,
– en član predstavnik zaposlenih,
– trije člani predstavniki zainteresirane javnosti.
(3) Predstavnike ustanoviteljice imenuje občinski svet,
od tega enega na predlog Samoupravne skupnosti italijanske
narodnosti Koper.
(4) Predstavnika zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno s tajnim glasovanjem, na način in po postopku, ki ga
določa statut zavoda. Če je poleg direktorja zaposlen samo en
delavec, je ta član sveta zavoda.
(5) Predstavnike zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov, po enega s področja turizma, kulture in mladine, imenuje
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župan na podlagi javnega poziva. Poleg javnega poziva lahko
župan imenuje predstavnike zainteresirane javnosti tudi neposredno.
12. člen
(1) Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Mandat
začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Po preteku
mandata so lahko člani sveta ponovno imenovani.
(2) Na konstitutivni seji člani med seboj izvolijo predsednika in namestnika.
(3) Svet se lahko konstituira, ko sta izvoljeni oziroma
imenovani najmanj dve tretjini članov.
(4) Svet zavoda je sklepčen, če je prisotna večina članov,
veljavno pa odloča, če je odločitev sprejeta z večino vseh
članov.
13. člen
(1) Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom
mandata za katerega je imenovan.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do
izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
(3) Člana sveta zavoda razreši tisti, ki ga je imenoval, na
predlog sveta zavoda ali župana.
14. člen
Način dela sveta zavoda se določi s poslovnikom sveta
zavoda.
15. člen
(1) Svet zavoda opravlja zlasti naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela, upravljanje in poslovanje zavoda,
– sprejema statut, po predhodnem soglasju ustanoviteljice,
– sprejema druge splošne akte zavoda,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni in finančni načrt zavoda,
– sprejema poslovno poročilo zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda po predhodnem
soglasju ustanoviteljice,
– ocenjuje delo direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– sprejema akt o notranji organizaciji dela,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice,
obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– sprejema akt o sistematizaciji delovnih mest po predhodnem soglasju,
– imenuje in razrešuje člane programskega sveta,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja, sprejema cene storitev
zavoda,
– daje soglasje k načrtu nabav osnovnih sredstev in
investicijskega vzdrževanja ter odloča o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki, pridobljenimi iz naslova pridobitne
dejavnosti zavoda,
– daje direktorju in ustanoviteljici pobude in predloge s
področij dela zavoda,
– opravlja druge, z zakoni in akti zavoda določene naloge.
(2) K aktom iz druge, sedme in dvanajste alinee prejšnjega odstavka daje v imenu ustanoviteljice soglasje župan.
Direktor
16. člen
(1) Poslovodni organ zavoda je direktor, ki opravlja zlasti
naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa zavod,
– odgovarja za zakonitost dela zavoda,
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja programe dela in programe razvoja zavoda ter
finančne načrte in poslovna poročila zavoda,
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– pripravlja sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– sprejema splošne akte zavoda razen tistih, ki jih sprejema svet zavoda,
– izvršuje odločitve sveta zavoda,
– predlaga člane programskega sveta zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo in statutom.
(2) Pristojnosti direktorja so podrobneje opredeljene v
statutu zavoda.
17. člen
(1) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice, v imenu katere soglasje poda župan.
(2) Mandat direktorja traja štiri leta. Po izteku mandata je
direktor lahko ponovno imenovan.
(3) Za direktorja je na podlagi javnega razpisa lahko
imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, izpolnjuje še pogoje, opredeljene v statutu zavoda.
(4) Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda v primeru, če:
– direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje
redni postopek imenovanja direktorja,
– je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, a
se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov
ni bil izbran.
(5) Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja za čas
do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.
18. člen
Med začasno odsotnostjo direktorja nadomešča delavec
zavoda, v okviru pooblastil, ki mu jih dodeli direktor.
19. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če da odpoved,
– če nastopi kateri od razlogov, zaradi katerih mu delovno
razmerje preneha po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov
zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom
povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno
opravlja svoje dolžnosti tako, da nastanejo ali bi lahko nastale
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– iz drugih razlogov določenih z zakonom.
IV. PROGRAMSKI SVET
20. člen
(1) Programski svet je posvetovalno telo direktorja, ki
obravnava strokovna vprašanja s področja delovanja zavoda
in daje mnenja, predloge ter pobude in izvaja ostale naloge,
določene v statutu zavoda.
(2) Sestavo, način delovanja in naloge programskega
sveta opredeljuje statut zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
21. člen
(1) Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz proračuna ustanoviteljice,
– iz državnega proračuna,
– iz mednarodnih razpisov,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz donacij, prispevkov pokroviteljev, daril in iz drugih
virov na način in pod pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi,
– iz drugih virov.
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(2) Poslovne knjige in poročila zavoda morajo zagotavljati
ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe
od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu.
(3) Za zagotavljanje namenske porabe proračunskih sredstev zavod v poslovnih knjigah zagotavlja tudi ločeno spremljanje poslovanja javne službe s področja turizma, kulture in
mladine.
22. člen
(1) Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari
z opravljanjem svoje dejavnosti.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki lahko zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme, v druge namene
pa le s soglasjem ustanoviteljice – v njenem imenu poda
soglasje župan.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča
ustanoviteljica – v njenem imenu župan, na predlog direktorja
in po predhodnem mnenju sveta zavoda.
VI. PREMOŽENJE ZAVODA
23. člen
(1) Premoženje, ki ga zavod upravlja, je last ustanoviteljice. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem
s soglasjem ustanoviteljice, v njenem imenu poda soglasje
župan.
(2) Zavod upravlja nepremičnine in premičnine, ki jih
ustanovitelj da v upravljanje zavodu s posebno pogodbo in
so namenjene za izvajanje dejavnosti, za katere je zavod
ustanovljen.
(3) Zavod je dolžan uporabljati premoženje, ki je last
ustanoviteljice in ga ima v upravljanju ter drugo premoženje s
skrbnostjo dobrega gospodarja.
(4) Za upravljanje premoženja je zavod odgovoren ustanoviteljici.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
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ljice pa tudi pogosteje, poročati o izvrševanju letnega programa
dela in razvoja zavoda ter po potrebi posredovati druge podatke, potrebne za spremljanje dejavnosti in za statistične namene
ter ostalo dokumentacijo v skladu z zakonodajo.
(2) Ustanoviteljica lahko zahteva od zavoda pisna poročila o izvajanju dejavnosti, zavod pa ji mora dovoliti pregled
dokumentacije.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
27. člen
(1) Zavod ureja vprašanja v zvezi z organizacijo in delovanjem s statutom in drugimi splošnimi akti.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda, ostale splošne
akte pa svet zavoda ali direktor. Razmejitev pristojnosti med
svetom zavoda in direktorjem, kar ni opredeljeno s tem odlokom, se določi v statutu zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(1) Mandat sedanjega sveta Javnega zavoda Center mladih Koper traja do konstituiranja sveta zavoda.
(2) Svet zavoda se skladno s tem odlokom konstituira
v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka. S konstituiranjem novega sveta zavoda dosedanjemu svetu zavoda
preneha mandat, do tedaj pa dosedanji svet zavoda opravlja
svojo funkcijo.
(3) Sedanji direktor Javnega zavoda Center mladih Koper
opravlja svojo funkcijo do izteka mandata.
29. člen
(1) Svet zavoda mora v roku 60 dni po konstitutivni seji
uskladiti statut zavoda z določili tega odloka.
(2) Do sprejetja usklajenega statuta, zavod uporablja statut in druge splošne akte, ki so veljali na dan uveljavitve tega
odloka, razen določil, ki so v nasprotju s tem odlokom.
30. člen
Druge splošne akte zavoda je treba uskladiti z določbami
tega odloka v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.

VIII. ODGOVORNOSTI ZAVODA DO USTANOVITELJICE

31. člen
(1) Najkasneje s 1. 7. 2020 prevzame javni zavod del
javnih uslužbencev, zaposlenih pri ustanoviteljici, ki opravljajo strokovne in tehnične naloge na področju turizma in
kulture.
(2) Zavod prevzame v delovno razmerje del javnih
uslužbencev iz prejšnjega odstavka in jih razporedi na primerljiva strokovna delovna mesta ter z njimi sklene pogodbo
o zaposlitvi, pod najmanj enakimi pogoji, ki jih imajo pri
ustanovitelju.
(3) Ustanoviteljica in zavod v ta namen skleneta posebno pogodbo, s katero se določijo javni uslužbenci, ki jih
prevzame zavod, datum prenosa delavcev in druge medsebojne pravice ter obveznosti.
(4) Najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve
tega odloka ustanoviteljica in zavod skleneta pogodbo, na
podlagi katere prenese ustanoviteljica zavodu v upravljanje
stvarno in drugo premoženje, potrebno za izvajanje dejavnosti zavoda.
(5) Pogodbi iz tretjega in četrtega odstavka tega člena
v imenu ustanoviteljice podpiše župan.

26. člen
(1) Zavod je dolžan ustanoviteljici vsako leto dostaviti finančni načrt in načrt dela, načrt razvoja zavoda, zaključni račun
z bilanco uspeha, najmanj enkrat letno, na zahtevo ustanovite-

32. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Center mladih Koper (Uradni list
RS, št. 42/17).

24. člen
(1) 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.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,
s katerimi razpolaga.
(3) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so zagotovljena v letnem
proračunu ustanoviteljice.
(4) Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda
iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge
naročnike.
25. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s
sredstvi, namenjenimi za njegovo dejavnost, in odgovornost
dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanoviteljice.
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33. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2019
Koper, dne 14. novembra 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Po pooblastilu župana
podžupanja
Jasna Softić
In virtù dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

P R O M U L G O   I L   D E C R E T O
sulla costituzione dell'Ente pubblico
per i giovani, la cultura e il turismo Capodistria
N. 007-1/2019
Capodistria, 15 novembre 2019
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Jasna Softić
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta
ufficiale della RS, n. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC e 127/06
ZJZP), dell’articolo 13 della Legge sull’attuazione dell’interesse
pubblico nel settore della cultura (Gazzetta ufficiale della RS,
n. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 e 21/18 –
ZNOrg) e dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio
comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del
14 novembre 2019, ha approvato il seguente

DECRETO
sulla costituzione dell'Ente pubblico
per i giovani, la cultura e il turismo Capodistria
Articolo 1
L'ente pubblico Centro giovani Capodistria, costituito con
il Decreto sulla costituzione dell'Ente pubblico Centro giovani
Capodistria, approvato dal Consiglio del Comune città di Capodistria il 20 luglio 2017 (Gazzetta ufficiale della RS, n. 42/17), è
mutato nell'Ente per i giovani, la cultura e il turismo Capodistria
(di seguito: ente) con il fine di garantire lo sviluppo uniforme,
la crescita e la promozione del turismo, della cultura e del
patrimonio culturale nonché l'attuazione dei programmi e delle
attività per i giovani e per gli altri utenti sul territorio del Comune
città di Capodistria, che sono di pubblico interesse.
Articolo 2
Le espressioni utilizzate nel Decreto, scritte nella forma
grammaticale di genere maschile, si utilizzano quale forma
neutra per il genere femminile e maschile.
Articolo 3
(1) Conformemente al presente decreto, i diritti e gli obblighi di fondazione sono esercitati dal consiglio comunale e
dal sindaco.
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(2) Col presente decreto il fondatore regola sia lo status
dell'ente sia le questioni relative all'organizzazione, alle attività
ed alle modalità di finanziamento.
I. DISPOSIZIONI INERENTI ALLO STATUS
Articolo 4
(1) Denominazione dell’ente: Zavod za mladino, kulturo
in turizem Koper – Ente pubblico per i giovani, la cultura e il
turismo Capodistria.
(2) Sede dell’ente: Piazza Tito Piazza Tito 3, 6000 Capodistria.
Articolo 5
L'ente è una persona giuridica, il quale dispone, in termini
legali, dei diritti, dei doveri e degli obblighi definiti dalla legge e
dal presente decreto.
Articolo 6
(1) L'ente dispone di un timbro la cui forma ed il cui contenuto vengono definiti nello statuto. Il numero di timbri, il loro
utilizzo, le modalità di trattamento dei medesimi, le operazioni
di distruzione nonché l'elenco dei dipendenti che ne rispondono
sono definiti dal direttore mediante un apposito regolamento.
(2) L'ente può disporre di un simbolo o di una rappresentazione grafica della propria denominazione; essi vanno definiti
nello statuto dell'ente.
Articolo 7
(1) La missione dell’ente nel campo del turismo è quella
di promuovere e incoraggiare lo sviluppo del turismo e creare
un’offerta turistica completa e di prodotti turistici nell’area del
fondatore. L’ente offre un supporto professionale continuato
nel campo del turismo per garantire e sviluppare le condizioni
per lo svolgimento e lo sviluppo dell’attività turistica, pianifica,
organizza e attua la politica di promozione dello sviluppo turistico. L’ente si occupa dell’integrazione, della cooperazione
e del lavoro coordinato di tutte le parti interessate nel settore
del turismo, svolge attività di informazione turistica, promuove
lo sviluppo e la regolamentazione dell’infrastruttura turistica.
(2) La missione dell’ente nel campo della cultura è quella
di integrare, collegare e coordinare il lavoro di tutte le parti interessate nel settore della cultura dell’area del fondatore; l’ente
si occupa inoltre della promozione e dello sviluppo della cultura
e favorisce lo sviluppo e la regolamentazione dell’infrastruttura
culturale. L’ente garantisce l'attuazione continua e costante del
programma culturale nei settori della musica, delle arti visive,
dello spettacolo e di tutte le altre forme di espressione artistica
nell’area locale, regionale e internazionale e promuove il patrimonio culturale.
(3) La missione dell’ente nel campo delle politiche giovanili è offrire il sostegno nella formazione dell’identità dei
giovani. L’ente crea uno spazio giovanile autonomo che opera
nella comunità locale con il fine di garantire lo sviluppo di
contatti culturali, sociali e di altro tipo tra i giovani, di garantire
l’integrazione sociale, la partecipazione attiva e l’istruzione
informale dei giovani. L’ente favorisce le attività di volontariato
e la formazione informale dei giovani, favorisce la mobilità e
l’integrazione internazionale dei giovani, fornisce informazioni
ai giovani, organizza e svolge varie attività di interesse, fornendo ai giovani benefici in vari settori, assistenza di tutoraggio e
promuovendo i loro risultati.
(4) L’ente organizza, coordina e promuove gli eventi nel
campo del turismo, della cultura, delle attività giovanili e sportive nonché altri tipi di eventi che sono di interesse del comune.
(5) L’ente gestisce, conformemente ai suoi poteri, le strutture che ha ricevuto in gestione dal fondatore.
(6) L’Ente svolge anche altri tipi di attività, conformemente
alle deleghe.
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II. ATTIVITÀ DELL'ENTE
Articolo 8
(1) Nell’ambito del servizio pubblico, l’ente svolge, principalmente, le seguenti attività:
a) nel campo del turismo:
– svolge attività turistico-informative, raccoglie dati allo
scopo di informare i visitatori, accetta le proposte e i reclami
dei visitatori in merito all'offerta turistica e le inoltra alle organizzazioni competenti,
– promuove lo sviluppo integrato dei prodotti turistici
nell'area del fondatore,
– pianifica, progetta, promuove e commercializza l'offerta
turistica dell’area del fondatore, in collaborazione con le istituzioni correlate a livello intercomunale, regionale, nazionale e
internazionale,
– promuove il turismo nell'ambiente digitale,
– gestisce l'infrastruttura affidata,
– organizza, coordina e realizza attività promozionali nel
campo della promozione dello sviluppo turistico,
– organizza ed attua la partecipazione nelle fiere, nelle
borse turistiche e in altri eventi di presentazione turistica,
– si occupa della collaborazione tra le associazioni turistiche,
– organizza il servizio di guida turistica locale,
– conduce e organizza programmi di formazione nel settore del turismo per diversi gruppi di operatori e fornitori di
attività turistiche,
– raccoglie, analizza e diffonde informazioni sulle visite
turistiche,
– prepara le basi, i punti di partenza e le proposte per la
predisposizione della strategia di sviluppo e di marketing del
turismo,
– coopera con gli organi amministrativi, le istituzioni e i
gruppi professionali nel settore del turismo,
– attinge a fondi per il turismo e la promozione turistica
attraverso bandi appositi e altre fonti pubbliche,
– prepara e pubblica il materiale promozionale e informativo,
– sensibilizza e incoraggia la popolazione locale ad assumere un atteggiamento positivo nei confronti dei visitatori e
del turismo,
– regolamenta e inserisce le aree protette nell'offerta turistica, tenendo conto degli atti di protezione e conformemente
alle politiche di sviluppo e ai regimi di protezione nelle aree
protette,
– fornisce altri servizi turistici collegati, conformemente
alle normative vigenti,
b) nel campo della cultura:
– coordina i programmi degli operatori culturali approvati
per l'area del fondatore,
– partecipa all'attuazione dei programmi e dei progetti nel
campo della cultura da parte di istituzioni pubbliche, organizzazioni culturali non governative, associazioni culturali amatoriali
e altri realizzatori di contenuti culturali,
– presenta al fondatore iniziative e proposte per lo sviluppo di attività culturali e per la promozione e la conservazione
del patrimonio culturale,
– fornisce assistenza professionale e organizzativa agli
esecutori di programmi culturali, in particolare alle associazioni
culturali amatoriali, alle organizzazioni culturali non governative
e agli altri realizzatori di contenuti culturali,
– collabora con istituzioni correlate nel campo della cultura a livello intercomunale, regionale e nazionale e internazionale,
– attua programmi nel settore del marketing urbano per
lo sviluppo, la commercializzazione e la promozione del centro
storico,
– collabora con gli organi amministrativi, con le istituzioni
professionali e i gruppi nel campo della cultura,
– attinge a fondi per la cultura attraverso bandi appositi e
altre fonti pubbliche,
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– ottenere finanziamenti per programmi e contenuti culturali attraverso inviti e altre risorse pubbliche,
– attua varie forme di programmi educativi e formativi nel
campo della cultura per tutte le generazioni,
– introduce e promuove programmi culturali che valorizzano il centro storico di Capodistria nonché l’entroterra come
monumento culturale di importanza locale,
– prepara e pubblica il materiale promozionale e quello
informativo nonché altre pubblicazioni nel campo della cultura,
– prepara le basi, i punti di partenza e le proposte per
la predisposizione del programma culturale locale e degli altri
documenti strategici nel campo dell’operato dell’ente,
– gestisce l'infrastruttura affidata,
– sensibilizza la popolazione locale, in particolare i bambini e i giovani, verso un atteggiamento positivo nei confronti
della cultura e del patrimonio culturale,
– svolgere altre mansioni correlate, conformemente alle
normative applicabili,
c) nel campo giovanile:
– fornisce il sostegno completo ai giovani nell'attuazione
delle loro idee, dei progetti e delle iniziative,
– attua programmi e servizi di prevenzione e protezione
sociale per i giovani,
– organizza forme speciali di attività per bambini e giovani
con bisogni speciali,
– organizza e realizza programmi e attività con i giovani
e per i giovani,
– organizza e fornisce formazione e varie forme di consulenza ai giovani,
– raccoglie e fornisce informazioni ai giovani,
– offre ai giovani l'accesso gratuito a Internet,
– organizza e svolgere attività durante le vacanze,
– attinge a fondi per i programmi per bambini e i giovani
attraverso bandi e altre fonti pubbliche,
– collabora con organizzazioni simili in Slovenia e all'estero,
– gestisce l'infrastruttura affidata,
– svolge altri compiti connessi nel settore della gioventù,
conformemente alle norme in vigore,
d) nel campo dell’organizzazione degli eventi:
– organizza, coordina e promuove eventi di importanza
comunale, quali eventi turistici, culturali e artistici, eventi per e
con i giovani, eventi sportivi e di altri tipo,
– partecipa alla preparazione, all’organizzazione e all’attuazione di eventi di maggiore rilevanza,
– coordina e armonizza il calendario degli eventi con
tutti gli esecutori e gli organizzatori degli eventi nell'area del
fondatore,
– coordinare, armonizza e attua eventi per appaltatori
esterni,
– informa la popolazione locale e i visitatori sugli eventi
che si svolgono nell'area di fondazione,
– coordina i programmi degli eventi con gli altri comuni
istriani,
– collabora con le altre organizzazioni e gli enti professionali nel settore degli eventi,
– fornisce assistenza professionale, tecnica e organizzativa ad altri esecutori di eventi,
– collabora con gli organi direttivi e le altre istituzioni professionali nella preparazione della documentazione necessaria
per gli eventi,
– mantiene e gestisce le attrezzature per eventi,
– svolge altre attività correlate conformemente alle normative applicabili.
(2) L’ente collabora con gli altri enti e le organizzazioni che
sul territorio del fondatore operano nel campo dell’istruzione,
della cultura, del turismo, delle politiche giovanili e dello sport.
(3) L’ente svolge le proprie attività nella misura e secondo
le modalità stabilite nel programma di lavoro annuale.
(4) L’ente può, con l’assenso del fondatore e in base di
un apposito contratto, offrire le proprie attività anche ad altre
persone giuridiche e fisiche.
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Articolo 9
(1) Le attività svolte dall’ente, di cui all’articolo precedente, sono classificate in conformità con l’Ordinanza sulla
classificazione standardizzata delle attività (Gazzetta uff. della
RS, n. 69/07 e 17/08) come segue:
C18.110 Stampa di giornali
C18.120 Altra stampa
C18.130 Preparazione per la stampa e la pubblicazione
C18.200 Riproduzione su supporti registrati
G46.190 Intermediazione non specializzata nella vendita
di vari prodotti
G47.190 Altro commercio al dettaglio in negozi non specializzati
G47.610 Commercio al dettaglio in librerie specializzate
G47.621 Commercio al dettaglio in negozi specializzati
con giornali e riviste
G47.622 Commercio al dettaglio in negozi specializzati
con prodotti di cartoleria
G47.630 Commercio al dettaglio in negozi specializzati
con registrazioni sonore e video
G47.650 Commercio al dettaglio in negozi specializzati
con giochi e articoli ludici e per il divertimento
G47.782 Commercio al dettaglio nei negozi specializzati
con prodotti artistici
G47.789 Altro commercio al dettaglio in altri negozi specializzati
G47.810 Commercio al dettaglio su bancarelle e nei mercati con alimenti, bevande e tabacchi
G47.820 Commercio al dettaglio su bancarelle e nei mercati con prodotti tessili e scarpe
G47.890 Commercio al dettaglio su bancarelle e nei mercati con altra merce
G47.910 Commercio al dettaglio per posta o su internet
G47.990 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi,
bancarelle e mercati
H49.391 Trasporto passeggeri interurbano ed altro
I55.100 Attività alberghiera e di esercizi simili
I55.201 Strutture per vacanze e brevi soggiorni
I55.202 Agriturismi con camere
I55.203 Affitto di camere
I55.204 Rifugi e alloggi giovanili
I55.209 Altri alloggi per brevi soggiorni
I55.300 Attività di campeggi, campi
I55.900 Attività delle case degli studenti e altri alloggi
I55.209 Altri alloggi per brevi soggiorni
I55.300 Attività di campeggi, campi
I56.101 Ristoranti e trattorie
I56.102 Bar e altri esercizi simili
I56.103 Pasticcerie e bar
I56.104 Esercizi di ristorazione temporanei
I56.210 Catering per eventi
I56.290 Altri servizi di ristorazione
I56.300 Somministrazione di bevande
J58.110 Edizione di libri
J58.130 Edizione di quotidiani
J58.140 Edizione di riviste e altri periodici
J58.190 Altre attività editoriali
J59.110 Produzione film, video, trasmissioni televisive
J59.120 Attività di postproduzione di film, video, trasmissioni televisive
J59.130 Distribuzione di film, video, trasmissioni televisive
J59.140 Attività cinematografica
J59.200 Attività di registrazione sonora e dell’editoria musicale
J62.030 Gestione di impianti e sistemi informatici
J62.090 Altre attività nel campo delle tecnologie e dei
servizi informatici
J63.110 Elaborazione di dati e servizi correlati
J63.120 Funzionamento di portali web
J63.910 Attività di agenzia stampa
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J63.990 Altra forma di informazione
L68.200 Affitto o gestione di immobili di proprietà o in
leasing
L68.320 Amministrazione di condomini e gestione di beni
immobili per conto di terzi
M69.200 Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale
M70.210 Attività di pubbliche relazioni
M70.220 Altri servizi di consulenza imprenditoriale e manageriale
M72.200 Attività di ricerca e di sviluppo nel campo delle
scienze sociali e umanistiche
M73.110 Attività di agenzia pubblicitarie
M73.120 Intermediazione di spazi pubblicitari
M73.200 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
M74.100 Attività di design specializzate
M74.200 Attività fotografiche
M74.300 Traduzione ed interpretariato
M74.900 Altre attività non classificate e attività tecniche
N77.210 Noleggio e leasing di attrezzature sportive
N77.220 Noleggio videocassette e dischi
N77.290 Noleggio e leasing di altri prodotti di largo consumo
N77.330 Noleggio e leasing di attrezzature da ufficio ed
informatiche
N77.340 Noleggio e leasing di imbarcazioni
N77.390 Noleggio e leasing di macchine, attrezzature e
beni materiali non classificabili altrimenti
N77.400 Concessione in leasing di uso della proprietà
intellettuale tranne delle opere protette
N77.290 Noleggio e leasing di altri prodotti di largo consumo
N78.100 Attività di ricerca del lavoro
N79.110 Attività di agenzie viaggi
N79.120 Attività di organizzazione viaggi
N79.900 Prenotazione e altri servizi legati ai viaggi
N78.100 Attività di ricerca del lavoro
N81.100 Manutenzione degli edifici e servizi di portineria
N82.110 Servizi integrati di supporto per le funzioni d’ufficio
N82.190 Fotocopiatura, preparazione di documenti e altre
attività di supporto specializzate per le funzioni d’ufficio
N82.200 Attività di call center
N82.300 Organizzazione di mostre, fiere e incontri
N82.920 Imballaggio
N82.990 Altre attività imprenditoriali complementari non
classificate
O84.120 Gestione della sanità, dell’istruzione, dei sevizi
culturali e sociali, ad eccezione dell’assistenza sociale obbligatoria
P85.510 Formazione, formazione e abilitazione in ambito
sportivo e ricreativo
P85.520 Formazione, perfezionamento e aggiornamento
nel settore culturale e artistico
P85.590 Altre attività non classificate di formazione, perfezionamento e aggiornamento
P85.600 Attività supplementari connesse alla formazione
Q88.910 Sorveglianza giornaliera di bambini
Q88.999 Altre forme di assistenza sociale senza alloggio
R90.010 Rappresentazioni artistiche
R90.020 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
R90.030 Attività artistica
R90.040 Gestione di strutture destinate a eventi culturali
R91.011 Attività bibliotecarie
R91.012 Attività archivistica
R91.030 Tutela del patrimonio culturale
R91.040 Attività dei giardini botanici e zoologici, tutela
dei valori naturali
R92.002 Organizzazione di giochi d’azzardo, eccetto nei
casinò
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R93.190 Altre attività sportive
R93.210 Attività dei parchi di divertimento
R93.299 Attività di tempo libero non classificate
S94.110 Attività delle associazioni imprenditoriali e dei
datori di lavoro
S94.120 Attività delle associazioni professionali
S94.990 Attività di altre organizzazioni non classificate
S96.090 Altre attività di servizio, attività non classificate
(2) L’ente può modificare o aggiungere altre attività solamente previa consenso del fondatore.
III. ORGANI DELL'ENTE
Articolo 10
Sono organi dell'ente:
– il consiglio dell'ente,
– il direttore.
Consiglio dell'ente
Articolo 11
(1) Il consiglio dell’ente rappresenta l’autorità di gestione.
(2) Il consiglio dell’ente si compone di cinque membri,
di cui:
– cinque rappresentanti del fondatore,
– un rappresentante dei dipendenti dell’ente,
– tre rappresentanti dei portatori di interesse.
(3) I rappresentanti del fondatore vengono nominati dal
Consiglio comunale, uno dei quali su proposta della Comunità
Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria.
(4) Il rappresentante dei dipendenti dell’ente viene eletto
dai medesimi alle elezioni dirette a scrutinio segreto, secondo
le modalità e nel rispetto della procedura definita nello statuto
dell’ente. Nel caso in cui oltre al direttore è assunto solo un
dipendente, quest'ultimo è membro del consiglio.
(5) I rappresentanti dei portatori di interesse ovvero degli
utenti (uno nel campo del turismo, uno della cultura e uno dei
giovani) vengono nominati dal Sindaco in base all'apposito
invito pubblico. Il Sindaco può nominare il rappresentante dei
portatori di interesse anche in maniera diretta.
Articolo 12
(1) Il mandato dei membri del consiglio dell'ente dura
4 anni. Il mandato inizia a decorrere dalla data della seduta
costitutiva del consiglio. In seguito alla scadenza del mandato
i membri possono essere nuovamente nominati.
(2) Durante la seduta costitutiva, i membri eleggono tra di
loro il presidente ed il suo sostituto.
(3) Il consiglio dell’ente può costituirsi nel momento in cui
sono stati eletti ovvero nominati almeno due terzi dei membri.
(4) Il consiglio dell'ente è deliberativo, quando è presente
la maggioranza dei suoi membri; le decisioni vengono accolte
in maniera definitiva quando approvate dalla maggioranza.
Articolo 13
(1) Il membro del consiglio dell’ente può essere destituito
prima della scadenza del mandato conferitogli.
(2) Nel caso di destituzione di un membro prima della scadenza del mandato, per il periodo rimanente sino alla scadenza
ordinaria del mandato stesso viene nominato ovvero eletto un
nuovo membro, secondo il procedimento previsto per la nomina e per l’elezione del membro, il cui mandato è stato revocato.
(3) Il membro del consiglio dell’ente è destituito da colui
che l’ha nominato, su proposta del consiglio dell’ente o del
sindaco.
Articolo 14
Le disposizioni dettagliate in merito all’operato del consiglio dell’ente sono sancite dall’apposito regolamento.
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Articolo 15
(1) Il consiglio dell'ente svolge, principalmente, le seguenti mansioni:
– vigila sulla legalità dell'operato relativo alla gestione e
all'amministrazione dell'ente;
– accoglie lo statuto, previo assenso del fondatore;
– accoglie altri atti generali dell'ente;
– accoglie il piano di sviluppo dell'ente;
– accoglie il piano di lavoro annuale e il piano finanziario
dell'ente;
– accoglie la relazione amministrativa dell'ente;
– nomina e destituisce il direttore dell'ente, previo assenso del fondatore;
– valuta l’operato del direttore;
– stipula il contratto di lavoro del direttore;
– accoglie l'atto di organizzazione interna del lavoro;
– decide in merito ai ricorsi dei dipendenti, riguardanti i
diritti, gli obblighi e le responsabilità dei lavoratori, derivanti dal
rapporto di lavoro;
– accoglie l'atto di sistematizzazione dei posti di lavoro,
previo consenso;
– nomina e revoca i membri del consiglio per i programmi;
– propone al fondatore la revisione della gestione, che
può essere fatta anche da un revisore interno del fondatore,
accoglie il tariffario dei servizi forniti dall'ente;
– rilascia il consenso al piano per l’acquisizione di immobilizzazioni e per i costi per la manutenzione di investimento e
decide in merito alla ripartizione dell’utile netto ricavato dalle
attività lucrative dell’ente;
– fornisce al direttore e al fondatore proposte e idee in
merito all’operato dell’ente;
– esegue altre mansioni previste dalla legge e dagli atti
dell’ente.
(2) Gli atti di cui all’alinea due, sette e dodici del precedente paragrafo necessitano dell’assenso del Sindaco.
Il direttore
Articolo 16
(1) Il direttore rappresenta l’organo amministrativo dell'ente e svolge principalmente le seguenti mansioni:
– rappresenta l'ente ed agisce per conto di questo;
– risponde della legalità dell’operato dell’ente;
– organizza, pianifica e gestisce il lavoro dell’ente;
– redige i piani di lavoro, i piani di sviluppo, nonché i piani
finanziari e le relazioni amministrative dell’ente;
– predispone la sistematizzazione dei posti di lavoro,
decide in merito alla stipulazione dei contratti di lavoro e alle
responsabilità disciplinari dei dipendenti;
– accoglie gli atti generali dell’ente, ad eccezione di quelli
che vengono approvati dal consiglio;
– attua le decisioni prese dal consiglio dell’ente;
– propone i membri per il consiglio per i programmi;
– svolge altre mansioni in conformità con la legge e lo
statuto.
(2) Le competenze del direttore sono più dettagliatamente
definite nello statuto dell’ente.
Articolo 17
(1) Il direttore viene nominato e destituito dal consiglio
dell'ente con il consenso del fondatore, nel nome del quale da
il consenso il Sindaco.
(2) Il mandato del direttore ha una durata di quattro anni.
Alla scadenza del mandato, il direttore può essere nuovamente
nominato.
(3) Il direttore, nominato in virtù di un bando pubblico,
deve adempiere, oltre alle condizioni generali disciplinate dalla
legge, anche alle condizioni prescritte dallo Statuto dell'ente.
(4) Il consiglio dell’ente nomina il facente funzione del
direttore nei seguenti casi:
– al direttore scade anticipatamente il mandato e non
viene avviato il procedimento ordinario di nomina del direttore,
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– quando è stato indetto un bando pubblico per la nomina
del direttore ma non è stata presentata nessuna candidatura
oppure non è stato scelto nessuno dei candidati che hanno
presentato domanda.
(5) Il consiglio dell’ente nomina il facente funzione del
direttore, il quale rimane in carica fino al momento della nomina
del direttore, ma non per più di un anno.
Articolo 18
Nei periodi di assenza temporanea del direttore, quest'ultimo viene sostituito da un dipendente che agisce nei limiti dei
poteri che gli vengono conferiti dal direttore.
Articolo 19
Il direttore può essere sollevato dall’incarico prima della
scadenza del mandato nel caso in cui:
– presenti le dimissioni;
– sussistano motivi per i quali il suo rapporto di lavoro
cessi in base alle disposizioni legislative;
– agisca contrariamente alle disposizioni e agli atti generali dell’ente o nel caso in cui non attui le delibere del consiglio
dell’ente o agisca contrariamente a esse;
– se con il suo operato improprio o negligente causa
all’ente un danno di rilevante entità, o se trascura o espleta con
negligenza i suoi compiti, facendo insorgere o se a seguito di
ciò potrebbero insorgere problemi nell’amministrazione dell’operato dell’Ente;
– o in altri casi previsti dalla legge.
IV. IL CONSIGLIO PER I PROGRAMMI
Articolo 20
(1) Il Consiglio per i programmi è l’organo consultivo del
direttore che si occupa delle questioni professionali rientranti
nell'ambito delle attività dell'ente; esso emette pareri, proposte ed idee ed effettua altre mansioni, definite dallo statuto
dell’ente.
(2) La composizione, le modalità di funzionamento, nonché le mansioni del consiglio per i programmi vengono definite
nello statuto dell’ente.
V. MEZZI PER L'ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ
PER I DOVERI DELL'ENTE
Articolo 21
(1) I mezzi finalizzati all’attuazione delle attività, svolte
dall’ente, vengono ricavati:
– dal bilancio del Comune città di Capodistria,
– dal bilancio dello Stato,
– dai bandi internazionali,
– dalla vendita di beni e dei servizi sul mercato,
– dalle donazioni, dalle offerte degli sponsor, da elargizioni e da altre fonti, legalmente ammissibili,
– da altre fonti.
(2) I libri contabili e le relazioni dell’ente devono garantire
il monitoraggio separato della gestione e dei risultati dell’amministrazione dei fondi pubblici e di altri mezzi destinati all’esecuzione del servizio pubblico, dalla gestione dei mezzi ottenuti
dalla vendita di beni e servizi sul mercato.
(3) Al fine di garantire che i fondi dal bilancio comunale,
l’ente fornisce nei libri contabili anche il monitoraggio separato
delle attività di servizio pubblico nel settore del turismo, della
cultura e della gioventù.
Articolo 22
(1) L'ente gestisce autonomamente i ricavi generati dalle
proprie attività.
(2) L'utile netto ricavato può essere destinato alla realizzazione ed allo sviluppo delle proprie attività, alla manutenzio-
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ne ordinaria e di investimento e all'acquisto di attrezzature; per
voci di altra natura è necessario acquisire il previo consenso
del fondatore – esso viene emesso dal Sindaco.
(3) La decisione riguardante le modalità di copertura di
eventuali deficit spetta al fondatore – per conto del medesimo
essa viene emessa dal Sindaco su proposta del direttore o
previo parere del consiglio dell'ente.
VI. PATRIMONIO DELL'ENTE
Articolo 23
(1) Il patrimonio gestito dall'ente è di proprietà del fondatore. L’ente può disporre del patrimonio mobile previo consenso
del fondatore – esso viene emesso dal Sindaco.
(2) L’ente gestisce gli immobili e gli altri beni che il fondatore cede in gestione con un contratto apposito e che sono
destinate all’attuazione delle attività dell’ente.
(3) L'ente ha l'obbligo di gestire il patrimonio di proprietà
del fondatore, concessogli in gestione, come pure altri eventuali patrimoni, con la dovuta diligenza.
(4) L'ente risponde della gestione del patrimonio al fondatore.
VII. DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITÀ DELL'ENTE
NELL'AMBITO DELLE TRANSIZIONI GIURIDICHE
Articolo 24
(1) L'ente è un soggetto giuridico che agisce nelle transazioni giuridiche, rientranti nell’ambito delle sue attività, in
maniera autonoma, a proprio nome e per proprio conto e detenendo tutti i diritti e doveri che gli spettano.
(2) L'ente risponde dei propri doveri con tutti i mezzi di
cui dispone.
(3) Il fondatore risponde dei doveri dell'ente in maniera
sussidiaria, entro il limite del valore complessivo dei fondi che
stanzia annualmente nel bilancio.
(4) Il fondatore non risponde dei doveri dell'ente che
scaturiscono dalle attività che esso svolge per altri committenti.
Articolo 25
L'ente si assume la responsabilità di gestire i mezzi destinati alle sue attività con la dovuta diligenza e di agire analogamente con i mezzi di proprietà del fondatore.
VIII. RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
VERSO IL FONDATORE
Articolo 26
(1) L’ente è tenuto a presentare al fondatore il piano
finanziario, il piano di sviluppo, il bilancio annuale dei profitti e
delle perdite almeno una volta all'anno, su richiesta del fondatore anche più frequentemente; esso deve consegnare inoltre
le relazioni sull'attuazione del piano annuale e del piano di
sviluppo e, se necessario, trasmettere altri dati necessari per
la supervisione delle attività o a fini statistici nonché ulteriori
documenti previsti dalla legge.
(2) Il fondatore può richiedere all’ente relazioni scritte
sull’attuazione delle attività; l’ente deve consentire al fondatore
la presa in visione dei documenti.
IX. ATTI GENERALI DELL'ENTE
Articolo 27
(1) L'ente disciplina le questioni relativa all'organizzazione
ed al funzionamento del medesimo mediante lo statuto ed altri
atti generali.
(2) Lo statuto viene accolto dal consiglio dell'ente, mentre
gli altri atti vengono approvati dal consiglio dell'ente o dal di-
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rettore. La delimitazione delle competenze del consiglio e del
direttore vengono stabilite nello statuto.
X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 28
(1) Il mandato del consiglio dell’Ente pubblico Centro
giovani Capodistria dura fino alla costituzione dell’consiglio
dell’ente.
(2) Ai sensi del presente decreto, il consiglio dell’ente
viene costituito entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Con la costituzione del nuovo consiglio dell’ente
cessa il mandato al precedente consiglio dell’ente che rimane
in carica fino ad allora.
(3) Il direttore dell’Ente pubblico Centro giovani Capodistria rimane in carica fino alla dine del mandato.
Articolo 29
(1) Entro 60 giorni successivi alla riunione costitutiva,
il consiglio dell’ente deve adattare lo statuto dell’ente con le
disposizioni del presente decreto.
(2) Fino all’approvazione dello statuto, l’ente applica lo
statuto e gli altri atti generali che erano in vigore il giorno dell’adozione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni
contrarie al presente decreto.
Articolo 30
Gli altri atti generali dell’ente devono essere armonizzati
con le disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall’adozione del presente decreto.
Articolo 31
(1) Entro il 1° luglio 2020, l’ente pubblico assume parte
dei dipendenti pubblici ora assunti presso il fondatore e che
svolgono compiti professionali e tecnici nel campo del turismo
e della cultura.
(2) L’ente assume parte dei dipendenti pubblici di cui al
precedente paragrafo e li assegna a posizioni lavorative professionali comparabili, stipulando un contratto di lavoro almeno
alle stesse condizioni attuali.
(3) A tal fine, il fondatore e l’ente stipulano un contratto
speciale, nel quale si specificano i dipendenti pubblici assunti
dall’ente, la data del trasferimento dei dipendenti e i restanti
diritti e doveri reciproci.
(4) Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto, il fondatore e l’ente stipulano un contratto, in base al
quale viene trasferito in gestione il patrimonio fisico e di altro
tipo, necessario per lo svolgimento delle attività dell’istituto.
(5) I contratti di cui al terzo e al quarto paragrafo del
presente articolo vengono sottoscritti per il fondatore da parte
del sindaco.
Articolo 32
Con l’entrata in vigore del presente decreto cessa di avere valore il Decreto sulla costituzione dell'Ente pubblico Centro
giovani Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 42/17).
Articolo 33
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di
Slovenia.
N. 007-1/2019
Capodistria, 14 novembre 2019
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Jasna Softić
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Odlok o dopolnitvi Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja OPPN »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)

R A Z G L A Š A M   O D L O K
o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja
OPPN »Nad Dolinsko –
izgradnja neprofitnih stanovanj«
Št. 350-14/2014
Koper, dne 15. novembra 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Po pooblastilu župana
podžupanja
Jasna Softić
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 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) je Občinski svet
Mestne občine Koper na seji dne 14. novembra 2019 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja
OPPN »Nad Dolinsko –
izgradnja neprofitnih stanovanj«
1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja OPPN »Nad Dolinsko – izgradnja neprofitnih stanovanj« (Uradni list RS, št. 70/18) se za 14. členom
doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Občina ali pravna oseba javnega prava v lasti občine je
oproščena plačila celotnega komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za gradnjo neprofitnih stanovanj.«
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-14/2014
Koper, dne 14. novembra 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Po pooblastilu župana
podžupanja
Jasna Softić
In virtù dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, nonché
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

Uradni list Republike Slovenije
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O
sulle integrazioni al Decreto sul programma
di realizzazione delle opere d'urbanizzazione
primaria a servizio della zona contemplata
dal PRPC »Zona sovrastante la Strada della Valle
– costruzione di alloggi
a canone agevolato«
N. 350-14/2014
Capodistria, 15 novembre 2019
Il Sindaco
Comune Città di Capodistria
Aleš Bržan
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Jasna Softić
Ai sensi dell’articolo 153 della Legge sulla pianificazione
territoriale (ZUreP-2) (Gazzetta ufficiale della RS, n. 61/17) e
in base 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, nella seduta del
14 novembre 2019, ha approvato il

DECRETO
sulle integrazioni al Decreto sul programma
di realizzazione delle opere d'urbanizzazione
primaria a servizio della zona contemplata
dal PRPC »Zona sovrastante la Strada della Valle
– costruzione di alloggi
a canone agevolato«
Articolo 1
Nel Decreto sul programma di realizzazione delle opere
d'urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal
PRPC »Zona sovrastante la Strada della Valle – costruzione
di alloggi a canone agevolato« (Gazzetta ufficiale della RS,
n. 70/18), in seguito all'articolo 14 viene aggiunto l'articolo 14a
come segue:
»Articolo 14a
Il Comune una persona giuridica di diritto pubblico di
proprietà del comune, è esonerato dal pagamento degli oneri
d'urbanizzazione per le strutture a rete già esistenti per la costruzione di alloggi a canone agevolato.«
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Odlok o dodeljevanju nepovratnih sredstev
za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom
zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške
dejavnosti

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)

R A Z G L A Š A M   O D L O K
o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje
omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja
vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti
Št. 354-195/2018
Koper, dne 15. novembra 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Po pooblastilu župana
podžupanja
Jasna Softić
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
in 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) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
14. novembra 2019 sprejel

ODLOK
o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje
omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja
vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določajo cilji, območje izvajanje ukrepov,
upravičenci, pogoji, postopek in druga vprašanja vezana na dodelitev proračunskih sredstev, zaradi izvajanja omilitvenih ukrepov
z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti.
2. člen
(pomen izrazov)

DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 350-14/2014
Capodistria, 15 novembre 2019
Il Sindaco
Comune Città di Capodistria
Aleš Bržan
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Jasna Softić

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Izbran upravičenec je upravičenec, ki mu je dodeljena
pravica do nepovratnih sredstev v upravičeno investicijo.
2. Izpostavljeni deli mesta so tista območja mesta, ki so
zaradi danosti dovzetnejši na vplive kakor tudi pod bolj intenzivnimi vplivi emisij iz pristaniške dejavnosti.
3. Mešana komisija je štiričlanski posvetovalni organ,
sestavljen iz dveh predstavnikov Mestne občine Koper, ki jih
imenuje župan s sklepom, in dveh predstavnikov, ki jih imenuje
koncesionar pristanišča Koper.
4. Omilitveni ukrep vsebuje kombinacijo uporabe sredstev in načinov, ki v čim popolnejši meri odpravljajo posledice
kakršnihkoli pomembnih emisij na okolje, varstvo človekovega
zdravja in kulturne dediščine, kot so: izboljšanje zvočne izolacije stavbe, vgradnja novega stavbnega pohištva in dela na
ovoju stavbe, vgradnja sistemov prezračevanja, ter ostali ukrepi, s katerimi je mogoče zmanjšati vplive emisij iz pristaniške
dejavnosti.
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5. Upravičena investicija je tista investicija, ki vključuje
omilitvene ukrepe, predvidene s tem odlokom.
3. člen
(cilji odloka)
Cilji odloka so, da se z izvajanjem omilitvenih ukrepov
doseže:
1. zmanjšanje vplivov pristaniške dejavnosti na okolje,
2. vzpostavitev ravnovesja med razvojem in širjenjem
dejavnosti pristanišča,
3. kakovostnejše bivanje in življenje občanov v izpostavljenih delih mesta Koper.
4. člen
(območje izvajanja ukrepov)

Uradni list Republike Slovenije
vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, da bi izračunana skupna vrednost iz vseh javnih virov presegala 100%
vrednosti upravičenih stroškov investicije, se nepovratna sredstva po tem odloku zniža na način, da doseže 100% vrednosti
upravičenih stroškov.
8. člen
(pogoji za sodelovanje)
Na razpis se lahko prijavijo lastniki ali solastniki stanovanjskih stavb na območju izvajanja ukrepov, ki izpolnjujejo
pravno-formalne pogoje razpisa in imajo poravnane finančne
obveznosti do Mestne občine Koper.
9. člen
(upravičeni stroški)

(1) Območje izvajanja ukrepov je geografsko določeno
območje, izdelano z natančnostjo, ki omogoča identifikacijo
stavb in je prikazano v grafični prilogi tega odloka.
(2) Območje izvajanja ukrepov se deli na tri podobmočja,
ki se prikažejo kot najožje območje, ožje območje in širše območje ter je bilo določeno na podlagi strokovnih meril, ki veljajo
za vpliv emisij.

Upravičeni stroški so tisti stroški, ki nastanejo pri delih na
objektu za izvajanje omilitvenih ukrepov in zajemajo:
– gradbena, obrtniška in inštalacijska dela,
– stroške projektne dokumentacije in
– drugi stroški skladno z razpisom.

5. člen

(upravičene investicije za splošno rabo)

(upravičenci)

Župan sme s sklepom del sredstev, ki so določena v
skladu s prvim odstavkom 6. člena in so v tekočem letu ostala
nerazporejena, nameniti za upravičene investicije namenjene
splošni rabi, ki imajo učinek omilitvenega ukrepa. Pred sprejemom navedenega sklepa pridobi župan soglasje plačnika
namenske donacije.

(1) Upravičenci do dodelitve nepovratnih sredstev iz proračunskih sredstev po tem odloku (v nadaljevanju: upravičenci)
so lastniki ali solastniki stanovanjskih stavb na območju izvajanja ukrepov. Več upravičencev lahko kandidira za en objekt
kot skupno investicijo.
(2) Upravičenec je tudi lastnik ali solastnik etaže v večstanovanjski stavbi, kadar se omilitveni ukrep izvaja za zmanjšanje vplivov na posamezen etažni del.

10. člen

III. JAVNI RAZPIS IN POSTOPEK
11. člen

II. DOLOČITEV IN UPORABA SREDSTEV

(javni razpis in razpisna dokumentacija)

6. člen

(1) Javni razpis se objavi na spletni strani Mestne občine
Koper. V javnem razpisu se določi najmanj:
– naziv in sedež občine,
– pravna podlaga za izvedbo razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– pogoje za kandidiranje na razpisu in zahtevane priloge,
– višino sredstev, ki so na razpolago v okviru razpisa,
– merila za dodelitev sredstev,
– rok, način in naslov za vložitev vlog,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo
dodatne informacije in razpisno dokumentacijo,
– izjavo, da se investicija po tem odloku ne financira tudi iz
drugih nepovratnih virov iz javnih sredstev ali odločba oziroma
sklep, iz katerega je razvidno, koliko se investicija po tem odloku financira tudi iz drugih nepovratnih virov iz javnih sredstev,
– druge potrebne podatke in pogoje.
(2) Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse podatke, ki so potrebni, da upravičenec lahko odda popolno vlogo
za dodelitev sredstev ter vse pogoje, ki jih mora upravičenec
izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev. Obvezni
sestavni deli razpisne dokumentacije so:
– navedba številke in datuma javnega razpisa,
– opredelitev, kdaj se šteje, da je vloga na razpis formalno
popolna,
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora upravičenec
predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sredstev,
– navedba o tem, kdo odloča o dodelitvi sredstev in kdo
odloča o pritožbi zoper posamični upravni akt,
– vzorec pogodbe,
– obrazci, ki so obvezna priloga k vlogi na javni razpis.

(določitev višine nepovratnih sredstev)
(1) Višina nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih
ukrepov se določi s proračunom občine za posamezno proračunsko leto in ne more biti nižja od višine sredstev prejetih kot
namenska donacija za izvajanje omilitvenih ukrepov.
(2) Višina nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih
ukrepov, ki jih lahko pridobi upravičenec znaša najmanj petdeset odstotkov (50%) upravičenih stroškov investicije.
(3) Sredstva, dodeljena na podlagi tega odloka so namenska in se lahko porabijo samo za namene, določene s tem
odlokom, razpisom in pogodbo.
7. člen
(merila za dodelitev nepovratnih sredstev)
(1) Pravico do nepovratnih sredstev po tem odloku, za
upravičeno investicijo, pridobi upravičenec, ki na podlagi objavljenega javnega razpisa pravočasno odda popolno vlogo in
poleg izpolnjevanja pogojev za obravnavo vloge, je na podlagi
meril uvrščen med izbrane upravičence.
(2) Merila za dodelitev sredstev se določijo v javnem razpisu. Pri oblikovanju meril sodeluje mešana komisija, ki merila
razpisa potrdi.
(3) V primeru, da je v okviru javnega razpisa več upravičencev, ki dosežejo enako število točk na zadnjem mestu in bi
bili upravičeni do nepovratnih sredstev, pa bi s priznanjem pravice do nepovratnih sredstev bila presežena sredstva določena
v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena, imajo prednost
upravičenci, ki so prej podali popolno vlogo.
(4) Če se upravičena investicija po tem odloku financira
tudi iz drugih nepovratnih virov iz javnih sredstev, skupna
vrednost prejemkov iz vseh javnih virov ne sme preseči 100%
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12. člen
(vloga)
Upravičenci se na javni razpis prijavijo s pravočasno
vlogo, ki se vloži na Mestni občini Koper. Vloga je formalno
popolna, če poleg zahtev, ki jih določa zakon o splošnem
upravnem postopku za popolno vlogo, vsebuje še vse obrazce
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija.
13. člen
(vodenje postopka)
Postopek javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev iz proračunskih sredstev vodi organizacijska enota občinske uprave Mestne občine Koper, pristojna za prostor (v
nadaljevanju: organizacijska enota) v sodelovanju s štiričlansko
mešano komisijo.
14. člen
(obravnava vlog)
(1) Po poteku roka, določenega z javnim razpisom za
zbiranje vlog, se izvedeta odpiranje vlog in pregled popolnosti
vlog.
(2) Upravičence, katerih vloge na razpis niso popolne,
Mestna občina Koper pisno pozove k dopolnitvi vloge. V kolikor
se vloga v opredeljenem roku ne dopolni skladno s pozivom,
se le-ta zavrže.
(3) Popolne vloge bodo obravnavane v skladu z merili za
dodelitev sredstev. Na podlagi meril se vloge točkuje in izdela
seznam, v katerem se razvrsti upravičence po vrstnem redu
glede na pridobljene točke. Upoštevajoč seznam in višino sredstev se pripravi predlog dodelitve in razdelitve razpoložljivih
sredstev med upravičence.
(4) Na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka organizacijska enota izda posamični upravni akt o dodelitvi nepovratnih
sredstev izbranim upravičencem. V izreku se določi tudi:
– višino dodeljenih nepovratnih sredstev, izraženo v odstotkih od vrednosti investicije,
– rok za sklenitev pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev med Mestno občino Koper in izbranim upravičencem, ki
se določi kot 30-dnevni rok po pravnomočnosti posamičnega
upravnega akta, z opozorilom, da v primeru prekoračitve roka
izgubi pravico do dodelitve nepovratnih sredstev,
– rok do katerega je potrebno izvesti investicijo in predložiti dokazila o realizaciji investicije.
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Če izbrani upravičenec ne predloži podpisane pogodbe v
roku določenim s posamičnim upravnim aktom, izgubi pravico
o dodelitvi nepovratnih sredstev.
16. člen
(nadzor nad porabo sredstev)
(1) Namensko porabo sredstev in izvajanje pogodb spremlja in preverja pristojna organizacijska enota občinske uprave.
(2) Mestna občina Koper lahko od izbranega upravičenca
kadarkoli zahteva dokazila in podatke, ki so potrebni za ocenjevanje investicije in preverjanja namenske porabe sredstev.
17. člen
(nakazilo in vračilo sredstev)
(1) Po zaključeni naložbi, vendar najkasneje do datuma,
določenega v pogodbi, pošljejo izbrani upravičenci na Mestno
občino Koper zahtevek za izplačilo sredstev z vsemi zahtevanimi prilogami, iz katerih izhaja realizacija investicije. Nakazilo
sredstev se izvrši v roku, določenem skladno z veljavnimi
predpisi o izvrševanju proračuna.
(2) Izbrani upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev,
če se ugotovi, da:
– so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko
uporabljena,
– da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih
podatkov,
– da je izbrani upravičenec kršil določbe pogodbe.
(3) O vračilu sredstev se odloči v upravnem postopku.
V. KONČNE DOLOČBE
18. člen
(spremljanje učinkov)
Izvajanje ukrepov, predvidenih s tem odlokom in njihovih
učinkov bo pregledano ob vsakokratni pripravi programa varstva okolja.
19. člen
(sprememba okoliščin)

IV. SKLENITEV POGODBE IN NADZOR NAD PORABO

Izbrani upravičenci so dolžni Mestno občino Koper obveščati o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na upravičenost do
prejema sredstev po tem odloku.

15. člen

20. člen

(pogodba)
Mestna občina Koper in izbrani upravičenec v roku določenim s posamičnim upravnim aktom, skleneta pogodbo o
dodelitvi nepovratnih sredstev, ki vsebuje:
– navedbo pogodbenih strank,
– namen dodelitve sredstev,
– višino dodeljenih sredstev,
– navedbo dokazil, s katerimi se dokazuje realizacija
investicije,
– rok za dostavo dokazil iz prejšnje alineje,
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev,
– določilo o obveznosti izbranega upravičenca do hrambe
dokumentacije,
– obveznost izbranega upravičenca, da bo omogočil in
dopustil Mestni občini Koper vpogled v dokumentacijo in kontrolo namenske porabe sredstev,
– izjavo izbranega upravičenca, da se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega
značaja, lahko objavijo,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev.

(veljavnost)
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-195/2018
Koper, dne 14. novembra 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Po pooblastilu župana
podžupanja
Jasna Softić
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/01 e 29/03,
e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 in e
33/18) si
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PROCLAMA IL DECRETO
sull’erogazione dei contributi a fondo perduto
in favore delle misure di mitigazione finalizzate
alla riduzione dell’impatto delle emissioni
da attività portuali
N. 354-195/2018
Capodistria, 15 novembre 2019
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Jasna Softić
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie
locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – ZLS-TUU2,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1, e 30/18) e dell’articolo 27 dello Statuto del
Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000,
30/01, 29/03, e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06,
39/08 e 33/18), in seno alla seduta tenutasi il 14 novembre
2019 il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria
ha approvato il

DECRETO
sull’erogazione dei contributi a fondo perduto
in favore delle misure di mitigazione finalizzate
alla riduzione dell’impatto delle emissioni
da attività portuali
I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(contenuto del decreto)
Il presente Decreto definisce gli obiettivi, l’area di applicazione delle misure di mitigazione, i beneficiari, le condizioni, il procedimento e gli altri aspetti di erogazione dei
fondi di bilancio finalizzati all’applicazione delle misure di
mitigazione mirate alla riduzione dell’impatto delle emissioni
da attività portuali.
Articolo 2
(significato dei concetti)
Il significato dei concetti utilizzati nel presente Decreto è
il seguente:
1. Beneficiario selezionato: beneficiario cui è stato riconosciuto il diritto all’erogazione dei contributi a fondo perduto per
un investimento ammissibile.
2. Parti esposte della città: zone che per la loro realtà
si presentano più sensibili all’impatto delle emissioni nonché
esposte a impatti più intensi delle emissioni da attività portuali.
3. Commissione mista: organo consultivo composto di
due rappresentanti del Comune città di Capodistria nominati
dal sindaco con relativo atto di delibera, e di due rappresentanti
nominati da parte del concessionario del porto di Capodistria.
4. Misura di mitigazione: applicazione combinata di mezzi
e metodi che eliminano, nella misura del possibile, le conseguenze di emissioni rilevanti nell’ambiente di qualsiasi tipo, e
che tutelano la salute delle persone e il patrimonio culturale,
quali: miglioramento dell’isolamento acustico degli stabili, montaggio di serramenti nuovi e interventi sul manto dello stabile,
montaggio di sistemi di areazione, altre misure che possano
ridurre l’impatto delle emissioni da attività portuali.
5. Investimento ammissibile: investimento comprendente
le misure di mitigazione di cui al presente Decreto.

Uradni list Republike Slovenije
Articolo 3
(obiettivi del decreto)
Il decreto si pone come obiettivo, mediante l’applicazione
delle misure di mitigazione, di:
1. ridurre l’impatto delle attività portuali sull’ambiente,
2. raggiungere un equilibrio tra lo sviluppo e l’ampliamento delle attività portuali,
3. migliorare la qualità di abitazione e di vita dei cittadini
residenti nelle parti esposte della città di Capodistria.
Articolo 4
(area di applicazione delle misure)
(1) L’area di applicazione delle misure mitigative è un’area
geografica circoscritta, definita con precisione tale da consentire l’identificazione degli stabili e raffigurata nell’allegato grafico
al presente Decreto.
(2) L’area di applicazione delle misure si suddivide in tre
zone distinte, raffigurate come zona a contatto, zona prossima
e zona più estesa; l’area di area di applicazione delle misure
è stata determinata in base ai criteri tecnici prescritti per la
valutazione dell’impatto delle emissioni.
Articolo 5
(beneficiari)
(1) Sono beneficiari degli stanziamenti a fondo perduto
dai mezzi di bilancio ai, sensi del presente Decreto (nel seguito:
beneficiari), i proprietari o locatari degli stabili residenziali siti
all’interno dell’area di applicazione delle misure. È ammessa
la presentazione di una candidatura collettiva di più beneficiari
ad un investimento congiunto.
(2) È beneficiario pure il proprietario o comproprietario di
un piano all’interno di uno stabile condominiale, quando le misure mitigative applicate si riferiscono alla riduzione dell’impatto
sul singolo piano dello stabile in oggetto.
II DEFINIZIONE E DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI
Articolo 6
(definizione dell’ammontare degli stanziamenti
a fondo perduto)
(1) L’ammontare degli stanziamenti a fondo perduto finalizzati all’applicazione delle misure di mitigazione si definisce
nel bilancio di previsione comunale relativo al singolo esercizio
finanziario, e non deve essere inferiore all’ammontare dei fondi
percepiti quale donazione a destinazione vincolata all’applicazione delle misure di mitigazione.
(2) L’importo dei contributi a fondo perduto finalizzati
all’applicazione delle misure mitigative che il singolo beneficiario può percepire equivale a minimo il 50% (cinquanta per
cento) delle spese ammissibili dell’investimento.
(3) I fondi assegnati in virtù del presente Decreto sono
fondi a destinazione vincolata e si possono consumare unicamente per le finalità definite con il presente Decreto, il bando
e il contratto.
Articolo 7
(criteri di erogazione dei contributi a fondo perduto)
(1) Il diritto agli stanziamenti a fondo perduto ai sensi del
presente Decreto, destinati ad un investimento ammissibile,
viene riconosciuto al beneficiario che sulla base del bando pubblicato abbia presentato in termine utile la domanda completa,
che possieda i requisiti prescritti per l’esame della domanda
e che in base ai criteri sia stato categorizzato tra i beneficiari
selezionati.
(2) I criteri per l’erogazione dei contributi si stabiliscono
nel bando. Partecipa alla predisposizione dei criteri la commissione mista, preposta anche alla convalida dei criteri del bando.
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(3) Qualora nell’ambito dello stesso bando ci siano più
beneficiari classificatisi all’ultimo posto della graduatoria con
raggiunto l’identico punteggio, e riconoscendo loro il diritto agli
stanziamenti andrebbe superato l’ammontare degli stanziamenti definiti ai sensi del primo comma del precedente articolo,
la precedenza spetta ai beneficiari che per primi hanno inoltrato
le rispettive domande complete.
(4) Se un investimento ammissibile di cui al presente
Decreto viene finanziato anche da altre risorse pubbliche a
fondo perduto, il valore complessivo di tutte le risorse pubbliche
non deve superare il 100% delle spese ammissibili dell’investimento. Nel caso in cui il calcolato valore complessivo di tutte
le risorse pubbliche dovesse superare il 100% del valore delle
spese ammissibili dell’investimento, i contributi a fondo perduto
di cui al presente Decreto vengono ridotti fino al 100% delle
spese ammissibili.
Articolo 8
(requisiti per la partecipazione al bando)
La partecipazione al bando è aperta ai proprietari e comproprietari di stabili residenziali ubicati nell’area di applicazione
delle misure di mitigazione, i quali adempiono alle condizioni
giuridico – formali del bando e non hanno obblighi pendenti nei
confronti del Comune città di Capodistria.
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fondo perduto, oppure una decisione o una delibera dalla quale
risulti in quale misura l’investimento di cui al presente Decreto
viene cofinanziato da altre risorse pubbliche a fondo perduto,
– altri dati e requisiti necessari.
(2) Il disciplinare di gara deve contenere tutti i dati necessari affinché il concorrente possa presentare la domanda
completa di concorso agli stanziamenti, ed indicare tutti i requisiti che il concorrente deve possedere per classificarsi nella
graduatoria degli stanziamenti. Sono elementi obbligatori del
disciplinare di gara:
– l’indicazione del numero di protocollo e della data del
bando pubblico,
– la specificazione quando la domanda di candidatura al
bando si ritiene formalmente completa,
– l’indicazione dei documenti che il concorrente deve
esibire a prova del diritto agli stanziamenti,
– l’indicazione del soggetto preposto a deliberare in merito all’erogazione dei fondi, e di quello incaricato di deliberare in
merito al ricorso contro il singolo atto amministrativo,
– il contratto-tipo,
– i moduli da allegare obbligatoriamente alla domanda di
candidatura al bando.
Articolo 12
(domanda)

Articolo 9
(costi ammissibili)
Si ritengono ammissibili i costi riconducibili agli interventi
effettuati sullo stabile nell’ambito dell’applicazione delle misure
di mitigazione, i quali comprendono:
– le spese dei lavori edili, artigianali e di installazione,
– le spese di predisposizione della documentazione progettuale e
– altre spese di cui al bando.

Gli aspiranti beneficiari concorrono al bando presentando
in termine utile la domanda presso il Comune città di Capodistria. La domanda si ritiene formalmente completa se, oltre a
possedere i requisiti prescritti per la completezza della domanda ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo generale, sia corredata anche di tutti i moduli e gli allegati prescritti
stabiliti nel disciplinare di gara.

Articolo 10
(investimenti ammissibili di utilità generale)
Il sindaco ha la facoltà di devolvere, con relativo atto di
delibera, parte dei fondi di cui all’articolo 6, comma primo dei
questo Decreto, i quali nell’anno in corso non sono stati ripartiti,
ad investimenti ammissibili di utilità generale aventi effetto di
misure mitigative. Previa approvazione dell’atto di delibera di
cui sopra, il sindaco acquisisce il consenso del pagatore della
donazione a destinazione vincolata.

Il procedimento del bando all’erogazione dei contributi a
fondo perduto dai mezzi di bilancio è gestito dall’unità organizzativa preposta al territorio dell’amministrazione comunale del
Comune città di Capodistria (nel seguito: unità organizzativa)
con il supporto della commissione mista composta di quattro
membri.

III BANDO PUBBLICO, PROCEDIMENTO
Articolo 11
(bando pubblico, disciplinare di gara)
(1) Il bando viene pubblicato sul sito web del Comune città
di Capodistria. Il bando stabilisce almeno:
– la denominazione e la sede del comune,
– le basi giuridiche per l’attuazione del bando,
– l’oggetto del bando,
– i requisiti per la presentazione delle candidature al bando, e gli allegati richiesti,
– l’ammontare degli stanziamenti messi a disposizione
nell’ambito del bando,
– i criteri per l’erogazione dei fondi,
– il termine utile, le modalità e l’indirizzo per la presentazione delle domande,
– la data di apertura delle candidature,
– il termine in cui i concorrenti saranno informati dell’esito
del bando,
– il luogo, la data, l’ora e il soggetto presso il quale gli
interessati possono ricevere ulteriori informazioni e ritirare il
disciplinare di gara,
– la dichiarazione che l’investimento di cui al presente Decreto viene cofinanziato anche da altri stanziamenti pubblici a

Articolo 13
(gestione del procedimento)

Articolo 14
(esame delle domande)
(1) Allo scadere del termine utile fissato nel bando per
la presentazione delle domande, si procede all’apertura delle
domande pervenute ed all’accertamento della completezza
delle stesse.
(2) Il Comune città di Capodistria invita per iscritto i concorrenti a completare le domande eventualmente incomplete.
Le domande non completate nel termine e nel modo disposto
nell’invito, vengono reiette.
(3) Le domande complete vengono esaminate nel rispetto dei criteri prescritti per gli stanziamenti. Sulla base dei
criteri, alle domande viene assegnato un punteggio, dopo di
che viene redatta la graduatoria dei beneficiari a seconda del
punteggio ottenuto da ciascuno di loro. In considerazione della
graduatoria e delle disponibilità dei fondi, si procede alla predisposizione della proposta di ripartizione dei fondi disponibili
tra i beneficiari.
(4) In base alla proposta di cui al comma presedente, l’unità organizzativa emana ai beneficiari selezionati i rispettivi atti
amministrativi sull’erogazione dei contributi a fondo perduto.
Nel dispositivo del singolo atto si definiscono altresì:
– l’ammontare dei contributi a fondo perduto stanziati,
espresso sotto forma di quota percentuale del valore complessivo dell’investimento,
– il termine utile per la stipulazione del contratto sull’erogazione dei contributi a fondo perduto tra il Comune città
di Capodistria e il beneficiario selezionato, fissato a 30 giorni
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dal passaggio in giudicato del singolo atto amministrativo, con
aggiunta l’avvertenza che il mancato rispetto del termine utile
comporta la perdita del diritto all’erogazione dei contributi a
fondo perduto,
– il termine utile per la realizzazione dell’investimento e
l’esibizione dei documenti comprovanti la realizzazione.

Uradni list Republike Slovenije
– i fondi siano stati erogati sulla base di dati non veritieri,
– il beneficiario selezionato abbia violato le disposizioni
del contratto.
(3) La restituzione dei fondi è oggetto di deliberazione del
relativo procedimento amministrativo.
V DISPOSIZIONI FINALI

IV STIPULAZIONE DEL CONTRATTO; SUPERVISIONE DEL
CONSUMO DEI FONDI
Articolo 15
(contratto)
Entro il termine fissato nel singolo atto amministrativo, il
Comune città di Capodistria e il beneficiario selezionato stipulano il contratto sull’erogazione dei contributi a fondo perduto,
contenente i seguenti elementi:
– le generalità delle parti contraenti,
– la finalità dello stanziamento,
– l’ammontare dello stanziamento,
– i documenti giustificativi a conferma della realizzazione
dell’investimento,
– il termine utile per la presentazione dei documenti giustificativi di cui al precedente alinea,
– i motivi di restituzione degli stanziamenti percepiti,
– la definizione dell’obbligo del beneficiario selezionato
alla conservazione dei documenti,
– la definizione dell’obbligo del beneficiario selezionato a
rendere possibile e consentire al Comune città di Capodistria di
visionare la documentazione e controllare il consumo dei fondi
a destinazione vincolata,
– la dichiarazione nella quale il beneficiario selezionato
acconsente che i dati di dominio pubblico sui mezzi finanziari
riconosciutigli e stanziatigli siano resi pubblici,
– le modalità di supervisione del consumo opportuno dei
fondi a destinazione vincolata.
Il beneficiario selezionato che non presenti il contratto
firmato entro il termine fissato nel singolo atto amministrativo,
viene privato del diritto all’erogazione dei contributi a fondo
perduto.

Articolo 18
(monitoraggio degli effetti)
L’applicazione delle misure di cui al presente Decreto
e degli effetti delle stesse sarà esaminata in occasione della predisposizione del singolo programma d’azione a favore
dell’ambiente.
Articolo 19
(mutamento delle circostanze)
È dovere dei beneficiari selezionati informare il Comune
città di Capodistria di tutte le circostanze che potessero compromettere il loro diritto agli stanziamenti dei fondi ai sensi del
presente Decreto.
Articolo 20
(validità)
Il decreto si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione.
N. 354-195/2018
Capodistria, 14 novembre 2019
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Jasna Softić

Articolo 16
(supervisione del consumo dei fondi)
(1) Il consumo dei fondi conforme alla destinazione vincolata e l’esecuzione del contratto sono supervisionati e controllati dalla competente unità organizzativa dell’amministrazione
comunale.
(2) Il Comune città di Capodistria ha il diritto di richiedere
in qualsiasi momento dal singolo beneficiario selezionato di
esibirgli i documenti giustificativi e fornirgli i dati necessari
per la valutazione dell’investimento e la verifica del consumo
opportuno dei fondi a destinazione vincolata.
Articolo 17
(versamento e restituzione dei fondi)
(1) A conclusione dell’investimento e comunque entro la
data fissata nel contratto, i beneficiari selezionati presentano
al Comune città di Capodistria le rispettive richieste di erogazione dei fondi, corredate di tutti i prescritti allegati comprovanti
la realizzazione dell’investimento. Il versamento dei fondi si
esegue nel termine stabilito in accordo con le vigenti norme
sull’esecuzione del bilancio.
(2) Il beneficiario selezionato è tenuto a restituire i fondi
non utilizzati secondo la loro destinazione vincolata, completi
dei legali interessi di mora calcolati dal giorno di versamento
fino al giorno di restituzione dei fondi, qualora si dovesse accertare che:
– i fondi stanziatigli siano stati in parte o per intero consumati contrariamente alla loro destinazione vincolata,

3154.

Sklep o dopolnitvi Sklepa o uvedbi javne
službe »upravljanje določenih javnih
parkirišč«

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)

R A Z G L A Š A M   S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o uvedbi javne službe
»upravljanje določenih javnih parkirišč«
(Uradni list RS, št. 43/19)
Št. 371-91/2019
Koper, dne 15. novembra 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Po pooblastilu župana
podžupanja
Jasna Softić

Uradni list Republike Slovenije
Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski
javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne
objave, št. 45/01 in Uradni list RS, št. 1/12) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0,
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 38/08 in 33/18) je
Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 14. novembra 2019 sprejel

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o uvedbi javne službe
»upravljanje določenih javnih parkirišč«
(Uradni list RS, št. 43/19)
1.
V Sklepu o uvedbi javne službe »upravljanje določenih
javnih parkirišč« (Uradni list RS, št. 43/19) se v drugi alineji 1. točke za besedilom »s parcelami št.« dodata parceli
št. »1484/14, 1484/11«.
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DELIBERA
Sulle integrazioni alla Delibera sull'introduzione
del servizio pubblico »gestione di determinati
parcheggi pubblici«
(Gazzetta ufficiale della RS, n. 43/19)
1
Nella Delibera sull'introduzione del servizio pubblico »gestione di determinati parcheggi pubblici« (Gazzetta ufficiale
della RS, n. 43/19), nel secondo alinea del primo punto si
aggiunge, dopo il testo: »le particelle catastali n.«, le particelle
catastali n. »1484/14, 1484/11«.
2
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 371-91/2019
Capodistria, 15 novembre 2019

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Il Sindaco
Comune Città di Capodistria
Aleš Bržan

Št. 371-91/2019
Koper, dne 14. novembra 2019

Sotto l'autorità
Vicesindaco
Jasna Softić

Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Po pooblastilu župana
podžupanja
Jasna Softić
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)

P R O M U L G O   L A   D E L I B E R A
Sulle integrazioni alla Delibera sull'introduzione
del servizio pubblico »gestione di determinati
parcheggi pubblici«
(Gazzetta ufficiale della RS, n. 43/19)
N. 371-91/2019
Capodistria, 15 novembre 2019
Il Sindaco
Comune Città di Capodistria
Aleš Bržan
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Jasna Softić
Visto l’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo »gestione di determinati parcheggi pubblici«
(Bollettino ufficiale, n. 45/01 e Gazzetta ufficiale della RS, n.
1/12) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/00, 29/03 e Gazzetta ufficiale
della RS, n. 90/05, 67/06, 38/08 e 33/18), il Consiglio comunale
del Comune città di Capodistria, nella seduta del 14 novembre
2019, ha approvato la seguente

KOSTANJEVICA NA KRKI
3155.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
– medobčinskega inšpektorata in redarstva

Na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 1/10, 11/11 in 10/17), 3. člena Odloka o organizaciji
in delovnem področju občinske uprave Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 21/00 in 51/01), 3. člena Odloka o ustanovitvi občinske
uprave Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) in
3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 55/07) so
Občinski svet Občine Šentjernej dne 9. 10. 2019, Občinski svet
Občine Škocjan dne 1. 10. 2019, Občinski svet Občine Šmarješke
Toplice dne 30. 10. 2019 in Občinski svet Občine Kostanjevica na
Krki dne 23. 10. 2019, v skladu z 49.a členom 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) sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave –
medobčinskega inšpektorata in redarstva
1. člen
V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
– medobčinskega inšpektorata in redarstva (Uradni list RS,
št. 53/12 in 11/19) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sedež skupne uprave Medobčinskega inšpektorata
in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in
Kostanjevica na Krki je v Šentjerneju.
(2) Zaposleni v skupni upravi opravljajo svoje delo v Občini Šentjernej, v ostalih občinah ustanoviteljicah pa v prostorih
njihovih občinskih uprav.
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(3) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike, obrobljen
z dvema koncentričnima krogoma. Ob zgornjem robu je napis
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo« na spodnjem robu pa
»Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Kostanjevica na Krki«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
(1) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah
ustanoviteljicah.
(2) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih
glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji
občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi medobčinskega
inšpektorata in redarstva zadnji odločal.
(3) Odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi.
Št. 9000-8/2019-O-15
Šentjernej, dne 9. oktobra 2019
Župan
Občine Šentjernej
Radko Luzar
Št. 032-0010/2019
Škocjan, dne 1. oktobra 2019
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler
Št. 007-0010/2012-13
Šmarješke Toplice, dne 30. oktobra 2019
Župan
Občine Šmarješke Toplice
mag. Marjan Hribar
Št. 061-6/2012
Kostanjevica na Krki, dne 23. oktobra 2019
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič

KRANJ
3156.

Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega
zavoda Gorenjske lekarne

Na podlagi 3. člen Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list
RS, št. 12/19, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), prvega
odstavka 27. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/
(Uradni list RS, št. 85/16, 77/17), 22. 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,
30/18) ter 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list
RS, št. 30/17 – uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta
Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 8/12), 15. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 13/17), 17. člena Statuta Občine Bohinj
(Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno
besedilo), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS,
št. 101/15), 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS,
št. 55/11 – uradno prečiščeno besedilo, 76/12, 19/13, 50/14,
85/16, 7/17 – popr.), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora
(Uradni list RS, št. 31/17), 16. člena Statuta Občine Cerklje na
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem,
št. 7/16), 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS,
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št. 28/15, Uradno glasilo slovenskih občin, 63/15), 16. člena
Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor,
št. 8/09, 1/11), 17. člena Statuta Občine Radovljica (Deželne
novice, Uradne objave, št. 188/14), 15. člena Statuta Občine
Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 1/11), 16. člena Statuta Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 9/18), 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 3/16 – uradno prečiščeno besedilo, 35/16
in 23/17), 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane
(Uradni list RS, št. 85/13, 48/15), 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15), 16. člena Statuta Občine Žiri
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 94/11), 18. člena Statuta Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) so Mestni svet Mestne
občine Kranj na 4. seji dne 20. 3. 2019, Občinski svet Občine
Radovljica na 4. seji dne 25. 3. 2019, Občinski svet Občine
Bled na 4. seji dne 11. 6. 2019, Občinski svet Občine Gorje na
4. seji dne 10. 4. 2019, Občinski svet Občine Bohinj na 5. seji
dne 23. 5. 2019, Občinski svet Občine Jesenice na 5. seji dne
23. 5. 2019, Občinski svet Občine Žirovnica na 3. seji dne
28. 3. 2019, Občinski svet Občine Kranjska Gora na 4. seji dne
10. 4. 2019, Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na
4. seji dne 17. 4. 2019, Občinski svet Občine Naklo na 4. seji
dne 24. 4. 2019, Občinski svet Občine Preddvor na 4. seji dne
27. 3. 2019, Občinski svet Občine Jezersko na 5. seji dne 23. 4.
2019, Občinski svet Občine Šenčur na 6. seji dne 22. 5. 2019,
Občinski svet Občine Škofja Loka na 4. seji dne 25. 4. 2019,
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 5. seji dne 13. 6.
2019, Občinski svet Občine Železniki na 5. seji dne 11. 4. 2019,
Občinski svet Občine Žiri na 5. seji dne 28. 3. 2019 in Občinski
svet Občine Tržič na 5. seji dne 23. 5. 2019 sprejeli

ODLOK
o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda
Gorenjske lekarne
1. Splošne določbe
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj; Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica; Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled; Občina
Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje; Občina Bohinj,
Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica; Občina Jesenice,
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice; Občina Žirovnica, Breznica
3, 4274 Žirovnica; Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280
Kranjska Gora; Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina
Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem; Občina Naklo, Stara
cesta 61, 4202 Naklo; Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205
Preddvor; Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje
Jezersko; Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur;
Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka; Občina
Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas;
Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki; Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri in Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič (v nadaljevanju: ustanoviteljice) po predhodnem mnenju
Lekarniške zbornice Slovenije št. 1556/2018 z dne 20. 9. 2018
in predhodnem soglasju Ministrstva za zdravje št. 1600-55/2018
z dne 21. 2. 2019 ustanovijo Javni lekarniški zavod Gorenjske
lekarne (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje javne službe na
področju lekarniške dejavnosti na svojem območju.
(2) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanoviteljev;
– ustanovitveni deleži ustanoviteljev;
– ime in sedež javnega zavoda;
– dejavnosti javnega zavoda;
– organizacijske enote javnega zavoda;
– pravice, obveznosti in odgovornosti javnega zavoda v
pravnem prometu;
– določbe o organih javnega zavoda;
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– obseg premoženja, ki se zagotavlja javnemu zavodu;
– določbe o obsegu premoženja, ki je javnemu zavodu
dano v last ali upravljanje;
– določbe o ravnanju s premoženjem javnega zavoda;
– določbe o odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti
javnega zavoda in njegovo poslovanje;
– medsebojne pravice in odgovornosti ustanoviteljic in
javnega zavoda;
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in
način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda;
– druge določbe v skladu z zakonom.
2. člen
(ustanovitveni deleži)
(1) Ustanoviteljice imajo pravico in dolžnost sodelovati
pri upravljanju javnega zavoda v sorazmerju s številom svojih
prebivalcev.
(2) Ustanoviteljice imajo v javnem zavodu naslednje ustanovitvene deleže:
1.Občina Radovljica
2.Občina Bled
3.Občina Gorje
4.Občina Bohinj
5.Občina Jesenice
6.Občina Žirovnica
7.Občina Kranjska Gora
8.Mestna občina Kranj
9.Občina Cerklje na Gorenjskem
10.Občina Naklo
11.Občina Preddvor
12.Občina Jezersko
13.Občina Šenčur
14.Občina Škofja Loka
15.Občina Gorenja vas – Poljane
16.Občina Železniki
17.Občina Žiri
18.Občina Tržič

9,24 %
3,93 %
1,39 %
2,52 %
10,17 %
2,14 %
2,60 %
27,54 %
3,70 %
2,61 %
1,76 %
0,30 %
4,22 %
11,27 %
3,67 %
3,28 %
2,38 %
7,29 %

3. člen
(ime, sedež in pravni status zavoda)
(1) Ime zavoda je: Javni lekarniški zavod Gorenjske lekarne
(2) Skrajšano ime zavoda je: Gorenjske lekarne
(3) Sedež zavoda je v Kranju, Gosposvetska ulica 12.
(4) Sestavni del imena zavoda je znak oziroma grafična
oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
(5) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom in
odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
4. člen
(žig zavoda)
(1) Zavod ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem
krogu na zgornji polovici napis: Gorenjske lekarne. V sredini
žiga je znak zavoda.
(2) Velikost, uporabo in hrambo žiga določi svet zavoda
s sklepom.
2. Dejavnost zavoda
5. člen
(dejavnost zavoda)
(1) Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost,
ki se izvaja kot javna služba, s katero se zagotavlja trajna in
nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov in obsega
storitve, kot jih določa zakon, ki ureja lekarniško dejavnost.
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(2) Poleg lekarniške dejavnosti, opredeljene v prvem
odstavku tega člena ter v njenem okviru, opravlja zavod še
naslednje dejavnosti:
– preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in
ohranitev zdravja,
– izdelovanje galenskih izdelkov,
– pripravo magistralnih homeopatskih zdravil,
– preskrbo z veterinarskimi izdelki,
– preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,
– izvajanje samodiagostičnih meritev in testov,
– preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost,
– pedagoško-izobraževalno dejavnost,
– znanstveno-raziskovalno dejavnost,
– druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja,
– dostavo zdravil in drugih izdelkov na dom pacientov,
k izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter k drugim pravnim in
fizičnim osebam,
– druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo.
(3) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
20.420
21.100
21.200
47.730
47.740
47.750
47.789
68.200
72.190
86.909

Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
Proizvodnja farmacevtskih surovin
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi
pripomočki
Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki
Druga trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Druge zdravstvene dejavnosti

(4) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic.
(5) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug
zavod s soglasjem ustanoviteljic.
3. Organizacija zavoda
6. člen
(organizacijske enote javnega zavoda)
(1) Zavod izvaja lekarniško dejavnost kot javno službo v
lekarnah in podružnicah lekarn.
(2) Zavod organizira lekarne in podružnice lekarn kot
svoje organizacijske enote za opravljanje lekarniške dejavnosti ter galenski laboratorij za izdelavo galensko izdelanih
zdravil in drugih izdelkov in kontrolno-analizni laboratorij
za preizkušanje magistralno in galensko izdelanih zdravil.
Zavod izvaja lekarniško dejavnost v naslednjih lekarnah in
lekarniških podružnicah:
– Lekarna Bohinjska Bistrica,
– Lekarna Cerklje,
– Lekarna Gorenja vas,
– Lekarna Jesenice,
– Lekarna Kranj,
– Lekarna Kranjska Gora,
– Lekarna Lesce,
– Lekarna Planina,
– Lekarna Planina II,
– Lekarna Podlubnik,
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– Lekarna Preddvor,
– Lekarna Primskovo,
– Lekarna Radovljica,
– Lekarna Stražišče,
– Lekarna Šenčur,
– Lekarna Škofja Loka,
– Lekarna Tržič,
– Lekarna Zlatorog,
– Lekarna Železniki,
– Lekarna Žiri,
– Lekarniška podružnica Jezersko,
– Lekarniška podružnica Kropa,
– Lekarniška podružnica Žirovnica.
(3) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo notranje
organizacijske enote in njihova pooblastila v pravnem prometu
določa statut zavoda.
(4) Notranja organizacijska enota ima svojega vodjo, ki ga
imenuje direktor zavoda v skladu s statutom.
(5) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo javnega
zavoda določa statut zavoda.
4. Pravice, obveznosti in odgovornosti javnega zavoda
v pravnem prometu in odgovornosti ustanoviteljic
za obveznosti zavoda
7. člen
(nastopanje v pravnem prometu)
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in
brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi razpolaga v skladu s predpisi.
5. Organi zavoda
8. člen
(organi zavoda)
Organi zavoda so:
1. direktor zavoda,
2. strokovni vodja, kadar direktor ni nosilec lekarniške
dejavnosti,
3. svet zavoda,
4. strokovni svet zavoda.
5.1 Direktor zavoda
9. člen
(direktor zavoda)
(1) Direktor zavoda organizira delo in poslovanje zavoda,
zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
(2) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu
s predpisi na podlagi javnega razpisa ter s soglasjem sveta
ustanoviteljic.
(3) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki
izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in tem odlokom.
(4) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ima vsaj
pet let izkušenj s področja vodenja.
(5) Mandat direktorja traja pet (5) let in je po preteku te
dobe lahko ponovno imenovan.
5.2 Strokovni vodja javnega zavoda
10. člen
(strokovno delo javnega zavoda)
(1) Če direktor ni nosilec lekarniške dejavnosti v skladu
z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, vodi strokovno delo
zavoda strokovni vodja.
(2) Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda
v skladu s predpisi na podlagi javnega razpisa ter s soglasjem
sveta ustanoviteljic.
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(3) Za strokovnega vodjo zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in tem odlokom.
(4) Za strokovnega vodjo je lahko imenovan nosilec lekarniške dejavnosti, ki ima vsaj pet let delovnih izkušenj na
področju lekarniške dejavnosti.
(5) Mandat strokovnega vodje zavoda traja pet (5) let in
je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
5.3 Svet zavoda
11. člen
(svet zavoda)
(1) Svet zavoda nadzoruje in upravlja zavod.
(2) Svet zavoda ima trideset (30) članov in je sestavljen
iz predstavnikov:
– ustanoviteljic: osemnajst (18) članov;
– zaposlenih v zavodu: deset (10) članov;
– pacientov: en (1) član,
– Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije: en
(1) član.
(3) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo ustanoviteljice v
skladu s svojim statutom.
(4) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno
s tajnim glasovanjem, na način in po postopku, ki ga določa
statut zavoda.
(5) Predstavnika pacientov imenuje svet ustanoviteljic
javnega zavoda izmed polnoletnih občank oziroma občanov
občin ustanoviteljic na podlagi izvedenega javnega poziva.
(6) Predstavnika Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(7) Mandat članov sveta zavoda traja pet (5) let in so po
preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
(8) Svet javnega zavoda sprejema odločitve na svoji seji
z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet javnega zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov
sveta javnega zavoda. Organizacijo in način dela sveta javnega
zavoda ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta
javnega zavoda določi svet javnega zavoda s poslovnikom, ki
je obvezen akt sveta zavoda.
(9) Predsednik sveta javnega zavoda in njegov namestnik
se izvolita izmed članov sveta javnega zavoda.
(10) Svet javnega zavoda ima pristojnosti, določene z
zakoni in statutom zavoda, in sicer:
– nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela javnega zavoda z vidika sprejetega strateškega in letnega načrta
javnega zavoda,
– nadzoruje ravnanje s premoženjem javnega zavoda,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
javnega zavoda,
– odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki v
skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost,
– ustanoviteljicam predlaga, da se del presežka prihodkov
nad odhodki javnega zavoda v skladu z določili zakona, ki ureja
lekarniško dejavnost, vrne ustanoviteljicam,
– nadzoruje finančno poslovanje javnega zavoda,
– obravnava dolgoročno strategijo razvoja javnega zavoda, jo potrdi in predloži ustanoviteljicam v sprejetje,
– sprejme letni program dela in določa finančni načrt javnega zavoda s soglasjem sveta ustanoviteljic,
– sprejme normative za delo na predlog direktorja,
– preveri in potrdi letno poročilo javnega zavoda s soglasjem sveta ustanoviteljic,
– odloča o delovni uspešnosti direktorja,
– spremlja vodenje poslov javnega zavoda in delo direktorja,
– uveljavlja zahtevke javnega zavoda proti direktorju v
zvezi s povračilom škode, nastale pri poslovodenju,
– obravnava poročila direktorja in daje smernice za njegovo delo,
– spremlja kazalnike kakovosti in varnosti v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost,
– najmanj polletno spremlja in ocenjuje poslovanje javnega zavoda,
– s soglasjem sveta ustanoviteljic imenuje direktorja,

Uradni list Republike Slovenije

Št.

70 / 29. 11. 2019 /

Stran

8509

– s soglasjem sveta ustanoviteljic razreši direktorja,
– imenuje in razrešuje strokovnega vodjo,
– sprejema statut javnega zavoda s soglasjem sveta
ustanoviteljic,
– sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti
na podlagi zakonov in drugih predpisov,
– ustanoviteljicam predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti javnega zavoda,
– odloča o ustanovitvi oziroma ukinitvi lekarn, podružnic
lekarn in priročnih zalog zdravil,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost,
– obravnava ugotovitve nadzornih organov,
– zagotavlja varstvo pravic delavcev,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom javnega zavoda.
(11) Člani svet zavoda imajo pravico do sejnine za udeležbo na seji. Višino sejnin določi svet ustanoviteljic, v skladu s
predpisi, ki urejajo sejnine in povračila v javnih zavodih.

(2) Za izvajanje dejavnosti zavoda ima zavod v lasti finančno in stvarno premoženje v obliki in vrednostih, kot izhajajo iz bilance stanja zavoda na dan 1. 1. 2017.
(3) S finančnim premoženjem ravna zavod kot dober
gospodar in v skladu z določbami zakona, ki ureja lekarniško
dejavnost.
(4) S stvarnim premoženjem ravna zavod v skladu z
Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti.
(5) K razpolaganju z nepremičnim premoženjem zavoda
mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljic.

5.4 Strokovni svet javnega zavoda

16. člen
(zadolževanje zavoda)
(1) Zavod se lahko brez soglasja ustanoviteljic zadolži
do višine 500.000,00 EUR, če ima zagotovljena sredstva za
servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
(2) Pogodbena določila v posojilni pogodbi ali pogodbi o
zavarovanju poroštev, ki jo sklene zavod, so nična, če določajo
zavarovanje s stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne lekarniške službe.

12. člen
(strokovni svet zavoda)
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski organ zavoda za
obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih.
(2) Člani strokovnega sveta zavoda so strokovni vodja
zavoda in vodje notranjih organizacijskih enot zavoda.
(3) Strokovni svet zavoda vodi strokovni vodja zavoda,
ki odgovarja za izvajanje sklepov strokovnega sveta zavoda.
(4) Način dela in sprejemanje odločitev na strokovnem
svetu zavoda uredi strokovni svet s poslovnikom o delu strokovnega sveta zavoda.
(5) O delu strokovnega sveta zavoda se vodi zapisnik. Za
vsebino zapisnika, način vodenja zapisnika in hrambo zapisnikov strokovnega sveta zavoda se smiselno uporabljajo določbe
poslovnika sveta zavoda.
(6) Strokovni svet ima naslednje pristojnosti in naloge:
– odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih s tem odlokom;
– določa strokovne podlage za program dela in razvoja
zavoda;
– svetu zavoda in direktorju zavoda daje mnenja in predloge
glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda;
– obravnava ugotovitve internega strokovnega nadzora in
sprejema sklepe za odpravo pomanjkljivosti;
– imenuje delovna telesa za obravnavo ali pripravo gradiv
iz svoje pristojnosti,
– predlaga člane stalnih in občasnih komisij sveta zavoda;
– odloča o drugih vprašanjih, za katere ga pooblasti svet
zavoda ali direktor zavoda.
6. Sredstva za delo javnega zavoda
13. člen
(sredstva za delo javnega zavoda)
Sredstva za delo pridobiva javni zavod iz javnih in zasebnih sredstev, ki zajemajo zlasti:
– plačila za opravljeno delo v okviru lekarniške dejavnosti
na podlagi pogodbe z nosilci zdravstvenih zavarovanj,
– plačila iz proračunskih sredstev,
– sredstev ustanovitelja,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov.
7. Premoženje zavoda
14. člen
(premoženje zavoda)
(1) Za izvajanje dejavnosti zavoda dajo ustanoviteljice zavodu v upravljanje nepremične v lasti ustanoviteljic, v obsegu in
vrednosti, kot izhaja iz bilance stanja zavoda na dan 1. 1. 2017.

8. Odgovornost ustanoviteljic za obveznosti zavoda
in njegovo poslovanje
15. člen
(odgovornost za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje)
Ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda in
njegovo poslovanje.

9. Medsebojne pravice in obveznosti med javnim
zavodom in ustanoviteljicami
17. člen
(medsebojne pravice in obveznosti)
(1) Zavod:
– poroča ustanoviteljicam vsaj enkrat letno o svojem
poslovanju;
– predloži občinam ustanoviteljicam letno poročilo in poročilo o realizaciji letnega načrta;
– pripravlja in oblikuje razvojne načrte;
– sodeluje pri ukrepih ustanoviteljic za napredek zdravstvenega varstva prebivalstva;
– zagotavlja ustanoviteljicam potrebne podatke v skladu
z zakonom.
(2) Ustanoviteljice:
– v skladu s planom sodelujejo pri zagotavljanju mreže
javne lekarniške službe;
– vključujejo zavod v oblikovanje politike zdravstvenega
varstva;
– usklajujejo programe zdravstvenega varstva in spremljajo njegovo izvajanje ter sprejemajo druge ukrepe za izboljšanje stanja na področju zdravstvenega varstva;
– imenujejo svoje predstavnike v svet zavoda;
– v primerih, ko ugotovijo, da je ogroženo nemoteno
izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, imajo
ustanoviteljice pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati
ukrepe skladno z zakonskimi in drugimi predpisi.
(3) Zavod pridobi soglasje k investicijam ali obremenitvi
nepremičnin, ki so v lasti posamezne ustanoviteljice in v upravljanju zavoda in k vsem ostalim zadevam, če tako določajo
predpisi.
10. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti
ustanoviteljic
18. člen
(medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti
ustanoviteljic)
(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ustanoviteljice
ustanovijo svet ustanoviteljic, ki ga sestavljajo župani oziroma
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županje v skladu z določili zakona, ki ureja lokalno samoupravo.
(2) Ustanoviteljice uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s pogodbo, ki jo župani oziroma županje
občin ustanoviteljic sklenejo v treh (3) mesecih po uveljavitvi
tega odloka.
11. Način razpolaganja s presežkom prihodkov
nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev
za delo zavoda
19. člen
(presežek prihodkov)
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno
s predpisi in se nameni za:
– solventno in likvidno poslovanje javnega zavoda,
– investicije v prostor in opremo upravnih prostorov, lekarn, podružnic lekarn ter galenski in analizno-kontrolni laboratorij,
– razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev.
(2) Svet zavoda predlaga ustanoviteljicam, da se del presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda iz zasebnih sredstev vrne ustanoviteljicam, če s tem ni ogroženo solventno ali
likvidno poslovanje javnega zavoda, v skladu z določili zakona,
ki ureja lekarniško dejavnost. Ta sredstva smejo ustanoviteljice
uporabiti izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti.
20. člen
(primanjkljaj sredstev za delo)
(1) O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za
delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev
zavoda, odločajo ustanoviteljice na predlog sveta zavoda.
(2) Zavod mora ugotavljati primanjkljaj sredstev za delo
iz prvega odstavka tega člena tudi po teritorialnem načelu lege
organizacijskih enot zavoda.
12. Splošni akti zavoda
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14. Prehodne in končne določbe
24. člen
(opravljanje funkcije)
Člani sveta zavoda, direktor zavoda in člani strokovnega
sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata oziroma do nastopa mandata novoizvoljenega člana sveta zavoda.
25. člen
(uskladitev statuta)
(1) Zavod mora uskladiti statut zavoda s tem odlokom
najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Do uskladitve statuta in uskladitve drugih aktov s tem
odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih
aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
26. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne (Uradni list RS,
št. 4/14).
27. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok, po sprejemu na vseh občinskih svetih občin
ustanoviteljic, objavi Mestna občina Kranj v Uradnem listu
Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Občine ustanoviteljice, ki uradnih objav ne objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije, objavijo ta odlok v svojem
uradnem glasilu.
Št. 160-8/2017-31(47/15)
Kranj, dne 23. septembra 2019
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec
zanj
Janez Černe
podžupan

21. člen
(statut zavoda)
(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda,
določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda, način
dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem
odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem sveta
ustanoviteljic.
22. člen
(drugi splošni akti)
(1) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme
tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja,
pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor
zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi v statutu zavoda.
13. Statusne spremembe
23. člen
(statusne spremembe)
(1) Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim
zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov. O tem odločajo
ustanoviteljice.
(2) Ustanoviteljice lahko odločijo, da se organizacijska
enota zavoda izloči in pripoji drugemu zavodu ali organizira
kot samostojen zavod.

Št. 160-2/2019-12
Radovljica, dne 30. septembra 2019
Župan
Občine Radovljica
Ciril Globočnik
Št. 160-1/2011
Bled, dne 2. oktobra 2019
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar
Št. 160-3/2018-32
Gorje, dne 9. oktobra 2019
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar
Št. 160-2/2017/12
Bohinjska Bistrica, dne 11. oktobra 2019
Župan
Občine Bohinj
Jože Sodja
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Št. 007-4/2018
Jesenice, dne 14. oktobra 2019

Št.

Št. 007-0002/2017-11
Žiri, dne 14. novembra 2019
Župan
Občine Žiri
Janez Žakelj
Št. 007-11/2017
Tržič, dne 19. novembra 2019
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic

Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat
Št. 007-3/2017
Cerklje na Gorenjskem, dne 22. oktobra 2019
Župan
Občine Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj
Št. 007-0001/2018
Naklo, dne 23. oktobra 2019
Župan
Občine Naklo
Ivan Meglič
Št. 160-0001/2019
Preddvor, dne 28. oktobra 2019
Župan
Občine Preddvor
Rok Roblek
Št. 014-0001/2017
Jezersko, dne 4. novembra 2019
Župan
Občine Jezersko
Andrej Karničar
Št. 160-00002/2019
Šenčur, dne 8. novembra 2019
Župan
Občine Šenčur
Ciril Kozjek
Št. 014-19/2019
Škofja Loka, dne 11. novembra 2019
Župan
Občine Škofja Loka
Tine Radinja
Št. 160-02/2019-01
Gorenja vas, dne 13. novembra 2019
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Janez Čadež
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Župan
Občine Železniki
Anton Luznar

Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar
Št. 1700-1/2019-9
Kranjska Gora, dne 21. oktobra 2019
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Št. 414-1/2019-060
Železniki, dne 18. novembra 2019

Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič
Št. 01201-1/1999
Breznica, dne 15. oktobra 2019
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Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic
javnega lekarniškega zavoda Gorenjske
lekarne

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list
RS, št. 12/19, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), prvega
odstavka 27. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ (Uradni list RS, št. 85/16), 22. 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, 76/16 – odl. US) ter 22. člena
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17 – uradno
prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 67/09 – uradno prečiščeno besedilo, 8/12), 15. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/17),
17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj,
št. 8/17 uradno prečiščeno besedilo), 14. člena Statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15), 18. člena Statuta Občine
Žirovnica (Uradni list RS, št. 55/11 – uradno prečiščeno besedilo, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16, 7/17 – popr.), 16. člena Statuta
Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17), 16. člena
Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine
Cerklje na Gorenjskem, št. 7/16), 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 28/15, Uradno glasilo slovenskih občin,
63/15), 16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 8/09, 1/11), 17. člena Statuta Občine Radovljica
(Deželne novice, Uradne objave, št. 188/14), 15. člena Statuta
Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 1/11),
16. člena Statuta Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 9/18), 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 3/16 – uradno prečiščeno besedilo,
35/16 in 26/17), 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane
(Uradni list RS, št. 85/13, 48/15), 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15), 16. člena Statuta Občine Žiri
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 94/11), 18. člena Statuta Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) so Mestni svet Mestne
občine Kranj na 4. seji dne 20. 3. 2019, Občinski svet Občine
Radovljica na 4. seji dne 25. 3. 2019, Občinski svet Občine Bled
na 4. seji dne 11. 6. 2019, Občinski svet Občine Gorje na 4. seji
dne 10. 4. 2019, Občinski svet Občine Bohinj na 5. seji dne
23. 5. 2019, Občinski svet Občine Jesenice na 5. seji dne 23. 5.
2019, Občinski svet Občine Žirovnica na 3. seji dne 28. 3. 2019,
Občinski svet Občine Kranjska Gora na 4. seji dne 10. 4. 2019,
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 4. seji dne 17. 4.
2019, Občinski svet Občine Naklo na 4. seji dne 24. 4. 2019, Občinski svet Občine Preddvor na 4. seji dne 27. 3. 2019, Občinski
svet Občine Jezersko na 5. seji dne 23. 4. 2019, Občinski svet
Občine Šenčur na 6. seji dne 22. 5. 2019, Občinski svet Občine
Škofja Loka na 4. seji dne 25. 4. 2019, Občinski svet Občine
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Gorenja vas - Poljane na 5. seji dne 13. 6. 2019, Občinski svet
Občine Železniki na 5. seji dne 11. 4. 2019, Občinski svet Občine
Žiri na 5. seji dne 28. 3. 2019 in Občinski svet Občine Tržič na
5. seji dne 23. 5. 2019 sprejeli

ODLOK
o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega
lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne
1. Splošne določbe
1. člen
(ustanovitev sveta ustanoviteljic)
(1) S tem odlokom Mestni svet Mestne občine Kranj,
skupaj z: Občinskim svetom Občine Radovljica, Občinskim
svetom Občine Bled, Občinskim svetom Občine Gorje, Občinskim svetom Občine Bohinj, Občinskim svetom Občine Jesenice, Občinskim svetom Občine Žirovnica, Občinskim svetom
Občine Kranjska Gora, Občinskim svetom Občine Cerklje na
Gorenjskem, Občinskim svetom Občine Naklo, Občinskim svetom Občine Preddvor, Občinskim svetom Občine Jezersko,
Občinskim svetom Občine Šenčur, Občinskim svetom Občine
Škofja Loka, Občinskim svetom Občine Gorenja vas - Poljane,
Občinskim svetom Občine Železniki, Občinskim svetom Občine
Žiri in Občinskim svetom Občine Tržič ustanovijo svet ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne.
(2) S tem odlokom se določijo:
– naloge sveta ustanoviteljic,
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev,
– financiranje in delitev stroškov med občinami.
2. člen
(ime in sedež skupnega organa)
(1) Ime sveta ustanoviteljic iz drugega odstavka prvega
člena tega odloka je Svet ustanoviteljic javnega lekarniškega
zavoda Gorenjske lekarne (v nadaljnjem besedilu: svet ustanoviteljic).
(2) Sedež sveta ustanoviteljic je v Kranju, Slovenski trg 1.
3. člen
(namen ustanovitve sveta ustanoviteljic)
Svet ustanoviteljic se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do javnega zavoda
Gorenjske lekarne.
2. Naloge sveta ustanoviteljic
4. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)
(1) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem
zavodu ima svet ustanoviteljic naslednje pristojnosti po zakonu,
ki ureja področje zavoda:
1. občinam ustanoviteljicam predlaga statusne spremembe javnega zavoda;
2. občinam ustanoviteljicam predlaga prenehanje javnega
zavoda v skladu z določili zakona in statuta javnega zavoda;
3. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda v skladu z določili zakona;
4. občinam ustanoviteljicam predlaga spremembo sedeža
ali imena javnega zavoda;
5. občinam ustanoviteljicam predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti javnega zavoda;
6. daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda, katerega
javni zavod ustanavlja v okviru svoje dejavnosti;
7. daje soglasje k statutu javnega zavoda;
8. sprejema dolgoročno strategijo razvoja javnega zavoda;
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9. daje soglasje k pridobivanju in odtujitvi nepremičnega
premoženja javnega zavoda;
10. potrjuje letni načrt investicijskega vzdrževanja;
11. daje soglasje k finančnemu načrtu in letnemu poročilu
javnega zavoda;
12. določa višino sejnin članov sveta zavoda;
13. odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom in
aktom o ustanovitvi javnega zavoda.
(2) Svet ustanoviteljic ima tudi druge ustanoviteljske pravice, ki jih izvršuje v razmerju do javnega zavoda v skladu z
zakonom, ustanovitvenim aktom in statutom javnega zavoda.
5. člen
(način izvrševanja nalog)
Svet ustanoviteljic izvršuje svoje naloge po tem odloku
samostojno, v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
3. Način odločanja sveta ustanoviteljev
6. člen
(sestava in način dela svet ustanoviteljic)
(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani in županje občin
ustanoviteljic. Člani oziroma članice (v nadaljnjem besedilu:
član) sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta ustanoviteljic. Pri glasovanju o predsedniku ustanoviteljev ima vsak član
sveta ustanoviteljic en glas.
(2) Svet ustanoviteljic dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi
predsedujoči sveta ustanoviteljic. Predsedujoči svetu ustanoviteljic mora sklicati sejo sveta, če to zahtevajo ustanoviteljice
z najmanj tretjinskim deležem glasov.
7. člen
(število glasov članov sveta ustanoviteljic)
Vsak član sveta ustanoviteljic ima toliko glasov, kolikor
ima občina ustanoviteljica, ki jo član zastopa, prebivalcev s
stalnim prebivališčem v občini. Število prebivalcev se ugotovi
po javno dostopnih podatkih Statističnega urada Slovenije pred
glasovanjem.
8. člen
(način sprejemanja odločitev)
Svet ustanoviteljic sprejema odločitve z večino glasov
svojih članov, pri čemer mora za odločitev glasovati najmanj
deset (10) članov sveta ustanoviteljic, če ni s tem odlokom
drugače določeno.
9. člen
(poročanje Sveta ustanoviteljev o svojem delu)
(1) Svet ustanoviteljic najmanj enkrat letno poroča mestnemu oziroma občinskim svetom občin ustanoviteljic o svojem delu.
(2) Občinski sveti lahko obravnavajo vprašanja iz pristojnosti sveta ustanoviteljic in zavzamejo do njih svoje stališče.
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti sveta ustanoviteljic pred posameznim občinskim svetom
predstavlja svet ustanoviteljic tisti njen član, ki je predstavnik
posamezne ustanoviteljice v svetu ustanoviteljic.
4. Financiranje sveta ustanoviteljev
10. člen
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljev)
(1) Sredstva za delo sveta ustanoviteljic predstavljajo
stroški njegovega poslovanja.
(2) Sredstva za delo sveta ustanoviteljic zagotovijo občine
ustanoviteljice v svojih proračunih.
(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije stroške za delo sveta ustanoviteljic v višini sorazmernega odstotnega deleža svojih
glasov v razmerju do celotnega števila glasov.
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5. Prehodna in končna določba
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic
v javnem zavodu Gorenjske lekarne (Uradni list RS, št. 4/14).
12. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok, po sprejemu na vseh občinskih svetih občin
ustanoviteljic, objavi Mestna občina Kranj v Uradnem listu
Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Občine ustanoviteljice, ki uradnih objav ne objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije, objavijo ta odlok v svojem
uradnem glasilu.
Št. 160-8/2017-32(47/15)
Kranj, dne 23. septembra 2019
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec
zanj
Janez Černe
podžupan
Št. 160-2/2019-12
Radovljica, dne 30. septembra 2019
Župan
Občine Radovljica
Ciril Globočnik
Št. 160-1/2011
Bled, dne 2. oktobra 2019
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar
Št. 160-3/2018-33
Gorje, dne 9. oktobra 2019
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar
Št. 160-2/2017/11
Bohinjska Bistrica, dne 11. oktobra 2019
Župan
Občine Bohinj
Jože Sodja
Št. 007-4/2018
Jesenice, dne 14. oktobra 2019
Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič
Št. 01201-1/1999
Breznica, dne 15. oktobra 2019
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar
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Št. 1700-1/2019-9
Kranjska Gora, dne 21. oktobra 2019
Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat
Št. 007-3/2017
Cerklje na Gorenjskem, dne 22. oktobra 2019
Župan
Občine Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj
Št. 007-0001/2018
Naklo, dne 23. oktobra 2019
Župan
Občine Naklo
Ivan Meglič
Št. 160-0001/2019
Preddvor, dne 28. oktobra 2019
Župan
Občine Preddvor
Rok Roblek
Št. 014-0001/2017
Jezersko, dne 4. novembra 2019
Župan
Občine Jezersko
Andrej Karničar
Št. 160-00002/2019-7
Šenčur, dne 8. novembra 2019
Župan
Občine Šenčur
Ciril Kozjek
Št. 014-19/2019
Škofja Loka, dne 11. novembra 2019
Župan
Občine Škofja Loka
Tine Radinja
Št. 160-02/2019-01
Gorenja vas, dne 13. novembra 2019
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Janez Čadež
Št. 414-1/2019-061
Železniki, dne 18. novembra 2019
Župan
Občine Železniki
Anton Luznar
Št. 007-0002/2017-10
Žiri, dne 14. novembra 2019
Župan
Občine Žiri
Janez Žakelj
Št. 007-11/2017
Tržič, dne 19. novembra 2019
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic
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LJUBNO

3158.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ljubno

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) in
20. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na 6. redni seji dne 10. 10. 2019
sprejel

ODLOK
o občinskem prostorskem načrtu Občine Ljubno
1 UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet občinskega prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt Občine Ljubno (v nadaljevanju: OPN), ki vsebuje strateški in izvedbeni del. Občinski prostorski načrt je izdelalo podjetje Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje pod številko projekta 722/13.
(2) Strateški del OPN ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev
določa:
– izhodišča in cilje ter 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) V izvedbenem delu OPN se za celotno območje občine po posameznih enotah urejanja prostora določijo:
– območja namenske rabe prostora,
– prostorske izvedbene pogoje in
– območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
(4) Poleg določb tega odloka je potrebno upoštevati tudi druge predpise in druge akte, ki določajo pravne režime v prostoru,
na podlagi katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja in drugih posegih v prostor treba pridobiti pogoje in soglasja.
(5) Skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje, Sektorja za celovito presojo vplivov na okolje,
št. odločbe 35409-2/2010, z dne 12. 2. 2010 je izdelano:
– Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Ljubno, izdelal Matrika ZVO d.o.o, št. proj. OP_04.15.O, november
2015, popravki februar, april in november 2017,
– Okoljsko poročilo, poglavje narava, izdelal Ipsum d.o.o. iz Domžal, št. projekta 244/15, september 2015, dopolnitev februar
2017,
– Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja za Okoljsko poročilo za OPN Občine
Ljubno, izdelal Ipsum d.o.o. iz Domžal, št. projekta 244/15, september 2015, dopolnitev februar 2017.
2. člen
(območje OPN)
OPN velja na celotnem območju Občine Ljubno (v nadaljevanju občina).
3. člen
(vsebina in oblika OPN)
(1) OPN vsebuje tekstualni del (odlok) in grafični del.
(2) Tekstualni del OPN je sestavljen iz naslednjih poglavij:
1. Uvodne določbe
2. Strateški del
3. Izvedbeni del
4. Končne določbe
(3) Sestavni del odloka so priloge:
– Priloga 1: Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) za posamezna območja podrobnejše namenske rabe,
– Priloga 2: Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PIP) za posamezna območja enote urejanja prostora (EUP) in prostorski
izvedbeni pogoji (PIP) na območjih predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN),
– Priloga 3: Vrste dopustnih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe
prostora.
(4) Grafični del strateškega dela OPN vsebuje naslednje karte:
Številka

Karta

Merilo

I

Zasnova prostorskega razvoja občine

M 1:50 000

II

Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra

M 1:50 000
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Številka

Karta

Merilo

III

Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so
z njimi prostorsko povezana in okvirna območja razpršene poselitve

M 1:50 000

IV

Usmeritve za prostorski razvoj občine:

M 1:50 000

IV/1

Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo

IV/2

Usmeritve za razvoj v krajini

IV/3

Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

IV/4

Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
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(5) Grafični del izvedbenega dela OPN vsebuje naslednje karte:
Številka

Karta

Merilo

1

Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste

M 1:50 000

2

Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij
gospodarske javne infrastrukture

M 1:50 000

3

Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske
rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev

M 1:5 000

4

Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture

M 1:5 000

(6) OPN je izdelan v digitalni obliki, arhiviranje in vpogled vanj se zagotavlja v digitalni in analogni obliki, ki sta med seboj
skladni. V primeru neskladnosti se uporablja analogna oblika.
(7) Digitalna vsebina OPN obsega digitalne datoteke posameznih sestavin grafičnih prikazov OPN ter rastrske datoteke, ki ustrezajo analogni obliki OPN. Digitalni grafični prikazi so izdelani in prikazani na geodetski podlogi zemljiškega
katastrskega prikaza (ZKP, GURS 2018) v natančnosti merila 1:5000 in se lahko uporabljajo samo z navedeno geodetsko
podlogo. Digitalni zapis je izdelan v skladu s tehničnimi pravili za pripravo prostorskih izvedbenih aktov v digitalni obliki, vir:
MOP, 6. 10. 2008.
4. člen
(obvezne priloge OPN)
Obvezne priloge OPN so:
– izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije,
– Prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN in urbanistični načrt za urbano središče Ljubno,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev OPN,
– povzetek za javnost,
– okoljsko poročilo.
5. člen
(pomen kratic)
Kratice uporabljene v tem odloku imajo naslednji pomen:
– DKP
državne kolesarske povezave,
– DV
daljnovod,
– EUP
enota urejanja prostora,
– GJI
gospodarska javna infrastruktura,
– IPA
izvedbeni prostorski akt,
– JPP
javni potniški promet,
– MHE
mala hidroelektrarna,
– NRP
namenska raba prostora,
– ON
območje naselja,
– OPN
občinski prostorski načrt,
– OPPN
občinski podrobni prostorski načrt,
– OPPNp predviden občinski podrobni prostorski načrt,
– PA
prostorski akt,
– PIP
prostorski izvedbeni pogoji,
– PM
parkirno mesto,
– PRS
Prostorski red Slovenije,
– RPE
register prostorskih enot,
– RP
razdelilna postaja,
– RTP
razdelilna transformatorska postaja,
– SP
strokovne podlage,
– SPRS
Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
– TP
transformatorska postaja,
– UN
urbanistični načrt,
– ZKZ
Zakon o kmetijskih zemljiščih,
– ZPNačrt Zakon o prostorskem načrtovanju,
– ZV-1
Zakon o vodah.
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6. člen
(uporabljeni izrazi)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– avtobusno postajališče je s predpisano prometno signalizacijo označen ali fizično od vozišča ločen prostor, namenjen
izključno ustavljanju avtobusov v javnem linijskem cestnem prometu oziroma avtobusov ali drugih vozil, namenjenih izvajanju
posebnega linijskega prevoza,
– bruto tlorisna površina (BTP) stavbe je skupna površina vseh etaž nad nivojem terena, s svetlo višino nad 2,20 m, izračunanih po sistemu SIST ISO 9836. Pri izkoriščenem podstrešju se upošteva tisti del bruto etažnih površin, kjer je svetla višina prostora
večja od 1,60 m. Pri izračunu BTP se ne upoštevajo površine, ki so obdane z elementi kot so parapeti, venci, ograje in niso pokrite,
– degradiran prostor po ZPNačrt je del naselja oziroma območje zunaj naselja, v katerem so zmanjšane tehnične, prostorsko oblikovalske, bivalne, gospodarske, socialne, kulturne in ekološke razmere do stanja neuporabnosti in je prenova za oživitev
nujna oziroma je območje zunaj naselja, na katerem je zaradi človekove dejavnosti ali opustitve le-te prišlo do degradacije in je
njegova sanacija nujna,
– enota urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) je območje, ki obsega naselje, del naselja ali del odprtega prostora, na
katerem se določi namenska raba prostora in dopustna izraba prostora ter omejitve, povezane z varstvom okolja, ohranjanjem
narave in varstvom kulturne dediščine ter za posamezne vrste posegov v prostor določijo enotni prostorski izvedbeni pogoji oziroma
usmeritve ter pogoji in omejitve za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta, če je ta predviden,
– etaža je del stavbe med pohodno površino in stropom ali streho,
– etažnost objekta je določena s številom etaž nad terenom, pri čemer se kot etaža štejejo pritličje (P), nadstropje (N), mansarda (M) in terasa (T),
– faktor izrabe parcele (FI) je razmerje med bruto tlorisno površino stavbe (površine vseh etaž objektov na parceli) in površino
parcele, namenjene gradnji. V tlorisno površino stavb se štejejo tudi nezahtevni in enostavni objekti,
– faktor zazidanosti parcele (FZ) je razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele, namenjene gradnji. V tlorisno
površino stavb se štejejo tudi nezahtevni in enostavni objekti,
– grajeno javno dobro so zemljišča in na njih zgrajeni objekti, ki so skladno s predpisi namenjeni splošni rabi in so dostopni
vsem pod enakimi pogoji,
– klet (K) je del stavbe, katere prostori se nahajajo od pritličja navzdol,
– mansarda (M) je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno, praviloma
dvokapno streho, z višino kapnega zidu največ 1,20 m,
– naselje po RPE (registru prostorskih enot) pomeni pojem naselja v pomenu, kot ga določajo predpisi, ki urejajo določanje
območij in poimenovanje naselij,
– naselje po SPRS (Strategija prostorskega razvoja Slovenije) je območje, ki obsega zemljišča pozidana s stanovanjskimi in
drugimi stavbami ter gradbeno inženirskimi objekti in javne površine. Naselje tvori skupina najmanj desetih stanovanjskih stavb.
Naselja se med seboj razlikujejo po funkciji in vlogi v omrežju naselij ter velikosti, urbanistični ureditvi in arhitekturi. Na podlagi
fizionomskih, morfoloških in funkcijskih meril in kazalcev se naselja razvršča v urbana in podeželska naselja ter vasi,
– območje naselja po ZPNačrt pomeni s prostorskim aktom določeno območje strnjeno grajenih stavb različnih namembnosti
s pripadajočimi površinami, potrebnimi za njihovo uporabo in območje površin, predvidenih za širitev,
– parcela namenjena gradnji, 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. Kot parcela namenjena gradnji se štejejo tudi gradbene parcele objektov oziroma
funkcionalna zemljišča objektov po prejšnjih predpisih,
– praviloma – izraz pomeni, da je treba upoštevati določila odloka in če to zaradi utemeljenih razlogov ni možno, je treba
odstopanje od določil odloka obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor ter pridobiti
pozitivno mnenje občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor,
– pretežno – dejstvo, da kaj obsega, predstavlja večji del česa,
– razpršena gradnja po ZPNačrt je negativni pojav v prostoru, katere značilnost je neracionalna izraba prostora in nezadostna
komunalna opremljenost in je kot taka potrebna sanacije,
– razpršena poselitev po ZPNačrt je tip poselitve z nizko gostoto poselitve, ki predstavlja avtohtoni vzorec poselitve in se kot
taka ohranja,
– sleme je vrhnji rob ostrešja ali stični rob strešin in je hkrati najvišja točka strehe,
– stanovanjska stavba je objekt, v katerem je več kot 60 % bruto etažnih površin namenjenih bivanju,
– ureditveno območje naselja je območje poselitve, kot je bilo definirano s prostorsko zakonodajo pred letom 2003,
– varovalni koridor gospodarske javne infrastrukture obsega prostor, v katerem gradnja objektov pred izgradnjo objektov,
katerim so koridorji namenjeni, ni dopustna. Dopustni so posegi v prostor pod pogoji tega odloka in s posebnim soglasjem pristojnega organa oziroma upravljavca v skladu s predpisi,
– varovalni pas gospodarske javne infrastrukture obsega prostor določen v skladu s predpisi, v katerem so gradbeni posegi
dopustni le s soglasjem pristojnega organa oziroma upravljavca,
– večstanovanjska stavba je stanovanjska stavba s tremi ali več stanovanji (vila blok, stanovanjski blok, stolpič, stolpnica in
podobni stanovanjski objekti),
– veduta je poudarjen pogled iz določenega mesta opazovanja (praviloma javne površine) z jasno določeno smerjo in prostorsko zaokroženim ciljem opazovanja, ki je lahko objekt ali območje,
– vodno zemljišče je zemljišče, na katerem je voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem. Vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo
tekočih voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfološke spremembe. Vodno zemljišče stoječih voda obsega dno stoječih voda,
vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja. Za vodno zemljišče se štejejo tudi opuščene struge in prodišča, ki jih
voda občasno še poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga je poplavila voda zaradi posega v prostor,
– zakonito zgrajeni objekt je objekt, za katerega gradnjo je bilo izdano predpisano upravno dovoljenje ali je zgrajen pred
31. decembrom 1966.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni izrecno določen v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga na dan uveljavitve tega odloka določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov.
(3) Z dnem uveljavitve nove zakonodaje s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov se uporabljajo izrazi, kot
jih določajo na novo le-ti.
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2 STRATEŠKI DEL
2.1 SPLOŠNE DOLOČBE
7. člen
(splošno)
Strateški del OPN skladno z veljavnimi prostorskimi akti države ter ostalimi hierarhično višjimi prostorskimi akti določa izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj
v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture
lokalnega pomena, območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana, ter območja razpršene poselitve.
2.2 IZHODIŠČA IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE
8. člen
(izhodišča prostorskega razvoja)
Izhodišča za načrtovanje nadaljnjega prostorskega razvoja Občine Ljubno so:
– skladnost s prostorskimi cilji in zasnovami, kot jih določata SPRS in PRS ter skladnost z mednarodnimi izhodišči na področju trajnostnega razvoja, katerega temelj je medsebojno povezovanje in usklajevanje gospodarskega, prostorskega, družbenega
razvoja ter varstva okolja,
– temeljne značilnosti, ki izhajajo iz naravnih in ustvarjenih razmer na območju občine,
– ugotovitve o stanju in težnjah ter razvojnih pobudah in razvojnih možnostih na območju občine.
9. člen
(stanje in značilnosti dosedanjega prostorskega razvoja občine)
(1) Občina je umeščena v severozahodnem delu Savinjske statistične regije, znotraj Savinjsko Šaleške subregije. Na severu
meji z Občino Črna na Koroškem, na vzhodu z občinami Šoštanj, Mozirje in Rečica ob Savinji, na jugu z Občino Gornji Grad ter
zahodu z Občino Luče. Občina spada s 79,1 km2 med srednje velike občine v Sloveniji in po registru prostorskih enot obsega
območje 9 naselij. Naselja so Juvanje, Ljubno ob Savinji, Meliše, Okonina, Planina, Primož pri Ljubnem, Radmirje, Savina in Ter.
Občinsko središče je naselje Ljubno ob Savinji.
(2) V občini je v začetku leta 2014 (podatek na dan 1. 1. 2014) živelo 2.621 prebivalcev, kar predstavlja 0,1 % prebivalcev
Republike Slovenije in 1,0 % prebivalstva Savinjske statistične regije. Gostota prebivalstva v občini znaša 33,2 prebivalca/km2,
kar je občutno manj kot pa v statistični regiji (109) in državi (101,7). Povprečna starost prebivalstva v občini je 42 let in je v primerjavi s statistično regijo (42,2) in državo (42,3) nekoliko bolj ugodna. Indeks staranja v občini znaša 116,0 ter je nekoliko boljši od
državnega (119,6), vendar nižji od tistega v Savinjski statistični regiji, ki znaša 113,5. Povprečna velikost gospodinjstva v občini
je leta 2011 bila enaka državnemu povprečju (2,5 prebivalca na gospodinjstvo) in višja od regijskega povprečja, ki je znašalo
2,4 prebivalca na gospodinjstvo.
(3) Glavno območje urbanizacije je v ravnini vodotoka Savinja in njenega sotočja z vodotokom Ljubnica, kjer je umeščeno
občinsko središče in edino urbano naselje Ljubno ob Savinji. Poselitev je pretežno skoncentrirana na območja obstoječih poselitvenih jeder, zlasti na območju Ljubnega, Okonine, Radmirja in Savine. V ravnici vodotoka Savinja prevladujejo gručasta naselja in
manjši zaselki ter deloma razpršena poselitev. Severno in južno od doline se razteza gričevnato in hribovito obrobje, kjer prevladuje
avtohtona razpršena poselitev, za katero so značilni posamezni celki, kmetije.
(4) Glavni nosilki regionalnega in lokalnega cestnega prometa sta regionalna cesta I. reda R1-225 (Mengeš–Šentrupert,
odseka 1085 Črnivec–Radmirje in 1248 Radmirje–Mozirje) in regionalna cesta II. reda R2-428 (Radmirje–Pavličevo sedlo, odsek
1249 Radmirje–Luče).
(5) Pretežni del območja Občine Ljubno spada v krajine Predalpske regije, podrobneje na območje Vzhodnoslovenskih
predalpskih krajin, skrajna zahodni, severozahodni in vzhodni del pa v krajine Alpske regije, podrobneje na območje KamniškoSavinjskih Alp. Nadaljnja delitev krajine Predalpske regije območje umešča v krajino Savinjska dolina, znotraj te pa še na območje
Gornje Savinjske doline. Podrobnejša delitev Alpske regije pa območje umešča v krajino Vzhodnih Kamniško-Savinjskih Alp, znotraj
te pa na območji Raduha (zahodni in severozahodni del) ter Golte (vzhodni del). Dno doline Savinje je rahlo razgibano, sestavlja
ga vršaj, ki ga je nasula in oblikovala Savinja s pritoki ter je na določenih mestih členjen s terasami. Za območje na južnem, severnem in vzhodnem obrobju občine je značilen razgiban in zaokrožen relief, ki je prepleteno z ozkimi dolinami in grapami ter dosega
višino preko 1000 metrov. Prostor je prepoznaven tudi po značilni razporeditvi rabe, ravninski del je pretežno poseljen, obrobje pa
je mozaično strukturirano in v ekstenzivni kmetijski rabi, postopoma pa prehaja v zaledje gozdnatih pobočij. Na hribovitem obrobju
je poselitev redka in razpršena, v obliki celkov in manjših zaselkov.
(6) Prostorske možnosti za razvoj poselitve so omejene z varstvom kvalitetnih kmetijskih zemljišč ter z območji varstva naravnih vrednot, kulturne dediščine, območji poplav, plazljivih in erozijskih območij. Možnosti prostorskega razvoja naselij omejujejo
tudi fizične omejitve kot so razgibanost terena, dostopnost ter možnost infrastrukturnega urejanja.
10. člen
(razvojne potrebe v občini)
Razvojne potrebe na območju občine so:
– krepitev vloge in pomena naselja Ljubno ob Savinji kot občinskega središča in lokalnega središča,
– zagotavljanje učinkovitih povezav med posameznimi naselji v mreži naselij,
– enakomerno razmeščanje dejavnosti v prostoru in zagotavljanje čim bolj enakovredne dostopnosti do posameznih storitev
vsem prebivalcem v občini,
– krepitev razvoja gospodarskih dejavnosti v obstoječi gospodarski coni,
– krepitev pomena podeželja ter ohranjanje tradicionalne poselitve, zlasti na območjih avtohtone razpršene poselitve,
– spodbujanje razvoja turizma in drugih oblik prostočasnih dejavnosti,

Stran

8518 /

Št.

70 / 29. 11. 2019

Uradni list Republike Slovenije

– ohranjanje kmetijstva s spodbujanjem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– vzpostavitev privlačnega in varnega bivalnega okolja za vse kategorije prebivalstva, preprečitev odseljevanja prebivalstva
(urejala se bodo zadostna in kakovostna stanovanjska območja in omrežja družbenih dejavnosti ter javni prostor),
– izgradnja in izboljšava prometnega in kolesarskega omrežja,
– izgradnja in izboljšava komunalnega, energetskega in telekomunikacijskega omrežja,
– spodbujanje uporabe alternativnih virov energije,
– zagotavljanje trajne rabe naravnih virov,
– ohranjanje kulturne krajine,
– ohranjanje sklenjenih gozdnih površin, ki zagotavljajo ekološko ravnovesje v krajini,
– ohranjanje in varovanje obstoječih naravnih in kulturnih vrednot v prostoru,
– zagotavljanje ustrezne poplavne varnosti.
11. člen
(medsebojni vplivi in povezave z območji sosednjih občin)
(1) Občina se vključuje v regionalni razvojni program Savinjske regije 2014–2020, ki ima na nivoju regije opredeljene cilje:
trajnostna gospodarska rast, krepitev podjetništva, obrti skozi samozaposlovanje, kakovost poslovnega in bivalnega okolja, trajnostno upravljanje z naravnimi viri, samooskrba regije, urejena trajnostna razvojna infrastruktura in povečanje zaposljivosti delavno
aktivnega prebivalstva.
(2) Občina se skupaj s sosednjimi občinami povezujejo glede komunalnih, prometnih in kolesarskih ureditev ter z ureditvami
na področju turizma, oddiha in rekreacije. Naselje Ljubno ob Savinji predstavlja eno od gospodarskih območij Zgornje Savinjske
doline, kamor se usmerja nadaljnji razvoj gospodarskih dejavnosti v občini.
12. člen
(cilji prostorskega razvoja)
(1) Naselje Ljubno ob Savinji se bo razvijalo kot lokalno središče in občinsko središče, kot osrednje upravno, gospodarsko,
zaposlitveno, izobraževalno, kulturno in prometno središče občine.
(2) Cilji skladnega prostorskega razvoja občine, opredeljeni ob upoštevanju hierarhično nadrejenih prostorskih aktov, sektorskih aktov ter temeljnih načel prostorskega razvoja so:
– uravnotežen prostorski razvoj naselij glede na njihovo vlogo v omrežju naselij, z zagotavljanjem površin za razvoj stanovanj ter gospodarskih in družbenih dejavnosti v naseljih, z zagotavljanjem prostorskih možnosti za širitev naselij in z ustreznim
opremljanjem z gospodarsko javno infrastrukturo,
– razvoj turizma in zagotavljanje površin in drugih pogojev za razvoj turizma, športa in rekreacije ter z njimi povezanih
spremljajočih dejavnosti, spodbujanje razvoja sonaravnega turizma, zdraviliškega turizma, razvoj turizma tudi na podeželju z
vključitvijo obstoječih kmetij. Razvojni cilji Občine Ljubno s področja turizma so večja dodana vrednost podeželja (predelovanje
lokalno pridelanih surovin, posodabljanja kmetijskih in gozdarskih gospodarstev, naložbe v obnovljive vire energije, ipd.), izboljšanje
duhovne in materialne kakovosti življenja na podeželju, razvoj spremljajoče turistične ponudbe in povezovanje razvojnih struktur
za celovit razvoj podeželja,
– obnavljanje in dograjevanje prometnega omrežja ter razvoj javnega prometa, obnavljanje in dograjevanje komunalnega,
energetskega in telekomunikacijskega omrežja ter uvajanje obnovljivih virov energije,
– umeščanje kolesarskih, peš in drugih rekreacijskih povezav med posameznimi območji aktivnosti (turističnih, športno rekreacijskih, izobraževalnih, upravnih, stanovanjskih itd.),
– zagotoviti varovanje okolja, ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave in krajinskega prostora tako, da bodo varovane
krajinske oblikovne vrednosti prostora, kvalitete opredeljenih kulturnih krajin in vzdrževan značilni krajinski in poselitveni vzorec,
– varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– ohranjanje in celostno varstvo kulturne dediščine, ustrezna uporaba dediščine v skladu s sodobnimi potrebami in načinom
življenja, vključevanje dediščine v družbeni in gospodarski razvoj občine.
2.3 ZASNOVA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE
2.3.1 Prednostna območja za razvoj poselitve in dejavnosti
13. člen
(prednostna območja za razvoj poselitve in dejavnosti)
(1) Kot prednostna območja za poselitev sta opredeljena: občinsko središče Ljubno ob Savinji in oskrbno središče Radmirje.
(2) Za potrebe poselitve se zagotavljajo manjše površine tudi v ostalih naseljih občine. Poselitev se prednostno razvija v obstoječih naseljih, kjer je že urejena prometna in komunalna infrastruktura in sicer kot zapolnitve, zaokrožitve, prenove, sanacije, ipd.
(3) Razvoj oskrbnih, storitvenih ter družbenih dejavnosti se usmerja na območje naselja Ljubno ob Savinji in v Radmirju.
(4) Gospodarske dejavnosti se prednostno razvijajo v okviru obstoječe gospodarske cone v naselju Ljubno ob Savinji, kamor
se postopoma selijo obstoječe dejavnosti iz naselij, moteče za bivanje in družbene dejavnosti. V gospodarskih conah se prioritetno
zagotavljajo prostorski pogoji za razvoj novih delovnih mest v gospodarskih – proizvodnih, terciarnih in kvartarnih dejavnostih.
Okoljsko in bivanjsko manj obremenjujoče trgovske, storitvene in obrtne dejavnosti ter manjša proizvodnja se lahko umeščajo v
območja centralnih dejavnosti.
(5) Za razvoj turizma in rekreacije bo Občina Ljubno dopolnjevala obstoječo turistično in rekreacijsko infrastrukturo. Razvoj
bo usmerjen v dvig kvalitete ponudbe in spodbujanje trajnostnih oblik turizma ter njihovo vključevanje v ponudbo širšega območja
Zgornje Savinjske doline. Na celotnem območju občine se spodbuja razvoj turističnih kmetij. Razvija se izletniški turizem, ki temelji
na povezanosti zgodovinskih, kulturnih in naravnih danosti.
(6) Posebno vlogo v omrežju naselij in sistemu poselitve imajo območja s turističnim pomenom oziroma potencialom:
– občinsko središče Ljubno ob Savinji, oskrbno središče Radmirje,
– ostala turistično pomembna naselja in območja (turistični center Golte, nordijski center Savina, Prodnik),
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– Krajinski park Golte,
– območja posameznih naravnih vrednot in kulturnih spomenikov,
– območje Savinje, območja kampov, muzejev na prostem in območja kmetij.
(7) Odprte in zelene površine – velik del ureditev navezuje na zeleni sistem krajine. Nosilni strukturi sta vodotoka Savinja in
Ljubnica s pritoki ter obvodnim prostorom, druge zelene površine, utrjene površine v naseljih z omrežjem kolesarskih poti, tematskih poti in planinskih poti.
2.3.2 Omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij
14. člen
(omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij)
(1) Na območju Občine Ljubno je skladno z registrom prostorskih enot (RPE) opredeljenih 9 naselij: Juvanje, Ljubno ob Savinji,
Meliše, Okonina, Planina, Primož pri Ljubnem, Radmirje, Savina in Ter.
(2) Glede na hierarhijo naselij so naselja v Občini Ljubno:
– lokalno središče / občinsko središče: Ljubno ob Savinji,
– oskrbno središče: Radmirje,
– ostala naselja.
(3) Občinsko središče Ljubno ob Savinji se razvija kot lokalno središče in hkrati občinsko središče z že razvitimi gospodarskimi
conami, stanovanjskimi območji ter javnimi funkcijami občinskega pomena. Krepi se turistični in gospodarski razvoj, omogočijo se
zadostne površine za proizvodne, obrtne in druge dejavnosti ter nova delovna mesta.
(4) Razvoj naselja Radmirje temelji na krepitvi kulturne dediščine, oskrbnih in storitvenih funkcij ter potrebam bivanja s poudarkom na ohranjanju obstoječih funkcij. Radmirje je sedež župnije. Možno je urejanje objektov za oskrbne in storitvene dejavnosti,
ki sodijo v stanovanjsko območje. Pozornost se posveti sožitju urbane in ruralne funkcije.
(5) Posamezna naselja v občini so opredeljena kot podeželska naselja (Juvanje, Meliše, Okonina), saj so pretežno ruralnega
značaja. V njih sta prevladujoča programa bivanje in kmetijstvo. V teh naseljih je bistveno predvsem ohranjanje prebivalstva in
možnosti za razvoj dejavnosti, ki so združljive s podeželskim bivalnim okoljem. Tu se ne predvidijo večje širitve območij za gradnjo,
vendar se tem naseljem omogoči prostorski razvoj za potrebe lokalnega prebivalstva.
(6) Skladno z ZPNačrt-om ter na osnovi SPRS so bila naseljem z razvojnimi možnostmi v Občini Ljubno določene funkcije,
in sicer na osnovi fiziognomskih, morfoloških, funkcijskih meril in kazalcev:
– druga urbana naselja: Ljubno ob Savinji,
– podeželska naselja: Radmirje, Okonina,
– vasi in zaselki.
(7) Glede na funkcije lokalne uprave:
– občinsko središče: Ljubno ob Savinji.
2.3.3 Temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji
15. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja v občini in regiji)
(1) Občina Ljubno ni neposredno umeščena na nobenem izmed evropskih prometnih koridorjev. S svojo lego ne predstavlja
večje vloge v regionalnem prometnem vozlišču, niti ni umeščena v bližini najpomembnejših slovenskih prometnih vozlišč.
(2) Primarno cestno omrežje v občini predstavljajo regionalne ceste: RI-225, ki Ljubno povezuje z Rečico ob Savinji, RII-428,
ki Ljubno povezuje z Lučami ter regionalna cesta RI-428, ki Ljubno povezuje z Gornjim Gradom v smeri proti jugozahod.
(3) Naselja v občini se z naselji v sosednjih občinah povezujejo s sistemom regionalnih cest, ki se posodabljajo z namenom
zagotavljanja ustrezne pretočnosti in varnosti v prometu.
(4) Sekundarno cestno omrežje pa tvorijo lokalne ceste (LC) in javne poti (JP). Lokalne ceste na območju naselja Ljubno ob
Savinji se razvrstijo v podkategorije: zbirne mestne ali krajevne ceste (LZ) ter mestne ali krajevne ceste (LK).
(5) Na območju Občine Ljubno ni železniškega omrežja.
(6) Na območju Občine Ljubno je načrtovana gradnja državnih kolesarskih povezav (DKP), ki tvorijo hrbtenico kolesarskih
povezav v občini, na katero se navezujejo lokalne kolesarske povezave. Uredi se daljinska kolesarska povezava v smeri vzhod – zahod, kot del državne kolesarske povezave. Obstoječe in nove kolesarske povezave se povezujejo in predstavijo kot povezan sistem
v rekreativne in turistične namene. Kolesarsko omrežje se načrtuje sočasno z načrtovanjem novih ali rekonstruiranjem obstoječih
cestnih povezav. Za urejanje se v čim večji meri izkoristijo ustrezne ceste in poti, nasipi in podobno. Omrežja se v naseljih navezujejo
na obstoječe omrežje. V vseh pomembnejših naseljih se zagotovi površine za varno odvijanje kolesarskega in peš prometa.
(7) Uredi se mreža tematskih in drugih pešpoti, zlasti na zavarovanih območjih ter na območjih Krajinskega parka Golte.
2.3.4 Druga za občino pomembna območja
16. člen
(druga pomembna območja)
Druga pomembna območja v Občini Ljubno so:
– Krajinski park Golte,
– območja prepoznavnih naravnih kvalitet prostora (Golte, Greben Smrekovec-Komen, Savinja od izvira do Ljubnega, Tirske peči),
– območja ustvarjenih kvalitet prostora (naselbinske dediščine in ostale zvrsti kulturne dediščine: arheološka, memorialna,
profana stavbna, sakralna stavbna in sakralno profana stavbna dediščina),
– voda in obvodni prostor (Savinja s pritoki).
17. člen
(območje urbanističnega načrta)
Urbanistični načrt (UN) se je izdelal za naselje Ljubno ob Savinji.
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2.4 ZASNOVA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE LOKALNEGA POMENA
18. člen
(splošne določbe za razvoj gospodarske infrastrukture)
(1) Gospodarska javna infrastruktura (GJI) se bo razvijala v skladu s prostorskimi potrebami in potrebami gospodarskega
razvoja. Občina razvija GJI tako, da je zagotovljena trajna, kakovostna in zadostna komunalna oskrba ter dostopnost, možnost
za uravnotežen družbeni in prostorski razvoj ter možnost za postopno izenačevanje nivoja uslug in komunalnega standarda med
urbaniziranimi in podeželskimi območji. Katastri in druge evidence gospodarske javne infrastrukture se dopolnjujejo ob vsakokratnih
novogradnjah in rekonstrukcijah objektov, naprav in omrežij.
(2) Na območjih, ki bodo strateško načrtovana za bodoče novo opremljanje ali preurejanje, bo potrebna predhodna ali sočasna
celovita ureditev GJI. Obnova infrastrukturne opreme bo načrtovana po načelu celovitosti opreme posameznih območij.
2.4.1 Prometna infrastruktura
19. člen
(cestno omrežje)
(1) Cestno omrežje Občine Ljubno tvorijo:
– regionalna cesta R1-225, odsek 1085,
– regionalna cesta R1-225, odsek 1248,
– regionalna cesta R2-428, odsek 1249,
– lokalne ceste (LC), zbirne mestne in krajevne ceste (LZ), mestne in krajevne ceste (LK) in javne poti (JP).
(2) Predvidena je rekonstrukcija križišča cest R1-225 z R2-428, severno od naselja Radmirje.
(3) Na območju Občine Ljubno se rekonstruirajo ostale regionalne ceste (R), lokalne ceste (LC), zbirne mestne ali krajevne
ceste (LZ), mestne in krajevne ceste (LK) in javne poti (JP), ter gradijo novi odseki cest, ki omogočajo dovoz do obstoječih in novih
poselitvenih in drugih območij.
(4) Javne ceste in poti se načrtujejo, gradijo in rekonstruirajo z ustreznimi prečnimi profili, opremo in oblikovanjem glede na
kategorijo ceste in poti. V sklopu gradnje in rekonstrukcije javnih cest se uredijo križišča, avtobusna postajališča in javna razsvetljava ter kolesarske steze in hodniki za pešce.
(5) Na območju naselij, kjer prostor dopušča, je karakteristični profil regionalnih cest (R), lokalnih cest (LC), zbirnih mestnih
in krajevnih cest (LZ) ter mestnih in krajevnih cest (LK) sestavljen iz voznih pasov, zelenih ločevalnih pasov ter kolesarske steze
in hodnika za pešce. Na delih javnih cest in poti, ki potekajo preko stanovanjskih območij, v bližini objektov centralnih dejavnosti
ter na območjih in ob objektih kulturne dediščine in varstva narave se načrtujejo in gradijo ustrezni elementi za umirjanje prometa.
(6) Obvezno je varovati in zagotavljati optimalne koridorje obstoječih in predvidenih cest pred pozidavo.
(7) Na regionalni cesti 1. reda R1-225, od občinske meje do naselja Okonina, je evidentiran odsek, preko katerega poteka
selitev dvoživk v času razmnoževanja, zato naj se v primeru rekonstrukcije ceste oziroma njihovem vzdrževanju načrtuje ustrezne
tehnične rešitve in varnostne ukrepe za neoviran prehod dvoživk na njihovih ustaljenih selitvenih poteh.
20. člen
(omrežje kolesarskih povezav)
(1) Na območju Občine Ljubno so obstoječe lokalne kolesarske poti, ki potekajo po občinskih cestah.
(2) Preko območja Občine Ljubno je načrtovana gradnja dveh regionalnih kolesarskih poti:
– glavna regionalna kolesarska povezava od Solčave do Celja, ki poteka vzdolž reke Savinje iz smeri Luč mimo Ljubnega
ob Savinji proti Mozirju,
– navezovalna kolesarska povezava, ki poteka od Radmirja preko Gornjega Grada proti Kamniku.
(3) Na območju Občine Ljubno se zgradi omrežje kolesarskih povezav, kot kolesarske steze ob obstoječih, novih in rekonstruiranih javnih cestah ali kot kolesarske poti. Kolesarske povezave se navezujejo na omrežje državnih in regionalnih kolesarskih
povezav ter na obstoječe omrežje kolesarskih povezav v naseljih. Za njihovo urejanje se v čim večji meri izkoristijo ustrezne ceste,
poti, visokovodni nasipi in podobno.
(4) Omrežje kolesarskih poti se bo na območjih ohranjanja narave načrtovalo po že obstoječih poteh ter ob upoštevanju
pogojev in varstvenih usmeritev, s čimer se bo zagotavljalo ohranjanje lastnosti zavarovanih območij narave, naravnih vrednot in
biotska raznovrstnost.
21. člen
(omrežje pešpoti in drugih rekreacijskih poti)
(1) Občina Ljubno bo v vseh naseljih zagotavljala površine za varno odvijanje peš prometa. Hodniki za pešce se dogradijo
na vseh regionalnih in posameznih lokalnih cestah na odsekih skozi naselja.
(2) V občini je 17 obstoječih pešpoti (Flosarska pot, Frančiškova pot, Juvanjska pot, Krožna pot, Martinova pot, Nad Ljubnico,
Ob Savinji, Ojstri vrh, Okoninska pot, Pot na Škarje, Pot sproščenosti, Pot v Primož, Pot v Ter, Rajhovka, Zelena pešpot Sopot,
Pot po Homu in Pot po poteh kulturne dediščine).
(3) Obstoječe in nove pešpoti, tudi tematske, konjeniške in podobne poti, se urejajo in povezujejo v povezan sistem pešpoti
v rekreativne, turistične namene in v omrežje državnih in regionalnih poti. Pripravi se enoten sistem označevanja vseh kategorij
peš povezav.
(4) Omrežje pešpoti in drugih sprehajalnih poti se bo na območjih ohranjanja narave načrtovalo po že obstoječih poteh ter ob
upoštevanju pogojev in varstvenih usmeritev, s čimer se bo zagotavljalo ohranjanje lastnosti zavarovanih območij narave, naravnih
vrednot in biotska raznovrstnost.
22. člen
(železniško omrežje)
Na območju Občine Ljubno ni železniškega omrežja.
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2.4.1.1 Mirujoči promet
23. člen
(mirujoči promet)
(1) Ustrezno število parkirnih mest se zgradi v okviru javnih površin in v stanovanjskih soseskah. Gradnja novih javnih in
drugih objektov se pogojuje z ustreznim številom parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce ter stanovalce.
(2) V naselju Ljubno ob Savinji je potrebno zgraditi in zagotoviti ustrezno število parkirnih mest. V sklopu pokopališča ob
cerkvi Marije vnebovzete na Rosuljah se predvidi novo parkirišče. Pred vstopom v naselje se na desnem bregu Savinje predvidi
razgledno postajališče. Znotraj južno ležečega območja za športne centre ter turizem se predvidi ureditev postajališča za avtodome.
(3) Parkirišča na prostem se tam, kjer je to mogoče, načrtujejo in urejajo kot del zelenih površin z vodoprepustnimi površinami
in intenzivno zasaditvijo drevja.
(4) Parkirišča za avtobuse in tovorna vozila, njihovo servisiranje in garažiranje se ureja izven stanovanjskih območij in območij
centralnih dejavnosti, in sicer v sklopu gospodarskih con, ob prometnicah z navezavo na državne ali lokalne ceste.
(5) Parkirišča za avtodome se zagotavljajo v bližini turističnih destinacij in glavnih prometnih povezav. Parkirne prostore za
avtodome se umešča v območju kampov in v okviru turističnih kmetij ob upoštevanju območij varovanj, vizur in kulturne krajine.
2.4.1.2 Letališča in heliporti
24. člen
(letališča in heliporti)
Na območju Občine Ljubno ni obstoječih ali predvidenih letališč ali heliportov. Občina Ljubno se ne nahaja v vplivnem območju
katerega od slovenskih letališč, glede na predvideno in obstoječo mrežo letališč.
2.4.1.3 Plovba po celinskih vodah
25. člen
(plovba po celinskih vodah)
Na odsekih reke Savinje, kjer vodne razmere in predpisi o plovnem režimu dopuščajo plovbo, je ta dopustna v rekreacijske
namene s plovili brez motornega pogona. Za potrebe vodnega prometa v rekreacijske namene se na določenih mestih uredijo
dostopi do vode, pomoli in privezi za čolne.
2.4.1.4 Javni potniški promet
26. člen
(javni potniški promet)
(1) Javni potniški promet predstavlja avtobusni promet, ki poteka kot medkrajevni promet proti Mozirju, Gornjemu Gradu in
Lučam. Zaradi specifike prostora in majhne gostote prebivalstva lokalni potniški promet ni urejen.
(2) Med sosednimi občinami se vzpostavi učinkovit medobčinski javni potniški promet z vozlišči na avtobusnih postajah na
Ljubnem in v Radmirju. Obstoječa postajališča se prenovijo.
(3) V naselju Ljubno ob Savinji se obojestranska avtobusna postajališča nahajajo ob regionalni cesti R2-428 Ljubno na treh
lokacijah.
2.4.2 Okoljska, energetska in komunikacijska infrastruktura
2.4.2.1 Oskrba s pitno vodo
27. člen
(oskrba s pitno vodo)
(1) Občina Ljubno bo zagotavljala stalno in kakovostno oskrbo s pitno vodo poseljenih območij v občini, tako da bo pri svojem razvoju ščitila vse vodne vire in izvajala gradnje novega ter vzdrževanje, dograjevanje, ureditev in modernizacijo objektov
obstoječega vodovodnega omrežja.
(2) Na območjih, kjer kapacitete obstoječega vodovoda ne omogočajo priključevanja novih objektov, je potrebno vodovod
obnoviti in dograditi.
(3) Na območjih novih pozidav, oziroma na območjih, kjer se javni vodovod gradi za obstoječa poselitvena območja je pri
gradnji potrebno upoštevati Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, kakor tudi Tehnični pravilnik o oskrbi s pitno vodo.
(4) Večji del razpršene poselitve, predvsem v višje ležečih predelih občine, se oskrbuje z vodo iz lastnih vodnih zajetij. Zaselke
in samotne kmetije, ki jih ne bo mogoče priključiti na sistem oskrbe z vodo iz javnega omrežja, se bodo oskrbovala preko lastnih
zajetij, vendar je treba bodoči prostorski razvoj na teh območjih omejevati in uskladiti z drugimi dejavnostmi in rabami v prostoru.
2.4.2.2 Vodni viri
28. člen
(1) Oskrba s pitno vodo znotraj Občine Ljubno se zagotavlja iz naslednjih vodnih zajetij, ki niso varovana z odloki:
– Radmirje 1,
– Radmirje 2,
– Trbolca,
– Podmočan 1
– Podmočan 2
– Podmočan 3,
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– Jezernik,
– Kij 1,
– Kij 2,
– Pustota 1 in
– Pustota 2.
(2) Iz štirih vodnih zajetij teče voda prosto v rezervoar, iz treh se prečrpava v glavni rezervoar s prostornino 120 m3, kjer se
pred uporabo in odtokom v omrežje dezinficira. Za Ljubno 2 se voda prečrpava v rezervoar s prostornino 20 m3.
(3) Naselje Radmirje se oskrbuje iz javnega vodovoda iz treh zajetij: Radmirje 1, Radmirje 2 in Trbolca. Naselje Ljubno se
oskrbuje iz dveh javnih vodovodov: vodovod Ljubno 1 in vodovod Loke-Ljubno 2. Naselji Okonina in Juvanje se neposredno napajata iz vodovodnega sistema Letošč, vodovodne povezave so zgrajene tako, da iz tega sistema omogočajo rezervno napajanje
tudi vodovodnega sistema Radmirje in Ljubno.
(4) Zgrajeno je povezovalno vodovodno omrežje, ki vse vodovodne sisteme povezuje med seboj, Omrežje je povezano s
sistemom telemetrije in daljinskega nadzora, kar zagotavlja večjo varnost oskrbe s pitno vodo.
2.4.2.3 Odvajanje in čiščenje odpadne vode
29. člen
(odvajanje in čiščenje odpadne vode)
(1) Naselja Ljubno ob Savinji, Radmirje in Juvanje imajo v večji meri zgrajeno javno kanalizacijo. Odpadne vode se odvajajo
na čistilno napravo zmogljivosti 1100 PE.
(2) Na vseh poselitvenih območjih je potrebno upoštevati operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Kanalizacijsko omrežje se razvija prvenstveno na širšem območju strnjenih naselij v dolinskem delu občine. Na območju poselitve, ki je
opremljeno z javno kanalizacijo, se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo.
(3) Na območju razpršene poselitve, manjših zaselkov in posameznih objektov oziroma izven območij strnjenih naselij se
predvidi odvajanje in čiščenje odpadne vode v individualnih in manjših sistemih za čiščenje odpadne vode. Vsi individualni in manjši
sistemi morajo biti evidentirani in vključeni v sistem nadzora, zagotovljeno mora biti okoljsko sprejemljivo čiščenje ter odvoz ostankov blata. Do izgradnje kanalizacije, in kjer ni planirana izgradnja javne kanalizacije, se komunalne odpadne vode tako odvajajo
ločeno od ostalih vod v male komunalne čistilne naprave ali nepretočne greznice.
(4) Odvajanje padavinskih voda je potrebno predvideti na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok
padavinskih voda z urbanih površin (zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike ali kanalizacijo). Na
območjih, kjer geološka sestava omogoča ponikanje, se predvidi ponikanje padavinskih vod, vendar le ob izdelanem geološko
geomehanskem poročilu.
2.4.2.4 Ravnanje z odpadki
30. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) V obdobju do leta 2020 gradnja nove komunalne infrastrukture (zbirni center, odlagališče) ni predvidena. Zgrajen je zbirni
center Podhom, ki ga koristi pet občin Zgornje Savinjske doline. V občini so že postavljene zbiralnice za embalažo (papirno, kartonsko in stekleno embalažo).
(2) Občina Ljubno bo zagotavljala celovit sistem ravnanja z odpadki, v katerega bodo vključena vsa gospodinjstva ter negospodarske in gospodarske dejavnosti. Na lokalni ravni se zagotovi izvajanje ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na izvoru in v
zbiralnicah nenevarnih frakcij (ekološki otoki). Spodbuja se umeščanje skupnih odjemnih mest za odpadke. Deponiranje odpadkov
se izvaja preko zbirnega centra Podhom na Regijskem centru ravnanja z odpadki v Celju.
(3) Evidentira in sanira se divja odlagališča odpadkov, pripravi sanacijske načrte ter izvaja ustrezne omilitvene ukrepe.
2.4.2.5 Oskrba z energijo
31. člen
(oskrba z energijo)
(1) Zasnova oskrbe občine z energijo bo temeljila na izhodiščih prihodnjega razvoja občine in skladno z lokalnim energetskim
konceptom.
(2) Občina bo zagotavljala učinkovito in racionalno rabo energije na celotnem območju občine. Spodbuja se uporaba obnovljivih virov energije: lesna biomasa, male hidroelektrarne, sončna energija, vetrna energija, geotermalna energija in druge ter
navezava na daljinsko ogrevanje.
(3) Spodbuja se uporaba obnovljivih virov energije na celotnem območju občine.
2.4.2.6 Elektroenergetsko omrežje
32. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Na območju Občine Ljubno so obstoječi srednje in nizkonapetostni elektroenergetski vodi. Obstoječa razdelilna transformatorska postaja RTP se nahaja v naselju Ljubno. Za distribucijo električne energije na manjših razdaljah služi srednje napetostno
omrežje z obratovalno napetostjo 20 kV in omrežje transformatorskih postaj.
(2) Za izvajanje načrtovanih novih visokonapetostnih daljnovodov se prednostno ohranjajo obstoječi koridorji, zato je potrebno
upoštevati:
– elektroenergetske koridorje se praviloma združuje s koridorji ostale energetske in druge infrastrukture. Na pozidanih območjih oziroma stanovanjskih območjih in na območjih kulturne dediščine se prednostno predvidi kabliranje le-teh;
– koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov 20 kV s pripadajočimi transformatorskimi postajami 20/0,4 kV je potrebno
upoštevati kot omejitvene faktorje pri nadaljnjem načrtovanju prostora;
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– pri razvoju energetskih sistemov se upošteva načela varstva bivalnega in drugega okolja in izboljševanja kakovosti prostora.
Razvoj energetskih sistemov mora temeljiti na varčni in smotrni rabi prostora ob ohranjanju in razvoju prostorskih potencialov za
druge rabe prostora. Prostorski razvoj energetske infrastrukture se zagotavlja v skupnih infrastrukturnih koridorjih, pri čemer se
teži k zmanjševanju njihovega števila;
– umeščanje energetskih objektov in naprav v prostor se načrtuje tako, da se, kolikor je le mogoče, upošteva značilne naravne
prvine, kot so gozdni rob, podnožje pobočij, reliefne značilnosti ter vidnost naselij in značilne vedute;
– z uvajanjem novih tehnologij na področju prenosa in distribucije električne energije se maksimalno izkoristi obstoječe trase
in infrastrukturne koridorje, nove pa načrtuje tam, kjer ni drugih možnih rešitev;
– pri prostorskem umeščanju se proučijo najugodnejši poteki tras, ki morajo poleg funkcionalno tehnoloških vidikov upoštevati
prostorsko prilagojenost urbanemu razvoju in skladnost s prostorskimi možnostmi in omejitvami;
– predvideni elektroenergetski vodi in naprave se umeščajo s srednjeročnimi letnimi plani investicij z ozirom na kritične razmere v elektroenergetskem omrežju in v skladu z Razvojem elektrodistribucijskega omrežja (REDOS 2035);
– trase in lokacije predvidenih SN daljnovodov, kablovodov s pripadajočimi transformatorskimi postajami 20/0,4 kV bo Elektro Celje, d.d. določilo s srednjeročnimi in letnimi plani investicij z oziroma na kritične razmere v nizkonapetostnem omrežju na
predmetnem območju;
– umeščanje vodov in objektov v prostor se na zavarovanih območjih narave, območjih naravnih vrednot in območjih biotske
raznovrstnosti načrtuje tako, da se zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti. Vodi naj se praviloma izvajajo podzemno;
– objekti, podzemni in nadzemni daljinski vodi, naj se izogibajo vidno izpostavljenim območjem: vrhovom, grebenom, izjemnim krajinam;
– zaradi preprečevanja trkov z žicami daljnovodov se pri gradnji nadzemnih vodov zagotovijo za ptice varni vodi.
2.4.2.7 Plinovodno omrežje
33. člen
(plinovodno omrežje)
Na območju Občine Ljubno ni zgrajenega ali predvidenega plinovodnega omrežja.
2.4.2.8 Ogrevanje
34. člen
(ogrevanje)
(1) Spodbuja se povečevanje deleža oskrbe iz obnovljivih virov. Spodbuja se tudi učinkovito in racionalno rabo toplotne
energije na celotnem območju občine. Uporaba obnovljivih energetskih virov se spodbuja na celotnem območju občine oziroma
predvsem tam, kjer za njihov razvoj obstajajo ustrezni pogoji. Objekti in ureditve za proizvodnjo obnovljivih virov toplotne energije
morajo biti ustrezno integrirani v prostor.
(2) Prihodnja oskrba s toplotno energijo se bo izvajala skladno z energetskim konceptom občine.
(3) Razvoj oskrbe z energijo Občine Ljubno predvideva zmanjševanje porabe energije ter postopen prehod na uporabo
ekoloških in obnovljivih virov energije (biomasa, sonce in vode) z izgradnjo toplarn, MHE, sončnih elektrarn, toplotnih črpalk in
uvedbo drugih sodobnih tehnologij.
(4) Na območju občine si toplotno energijo vsako gospodinjstvo zagotavlja iz lastnih virov. Pri tem bo občina spodbujala
predvsem uporabo ekološko sprejemljivejših oziroma okolju prijaznejših energentov (bioplin, lesna biomasa).
(5) V prihodnosti se predlaga, da se toplotno ogrevanje na Ljubnem rešuje z izgradnjo toplarne na biomaso. Z izgradnjo toplarne se predvidi tudi gradnja toplovodnega omrežja, na katerega se priključujejo gospodinjstva na območju Ljubnega, Kolovrata
in Proda.
(6) Na območjih razpršene poselitve, kjer gradnja javnega toplovodnega omrežja zaradi stroškov in racionalnosti ne bo smiselna, bo občina spodbujala opremljanje stavb z napravami za izkoriščanje obnovljivih virov energije.
2.4.2.9 Obnovljivi viri
35. člen
(obnovljivi viri)
(1) Spodbuja se uporaba obnovljivih virov energije na celotnem območju občine in usmerja v izgradnjo nizko energijskih stavb,
pasivnih stavb, sanacijo sistemov ogrevanja, namestitev toplotnih črpalk za ogrevanje in pripravo sanitarne vode.
(2) Pri sistemih izrabe sončne energije za proizvodnjo elektrike in toplote ali samooskrbo imajo prednost postavitve sončnih
elektrarn na objekte, predvsem strehe objektov večjih razsežnosti, pod pogojem, da postavitev naprav za proizvodnjo električne
energije ni v neskladju s prostorsko izvedbeni pogoji, z varstvenimi režimi, usmeritvami in pogoji za ohranjanje narave in ohranjanje
kulturne dediščine. Sončne elektrarne na tleh se umešča samo na degradiranih površinah.
(3) Male hidroelektrarne (v nadaljnjem besedilu MHE) se umeščajo v skladu z lokalnimi potrebami in lokalnim energetskim
konceptom. Gradnje MHE je treba utemeljiti na podlagi ocen vplivov na okolje ter na podlagi določitve ekološko še sprejemljivih
minimalnih pretokov ter ob podrobni določitvi potrebnih ureditev in omilitvenih ukrepov. 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.
Obstoječe MHE se ohranjajo, predvidijo se na lokacijah obstoječih objektov (mlinov in žag), oziroma na določenih območjih ter
lokacijah, ki so krajinsko manj izpostavljene. Gradnja MHE na območju povirnih delih vodotokov, slapov, korit in ostalih naravnih
vrednot, kjer ni mogoče zagotavljati ekološko sprejemljivega pretoka, ni dopustna.
(4) Hídroenergetska raba vode Savinje se izvaja ob upoštevanju pogojev in usmeritev, s čimer se zagotavlja ohranjanje
lastnosti, zaradi katerih je zavarovana za naravni spomenik ter opredeljena za naravno vrednoto državnega pomena in območje
biotske raznovrstnosti. Gradnja MHE na vodotokih, ki imajo status naravne vrednote ali so predlagani za naravne vrednote, pa
se izvaja le v primeru zagotavljanja ekološko sprejemljivega pretoka v strugi, pretoka, ki bo omogočal naravo hidrodinamiko ter
ohranjanje lastnosti, zaradi katerih imajo poseben status. Male hidroelektrarne se načrtuje ob zagotavljanju pogojev za ohranitev
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vodnih in obvodnih habitatov ter ekološke povezanosti habitatov pred in za zajezitvijo oziroma odvzemom vode, pri čemer se
predhodno ugotovi stanje habitatov ter ogroženih vrst.
(5) Gradnja objektov za izrabo sončne energije in energije vetra naj se umešča izven vidno izpostavljenih območij: vrhovom,
grebenom, izjemnim krajinam ter izven zavarovanih območij narave, območij naravnih vrednot in območij biotske raznovrstnosti.
2.4.2.10 Omrežje elektronskih komunikacij
36. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)
(1) V Občini Ljubno se zagotovita povečana mobilnost in povezanost s sistemom komunikacij. Zagotovi se internetne priključke za gospodinjstva, ki še nimajo dostopa do svetovnega spleta.
(2) Skladno s potrebami in razvojem poselitve se izvede rekonstrukcija, posodobitev oziroma izgradnja novega komunikacijskega omrežja. Postopno se povečuje opremljenost z omrežji optičnih kablov ter pokritost z radijskim in digitalnim televizijskim
signalom, signalom za mobilno telefonijo ter drugimi signali.
(3) Za umeščanje v prostor in gradnjo komunikacijske infrastrukture se prvenstveno uporabljajo površine obstoječega javnega dobra. Ker se v prihodnje pričakuje povečanje števila baznih postaj, je treba umestitev v prostor ter pokrivanje območja s
signalom skrbno načrtovati predvsem zaradi naravnega okolja in izraženih krajinskih vrednot ter varovanih objektov in območij
kulturne dediščine.
(4) Umeščanje vodov in objektov v prostor se na zavarovanih območjih narave, območjih naravnih vrednot in območjih biotske raznovrstnosti ter varovanih enot in območij registrirane kulturne dediščine načrtuje tako, da se zagotavlja ohranjanje njihovih
lastnosti. Vodi naj se praviloma izvajajo podzemno.
(5) Objekti, podzemni in nadzemni daljinski vodi, naj se izogibajo vidno izpostavljenim območjem: vrhovom, grebenom,
izjemnim krajinam.
2.4.2.11 Druga področja GJI
37. člen
(pokopališča)
V Občini Ljubno sta dve pokopališči v naseljih Ljubno ob Savinji in Radmirje.
2.4.2.12 Grajeno javno dobro
38. člen
(ureditev javnih površin v naseljih)
Zeleni sistem v naselju Ljubno ob Savinji vključuje odprte površine ob vodotokih Ljubnica in Savinja. Ohranja se drevoredna
poteza ob regionalni cesti v smeri proti Lučam. Ohranja se ostale značilne drevorede, zasaditve ter posamezno drevje. V naselju
se uredijo kolesarske poti in pešpoti. V naselju Ljubno ob Savinji se predvidi izgradnja otroških igrišč.
39. člen
(zasnova javnih površin zunaj naselij)
Vzpostavijo se rekreacijske površine, kolesarske poti in pešpoti v naravnem okolju. Tematske poti (sprehajalne, planinske,
učne ipd.) povezujejo naravno in kulturno dediščino ter značilnosti v prostoru.
2.5 OKVIRNA OBMOČJA NASELIJ, VKLJUČNO Z OBMOČJI RAZPRŠENE GRADNJE,
KI SO Z NJIMI PROSTORSKO POVEZANA
40. člen
(območja naselij)
(1) Občina Ljubno je do sprejetja tega odloka svoje težnje po prostorskem razvoju zagotavljala z veljavnim prostorskim planom, kjer je v smislu uravnoteženega prostorskega razvoja poselitev usmerjala v območja, ki so bila opredeljena kot območja za
poselitev, ki se jih ohranja in opredeli kot okvirna območja naselij (ON) v tem OPN.
(2) Na območju občine je opredeljenih 19 območij naselij (ON):
– JUVANJE: JU_1, JU_2
– LJUBNO OB SAVINJI: LJ_1, LJ_2
– MELIŠE: ME_1, ME_2
– OKONINA: OK_1,OK_2
– PLANINA: PL_1
– PRIMOŽ PRI LJUBNEM: PR_1, PR_2
– RADMIRJE,: RA_1, RA_2, RA_3, RA_4
– SAVINA: SA_1, SA_2
– TER: TE_1, TE_2.
(3) V naselja se v minimalnem obsegu vključujejo posamezni objekti na neposrednem robu naselij. Na območjih naselij, kjer
so predvidene širitve v skladu s strateškim delom OPN in konceptualnim delom urbanističnega načrta, se v ta območja vključijo
tudi posamični objekti razpršene gradnje.
41. člen
(razpršena gradnja)
Na območju občine se pojavlja razpršena gradnja, ki pomeni takšno razmestitev objektov, da med njimi ostajajo nepozidana
ali kmetijska zemljišča, to je gradnjo z nizko gostoto naselitve ter s stihijsko ali parcialno ureditvijo naselij. Povečini gre za posa-
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mezne objekte ob strnjenih naseljih ali na novih lokacijah sredi kmetijskih zemljišč. Pogoste so tudi skupine objektov ob naseljih
ali na ločenih lokacijah (vizualna degradacija) neustrezne namembnosti.
42. člen
(območja sanacije razpršene gradnje, ki se vključi v naselje)
Na območju Občine Ljubno ni območij sanacije razpršene gradnje, ki se vključijo v naselja.
43. člen
(območja sanacije razpršene gradnje, ki se opredeli kot novo naselje)
Na območju Občine Ljubno ni območij sanacije razpršene gradnje, ki se opredeli kot novo naselje.
44. člen
(območja sanacije razpršene gradnje, ki se opredeli kot posebno zaključeno območje poselitve)
Na območju Občine Ljubno ni območij sanacije razpršene gradnje, ki se opredeli kot posebno zaključeno območje poselitve.
45. člen
(ostala območja razpršene gradnje)
Razpršena gradnja se v izvedbenem delu OPN prikaže kot fundus objekta (informacija o dejanskem stanju) oziroma je brez
oznake v grafičnem delu.
2.6 OKVIRNA OBMOČJA RAZPRŠENE POSELITVE
46. člen
(okvirna območja razpršene poselitve)
(1) Območja razpršene poselitve se pojavljajo predvsem na vznožjih hribovitih območij v severnem in predvsem v južnem
delu Občine Ljubno. Morfologija poselitve ima značilnosti avtohtone poselitve, predvsem obstoječe kmetije ali kasnejše novogradnje, vendar so v tem območju tudi primeri razpršene gradnje. Na območju Občine Ljubno so območja poselitve z nizko gostoto
poselitve, ki predstavljajo avtohtoni vzorec poselitve. Predstavljajo jih predvsem:
– samotne kmetije, zaselki, razložena in raztresena naselja,
– objekti s posebnimi kulturnimi in simbolnimi pomeni (cerkve, kapelice, znamenja ipd.),
– turistični, rekreacijski in športni objekti.
(2) V manjšem obsegu se razpršena poselitev pojavlja tudi v dolinskem delu poselitve v okolici strnjene poselitve.
2.7 USMERITVE ZA RAZVOJ POSELITVE IN CELOVITO PRENOVO
2.7.1 Notranji razvoj naselja
47. člen
(notranji razvoj naselij)
(1) Naselja se bodo praviloma razvijala navznoter, s pozidavo degradiranih, opuščenih in drugih prostih površin, ki jih po urbanistični in krajinski presoji ni potrebno ohranjati nepozidanih, in ki jih ni smiselno ohranjati kot dele zelenih sistemov naselij. Notranji
razvoj naselja ima prednost pred širjenjem na nova območja. Obstoječi opuščeni ali neprimerni objekti v naseljih se prenovijo ali
nadomestijo z ustreznejšimi, upoštevajoč namembnost in oblikovne značilnosti. Površine za gradnjo se določijo na območjih, ki
imajo ustrezne naravne in ustvarjene razmere. Ob tem se zagotavlja uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi površinami
v naselju in povezave z odprto krajino.
(2) Razvoj poselitve je potrebno osredotočiti na izboljševanje kakovosti prostorskih ureditev v obstoječih območjih poselitve.
Za notranji razvoj naselij je pomembno:
– ustvarjanje nove kvalitetnejše rabe urbanega prostora,
– ustvarjanje nove kvalitetnejše strukture urbanega prostora,
– ohranjanje stavbne in naselbinske dediščine.
(3) V podeželskih naseljih se razpoložljiva stavbna zemljišča prednostno namenjajo gradnji za potrebe kmečkih in polkmečkih
gospodarstev ter za razvoj dopolnilnih dejavnosti, vključno s turistično ponudbo.
2.7.2 Prenova naselij
48. člen
(prenova naselij)
(1) Prenova ima prednost pred novogradnjo v naseljih, ki so del širše prostorske identitete in predstavljajo kvalitetno stavbno
dediščino, še posebno, če imajo njeni deli kljub določenim degradacijam v zadostni meri ohranjene značilne sestavine. Načrtuje
se ponovno ali novo primerno rabo obstoječe stavbne strukture in zgrajene infrastrukture.
(2) Prenova bo morala postati oblika urbanističnega urejanja naselja, ki poleg prostorskih ciljev vključuje tudi možnosti za
gospodarski razvoj, reševanje socialnih problemov in kvalitetnejše bivanje ob upoštevanju vseh omejitev ter se izvaja v morfološko
in funkcionalno zaokroženih območjih. S prenovo jeder, bivanjsko in funkcijsko neustreznih delov naselij ali posameznih stavb
se mora ohranjati in izboljševati kakovost bivalnega okolja, vzpostavljati ponovno rabo opuščenih območij in sanirati degradirana
območja. Prenova naj vključuje prenovo vseh delov in elementov naselij, ne le zaščitenih spomenikov. S prenovo se poiščejo in
ponovno oziroma na novo izkoristijo notranje prostorske rezerve naselja, s čimer se omili širjenje naselja.
(3) Zagotovi se delna prenova naselij, ki so po merilih varstva kulturne dediščine opredeljena kot zavarovana vaška jedra.
(4) Prenova se zagotovi tudi v degradiranih območjih naselij, kjer naj se prenovijo razvrednotena območja in bolje
izkoristijo neizkoriščene površine. Prenovijo in sanirajo se območja naselij, ki zaradi neustrezne komunalne opremljenosti
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obremenjujejo okolje. Prenova se osredotoča v izboljšanje kakovosti bivanja, predvsem s kvalitetnejšim urejanjem javnih
površin in odprtega prostora v naseljih. Pri načrtovanju prenove je treba upoštevati ohranjeno identiteto naselja ali dela
naselja in okoliške krajine.
(5) Ohranjajo in prenavljajo se jedra naselij in druge prostorsko ter programsko najpomembnejše točke in predeli naselij.
Kakovostni robovi naselij ter vidno izpostavljene lokacije (cerkve ipd.), pasovi vegetacije, zelena območja ob vodotokih ipd. ter
druge prostorske prvine, ki so pomembne za prepoznavnost naselja, se varujejo, tako da se vanje z novogradnjami ne posega,
razen izjem, ki morajo biti strokovno utemeljene.
(6) Sanirajo (z vegetacijo, odstranitvijo ali sanacijo objektov ipd.) se neustrezni robovi vasi in objekti ter območja naselij, ki
vidno degradirajo prostor.
(7) Naselja, katerih deli so opredeljeni za delno prenovo, so:
– Ljubno ob Savinji,
– Okonina,
– Radmirje.
2.7.3 Širitve, zaokrožitve, zgostitve pozidave
49. člen
(širitve, zaokrožitve, zgostitve pozidave)
(1) Prostorske možnosti za razvoj bo Občina Ljubno zagotavljala tudi s širitvami, zaokrožitvami in zgostitvami naselij in
zaselkov. Širitev poselitve se navezuje na zgoščanje in zaokrožanje poselitvenih območij z večjimi sklopi parcel ter vzporednimi
izboljšavami prometnih povezav in komunalnih ureditev. Za območja širitve naselij so namenjene površine za načrtno usmerjanje
poselitve, ki jih ni mogoče zagotoviti z aktiviranjem prostih oziroma nezadostno izkoriščenih površin ali s prenovo površin znotraj
naselja.
(2) Občina Ljubno načrtuje širitev naselij skladno s kriteriji iz državne strategije in s tem zagotavlja pogoje za razvoj stanovanjskih, gospodarskih in drugih zmogljivosti, za večjo socialno varnost, za večjo konkurenčnost naselja, za delovanje trga nepremičnin
in za razvoj različnih poslovnih, turističnih in storitvenih dejavnosti.
(3) Razvoj naselij se usmerja ob upoštevanju meril in strokovnih podlag za poselitev. Širitve naselij se načrtujejo praviloma kot
območja za kompleksno gradnjo, na dobro dostopnih lokacijah, ki nimajo pomembnejših okoljskih ali infrastrukturnih omejitev, v primerih zapolnjevanja in zaokrožanja obstoječih stavbnih zemljišč in predvsem na podeželju, tudi kot posamična stavbna zemljišča.
(4) Nova območja za pozidavo se lahko v omejenem obsegu načrtujejo na območjih, kjer bo zagotovljena dostopnost, organizirana infrastrukturna ureditev, ustrezno varovanje naravnih in kulturnih kakovosti prostora ter varstvo okolja.
(5) V občinskem središču Ljubno ob Savinji, naselju Radmirje in v drugih naseljih, na ustreznih lokacijah v njihovi bližini je treba
zagotavljati možnosti za stanovanjsko gradnjo, kot tudi za gospodarske in družbene dejavnosti ter šport in rekreacijo v povezavi
z možnostmi za rekreacijo v naravi ob turistično zanimivih lokacijah.
2.7.4 Razvoj dejavnosti po naseljih
50. člen
(razvoj dejavnosti po naseljih)
(1) Proizvodne dejavnosti se umeščajo v obstoječo gospodarske cono znotraj IPC Loke.
(2) Oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti se usmerjajo v občinsko in lokalno središče, kjer se jim zagotovi možnost
dolgoročnega razvoja in dobra dostopnost (razvit javni potniški promet, kolesarske in pešpoti).
(3) Stanovanja in z njimi združljive dejavnosti se umeščajo v območja, ki so pretežno namenjena za stanovanja ter spremljajoče in dopolnilne dejavnosti.
(4) V vaških naseljih so dopustne dejavnosti, povezane s kmetijstvom in dopolnilnimi dejavnostmi v kmetijstvu ter z bivanjem,
po prostorsko-urbanistični preveritvi pa tudi druge dejavnosti, ki niso moteče za kmetijstvo in bivanje. Mogoč je razvoj centralnih
dejavnosti (gasilski domovi, trgovine, kulturni in vaški domovi ipd., ki se načrtujejo predvsem v jedru naselja), družbenih dejavnosti
(vrtci, šole, domovi obšolskih dejavnosti), turističnih dejavnosti v navezavi na celovito ponudbo vasi in okolice (npr. apartmaji, kot
objekti ali deli objektov za razvoj turizma na podeželju) ter mirna obrt in storitve, ki ne onesnažujejo okolja ter imajo vlogo dopolnilnih dejavnosti v bivalnem okolju.
2.7.5 Sanacija razpršene gradnje
51. člen
(sanacija razpršene gradnje)
(1) Na območjih razpršene gradnje se preprečuje nadaljnja razpršena gradnja.
(2) Zgošča in zaokroža se predvsem tista razpršena gradnja, ki ima možnost za ustrezno prometno in komunalno ureditev,
oskrbo z urbanimi dejavnostmi in navezavo na prometno omrežje ter javni promet.
(3) Razpršena gradnja, predvsem posamične stanovanjske hiše zunaj naselij, se sanira s komunalnim opremljanjem, lahko
pa tudi z zgoščevanjem, kjer je to urbanistično in krajinsko sprejemljivo.
2.7.6 Ohranjanje poselitve na območjih razpršene poselitve
52. člen
(ohranjanje območij razpršene poselitve)
(1) Na območjih, kjer je razpršena poselitev opredeljena kot avtohtoni poselitveni vzorec, se obstoječe gradnje ohranjajo,
oblikovno in funkcionalno nadgrajujejo ter komunalno opremijo. Možna je gradnja novih objektov z enako ali združljivo namembnostjo glede na tipološke, morfološke in programske značilnosti območja razpršene poselitve. Pri načrtovanju objektov je potrebno
upoštevati vzorec obstoječe razporeditve objektov, velikost objektov ter s tem ohranjati in razvijati kulturno krajino.
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(2) Ohranja se razpršena poselitev, ki je tip poselitve, ki jo opredeljuje veliko število v prostoru razpršenih malih naselij, ki jih
tipološko uvrščamo v razdrobljena, razpršena, raztresena, razpostavljena in razložena naselja kot del avtohtone poselitve. Znotraj
opredeljenih enot razpršene poselitve bodo možni posegi skladno z določili za obravnavano EUP.
53. člen
(načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območij naselij)
(1) Zunaj območja naselja se lahko načrtujejo naslednje prostorske ureditve in posamezni posegi v prostor, ki jih zaradi njihove
funkcije ali drugih posebnosti ni mogoče urejati v naseljih in:
– ki neposredno služijo kmetijski, gozdarski ali turistični dejavnosti,
– ki so namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih javnih služb (gospodarska javna infrastruktura),
– ki so namenjeni splošni rabi (lokalno grajeno javno dobro),
– za izvajanje ukrepov na področju varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ter ohranjanja prepoznavnih
značilnosti krajine,
– za namen športa in rekreacije,
– za rabo naravnih dobrin,
– za namene obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kadar so te prostorske ureditve v pristojnosti občine.
(2) Izven naselij in opredeljenih območij stavbnih zemljišč se omogoča gradnja novih ali nadomestnih kmetij za kmetije, katerih
razvoj temelji na obstoječih lokacijah ali v naseljih, kjer ni več razvojnih možnosti. Za potrebe kmetije je mogoča prenova oziroma
posodobitev funkcionalnih objektov za kmetovanje in dopolnilne dejavnosti, tako da bo na kmetijah ter obdelovalnih površinah
omogočen neoviran dostop do gospodarskih dvorišč.
(3) V izvedbenem delu OPN se opredelijo območja ureditev izven naselij, skladno z opredeljenimi kriteriji za načrtovanje na
najboljših kmetijskih zemljiščih.
2.7.6.1 Urbanistično oblikovanje naselij
54. člen
(urbanistično oblikovanje naselij)
(1) Ohranja se prepoznavnost naselij kot celot. Arhitekturna prepoznavnost se ustvari z načrtnim notranjim razvojem in prenovo naselij. Poseben poudarek je na vzdrževanju oziroma vzpostavljanju kvalitete javnih površin kot prostora, kjer naj bi se odvijalo
družbeno dogajanje. Novi posegi znotraj navedenih območij in v njihovi neposredni okolici morajo dosledno upoštevati oblikovne in
morfološke značilnosti območja. Ureditve v predvidenih območjih naj povzemajo strukturne značilnosti sosednjih območij. Višinski
gabariti naj ne presegajo gabaritov obstoječe pozidave.
(2) Prenove in novogradnje se urbanistično in arhitekturno prilagajajo obstoječi kakovostni strukturi tako, da se zagotavlja
tipološka enotnost. V območju jedra naselja se novi objekti prilagajajo tradicionalni strukturi, v vseh ostalih območjih pa je dovoljeno
uvajanje sodobnih arhitekturnih principov oblikovanja, ki pa morajo biti v sozvočju z obstoječimi.
(3) Pri načrtovanju in urejanju podeželskih naselij se upošteva značilnosti tradicionalnega stavbarstva z namenom vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih oblik poselitve. Varuje se robove naselij kot delov kulturne krajine.
2.7.6.2 Koncept prostorskega razvoja urbanih središč, za katera je izdelan urbanistični načrt
55. člen
(urbanistični načrt)
Za Ljubno ob Savinji se prostorski razvoj načrtuje na podlagi urbanističnega načrta.
56. člen
(zasnova razvoja naselja Ljubno)
(1) Koncept razvoja naselja:
– Ljubno ob Savinji je manjše urbano naselje, v katerem je prevladujoča neagrarna zaposlitev prebivalstva in urbana raba
prostora. Razvijalo se bo skladno s svojo vlogo v omrežju naselij kot pomembnejše lokalno središče in občinsko središče z večjim
deležem stanovanjskih območij, potrebnim deležem centralnih, oskrbnih, turističnih, športnih in proizvodnih območij ter z zagotovljeno višjo stopnjo komunalne oskrbe in ukrepov za varstvo okolja. V funkciji pomembnejšega lokalnega središča ima pomembno,
tudi medobčinsko gravitacijsko vlogo v smislu zagotavljanja delovnih mest.
– Zasnova območja centralnih dejavnosti predvideva:
– Osrednja območja centralnih dejavnosti so skoncentrirana v centru naselja ter ob vstopu v naselje. V severnem delu
naselja se predvidi širitev za potrebe centralnih dejavnosti.
– Zasnova območja stanovanj predvideva:
– Večje območje stanovanjskih površin se nahaja v centralnem in severnem delu naselja. Severno pred vstopom v naselje
ob desnem bregu Savinje ob regionalni cesti je območje eno- in dvostanovanjskih individualnih objektov. Robovi naselja predstavljajo starejše raščeno stanovanjsko območje, tudi s kmetijsko dejavnostjo.
– Zasnova proizvodnih območij predvideva:
– Gospodarska cona IPC Loke leži ob vstopu v naselje med regionalno cesto ter Savinjo v obstoječem okvirju zadošča
razvojnim potrebam naselja, predvidena je manjša širitev za umestitev dovozne ceste.
(2) Koncept prometnega omrežja in javnega potniškega prometa:
– Skozi južni del naselja poteka regionalna cesta R2-428 Radmirje–Luče, ki neposredno južno ob naselju prečka vodotok
Savinja. Za rekonstrukcijo je predvideno križišče cest R1-225 z R2-428;
– Na območjih širjena poselitve se bodo izgrajevale nove lokalne ceste, ki bodo napajale nove dele naselja. Za potrebe dostopov do novih območij se oblikujejo nove ulice. Obstoječe lokalno cestno omrežje je potrebno rekonstruirati in dopolniti v območjih
notranjega razvoja. Prednostno se omrežje predvidenih in obstoječih cest opremi s peš in kolesarskimi povezavami;
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– Na območju Občine Ljubno so obstoječe lokalne kolesarske poti, ki potekajo po občinskih cestah. Preko območja Občine
Ljubno je načrtovana gradnja dveh regionalnih kolesarskih poti:
– glavna regionalna kolesarska povezava od Solčave do Celja, ki poteka vzdolž reke Savinje iz smeri Luč mimo Ljubnega
ob Savinji proti Mozirju,
– navezovalna kolesarska povezava, ki poteka od Radmirja preko Gornjega Grada proti Kamniku.
– Omrežje predvidenih in obstoječih cest se opremi s kolesarskimi povezavami.
– Javni potniški promet predstavlja avtobusni promet, ki poteka po regionalni cesti R2-428 Radmirje-Luče. Obojestranska
avtobusna postajališča se nahajajo: vzhodno pred vstopom v naselje, v centralnem delu naselja in v zahodnem delu naselja.
(3) Koncept zelenega sistema naselja:
– Zeleni sistem je pomembna kategorija urbanih površin in krajine. Zelene površine vključujejo varstvo vodnih virov, gozdne
površine, kmetijske površine, varstvo narave, varstvo kulturne dediščine, parke, obvodne parkovne površine, pokopališča. V okvir
zelenih površin sodijo tudi zelene površine v stanovanjskih soseskah, ob šolah in vrtcih, ob večjih športno rekreacijskih objektih,
ob gospodarskih območjih, le da so te predmet obravnave podrobne prostorske dokumentacije in niso prikazane na nivoju OPN,
pomenijo pa bistvo kakovosti bivalnega okolja;
– Večje zelene površine so v južnem delu naselja ob Savinji ter v vzhodnem delu naselja ob Ljubnici, opredeljene kot površine
za šport in rekreacijo ter druge zelene površine;
– Vzdolž celotnega poteka vodotokov Savinja in Ljubnica se skozi celo naselje ohrani in primerno uredi zeleni obvodni pas,
ki ima varovalno funkcijo priobalnega pasu in tudi dodatno za oddih, rekreacijo in šport. Uredijo se pešpoti, parkovna zasaditev in
oprema (klopi, koši za odpadke, javna razsvetljava …). V čim večji meri se ohrani obstoječa obvodna vegetacija;
– Pokopališče je na severozahodni strani naselja ob cerkvi Marije vnebovzete na Rosuljah;
– Ob regionalni cesti se ob vstopu in izstopu v območje naselja zasadi obojestranski drevored. Vmesne zasaditve drevoredov
se predvidijo tudi na površinah za mirujoči promet.
(4) Koncept prostorskih ureditev, ki se nanašajo na varstvo okolja
– Na območju UN je izgrajeno kanalizacijsko omrežje, ki se priključuje na čistilno napravo Ljubno. Na območjih predvidenih
širitev naselja je potrebno dograditi obstoječe omrežje. Dolgoročno se na območju celotnega naselja zgradi ločen sistem odvajanja
padavinskih in komunalnih odpadnih voda;
– Na območju UN se odvoz komunalnih odpadkov vrši na odlagališče Podhom v Občini Gornji Grad. Za papir, steklo, kovinske
in plastične odpadke poteka zbiranje preko zbiralnic ločenih frakcij embalaže;
– Hrupu so izpostavljena stanovanjska območja v bližini proizvodnih območij. Nova stanovanjska območja se ne vzpostavljajo
na stičnih mestih s proizvodnimi območji.
(5) Lokalni energetski koncept
– v čim večji meri se kot energent ogrevanja pri novogradnjah ali rekonstrukcijah v območju UN uporabi daljinsko ogrevanje
v kombinaciji z obnovljivimi viri energije (les, biomasa, geotermalna energija, sončna energija …).
(6) Koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo
– skladno z določili tega odloka.
2.8 USMERITVE ZA RAZVOJ V KRAJINI
2.8.1 Usmeritve za razvojna območja za posamezne dejavnosti, vezane na naravne vire
57. člen
(splošne usmeritve)
(1) Usmeritve so izdelane za razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire: kmetijstvo, gozdarstvo, vode, naravne vrednote in biotska raznovrstnost, turizem in rekreacijo ter mineralne surovine. Razvoj dejavnosti v krajini, ki so
vezane na naravne vire se načrtujejo na tistih območjih, kjer so za razvoj najbolj ugodni pogoji. Dejavnosti v krajini se načrtujejo na
način, da se z razvojem ohranja obstoječe krajinske značilnosti in krajinsko topologijo, da se zagotavlja trajno izkoriščanje naravnih
virov in naravnih dobrin, da se preprečuje zaraščanje kmetijskih površin, s čimer se ohranja kmetijska raba oziroma kmetijska
proizvodnja in z njo povezana kulturna krajina, ter da se ob sočasnemu gospodarskemu razvoju in razvoju poselitve zagotavlja
vzdržna raba prostorskih potencialov.
(2) Cilji prostorskega razvoja krajine so:
– ohraniti prepoznavnost kulturnih in naravnih kakovosti krajine,
– izkoristiti in vzdrževati potencial za sedanje in prihodnje dejavnosti v krajini,
– zagotoviti varno, privlačno in prijetno bivalno okolje.
(3) Na celotnem območju Občine Ljubno se prostorska razmerja med posameznimi rabami v krajini ohranjajo (kmetijske,
gozdne površine) kot tudi posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire: kmetijstvo, gozdarstvo, vode, naravne vrednote,
turizem in rekreacijo.
2.8.1.1 Zasnova kmetijstva
58. člen
(zasnova kmetijstva)
(1) Občina Ljubno bo ohranjala kmetijska zemljišča z visokim pridelovalnim potencialom kot vir za izvajanje gospodarske
dejavnosti in spodbujala kmetijsko rabo najboljših kmetijskih zemljišč. Ključne usmeritve za razvoj kmetijstva v občini so:
– spodbujanje osnovne kmetijske proizvodnje v smislu spodbujanja vlaganja v objekte, novo tehnologijo in izboljšavo zemljišč,
– ohranjanje in spodbujanje naravi prijaznega kmetijstva, tj. spodbujanje obnove travniških sadovnjakov in pridelave sadja,
spodbujanje integriranega poljedelstva in vrtnarstva, uvajanje paše na kmetijah,
– spodbujanje sonaravnega in ekološkega kmetovanja,
– spodbujanje razvoja čebelarstva,
– usmeritev v razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
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(2) Zasnova kmetijskih površin opredeljuje najboljša in druga kmetijska zemljišča. Na območjih s slabšim pridelovalnim
potencialom se razvija dopolnilne programe in kmetijsko dejavnost povezuje z vzdrževanjem kulturne krajine, preprečevanjem
zaraščanja, promocijo in kvalitetno rabo kulturne dediščine ter trajnostno naravnanim turizmom. Na območjih prepoznanih
kulturnih in simbolnih vrednosti kulturne krajine pa se ohranja obstoječo kmetijsko rabo in krajinske vzorce.
(3) Na območjih s slabšimi pridelovalnimi razmerami (hribovita, strma in slabše dostopna območja) je potrebno spodbujati
kmetijsko rabo v smislu preprečevanja zaraščanja in opuščanja kmetijske dejavnosti. Na kmetijah se razvija dopolnilne dejavnosti in trajnostno naravnani turizem, kmetijstvo se preusmerja v integrirano in ekološko pridelavo.
(4) Na najboljših kmetijskih zemljiščih, ki predstavljajo temelj proizvodnje hrane, je mogoča predvsem kmetijska raba. Druga
kmetijska zemljišča je mogoče v skladu z usmeritvami tega dokumenta predvideti tudi za nekmetijske namene. Na območjih,
ki imajo status naravne vrednote ali so pomembna z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti naj se agromelioracije in druge
zemljiške operacije izvaja ob upoštevanju varstvenih usmeritev, s katerimi se bo zagotavljalo ohranjanje njihovih lastnosti.
(5) Nove infrastrukturne objekte se umešča v kmetijski prostor tako, da se najmanj prizadenejo najboljša kmetijska zemljišča. Pri umeščanju ali rekonstrukcijah linijskih objektov se v čim večji meri izkoristijo obstoječe ceste in poti. Trase infrastrukturnih objektov naj se v čim večjem obsegu izogibajo posegom v območja sklenjenih kmetijskih površin, zlasti najkvalitetnejših
njivskih površin, hkrati pa naj se z novimi posegi ne drobi posestna struktura.
(6) Kmetijska dejavnost mora upoštevati in se prilagajati vsem potrebnim omejitvam zaradi varstva vodnih virov.
2.8.1.2 Usmeritve za razvoj gozdarstva in varstvo gozdov
59. člen
(zasnova gozdarstva)
(1) Zasnova gozdnih površin opredeljuje poleg večnamenskih lesno-proizvodnih gozdov še varovalne gozdove, ki so
državnega pomena. Kot varovalni gozdovi so razglašeni tisti gozdovi, ki v zaostrenih ekoloških razmerah varujejo sebe, svoje
zemljišče in nižje ležeča zemljišča, pa tudi tisti gozdovi, pri katerih je izjemno poudarjena katerakoli druga ekološka funkcija.
(2) Funkcije gozdov, ki so določene in ovrednotene s stopnjami njihovega vpliva na gospodarjenje z gozdovi na kartah in
popisih funkcij gozdov v gozdnogospodarskem načrtu območja, se kot strokovne podlage upoštevajo pri prostorskih ureditvah
državnega in lokalnega pomena
(3) Območja varovanih gozdov obsegajo varovalne gozdove in gozdne rezervate ter druge gozdove, kjer je gospodarjenje podrejeno naravnim dejavnikom zaradi njihove občutljivosti oziroma ranljivosti. Glede na to so poleg varovalnih
gozdov in gozdnih rezervatov varovani gozdovi tudi gozdovi s 1. stopnjo poudarjenosti ekoloških funkcij, kjer vsaj ena od
poudarjenih ekoloških funkcij (varovanje gozdnih zemljišč in sestojev, hidrološka, biotopska, klimatska funkcija) določa način
gospodarjenja z gozdom.
(4) Za omogočanje gospodarske rabe gozdov s poudarjeno lesno-proizvodno funkcijo se zagotavljajo dostopi do gozdnih
zemljišč, pri čemer je odpiranje gozdov z gozdnimi cestami in vlakami potrebno uskladiti s službami, pristojnimi za varstvo
gozdov.
(5) Na območjih z gozdom se ohranjajo sklenjene gozdne površine, v predelih zaraščajočih površin pa se ustvari razvojne
možnosti za kmetijstvo in poselitev. V kmetijski krajini, kjer se gozd prepleta s kmetijskimi površinami in poselitvijo, se varuje
gozdne otoke in gozdne koridorje.
(6) Občina Ljubno bo ohranjala gozdove, ki so naravni vir in naravno bogastvo, ob hkratnem upoštevanju razvojnih potreb
gozdarstva in drugih dejavnosti, ki imajo v gozdu oziroma gozdnem prostoru svoj interes. Posegi in dejavnosti v gozdnem
prostoru, ki onemogočajo zagotavljanje ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij gozda ali poslabšujejo možnosti njihovega
uresničevanja, niso dopustni.
(7) Posege v gozdni prostor je potrebno usmerjati na robna območja gozdnih kompleksov in v gozdove s slabšo zasnovo,
oziroma na območja zaraščajočih se površin kot povratne rabe kmetijskih površin. Primernost posegov, določenih s predpisi
o urejanju prostora, krčitve gozdov in izkoriščanja za potrebe paše je potrebno oceniti glede na ovrednotenje funkcije gozdov.
V večje sklenjene gozdne komplekse, še posebej, kjer so poudarjene socialne ali ekološke funkcije gozdov, posegi v gozd in
gozdni prostor za namene razpršene poselitve niso dopustni. Izjema so manjši objekti za potrebe gozdarstva in lova. V gozdnem
prostoru se smejo urejati kolesarske in pešpoti, namenjene rekreaciji prebivalstva.
(8) Pri načrtovanju v območju gozdov je treba preprečevati pretirano fragmentacijo gozdov; ohranjati in vzpostavljati
osnovne ekološke funkcije v krajini (zatočišče za živali, življenjski prostori zavarovanih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in
podobno), ob upoštevanju funkcij gozda; zagotavljati neovirane prehode prostoživečih živali; preprečevati nastajanje erozijskih
procesov; preprečevati nastanek in širitev požarov; ohranjati kvalitete bivanja.
(9) Pri načrtovanju površin osnovnih namenskih rab stanovanj, proizvodnih dejavnosti in ostalih vrst rab, v katerih so prisotni bivalni, gospodarski, infrastrukturni ali športni objekti, ob površinah obstoječe namenske rabe gozda, je potrebno vzdolž
površin osnovne namenske rabe gozda načrtno predvideti tudi varnostno oskrbni pas, ki zagotavlja predvsem varnost ljudi in
objektov pred negativnimi vplivi gozda, hkrati pa omogoča dostop do gozda.
(10) V primerih, kjer posegajo v rob gozda poselitvene površine, se morajo novogradnje objektov odmakniti od gozdnega
roba vsaj za eno sestojno višino, v izjemnih primerih (termofilni gozd, gozd na pobočju pod objektom) pa najmanj za 10 metrov.
(11) V okolici pomembnejših vodnih virov je potrebno ohraniti naravno drevesno sestavo gozdov. V vseh gozdovih, še
posebej pa na območjih, kjer je izjemno poudarjena hidrološka funkcija gozda, je strogo prepovedano odlaganje odpadkov,
osuševanje, odstranjevanje materiala in zasipavanje.
(12) Posamično oziroma razpršeno lociranje objektov v gozdnem prostoru, katerih raba ni v skladu z osnovno namensko
rabo gozdnega prostora, ni dovoljeno.
(13) V območjih za poselitev, kjer je v naravi še gozd, je do skrčitve gozda treba upoštevati predpise o gozdovih in gozdarstvu.
(14) Škodljive učinke hudournikov je potrebno preprečevati že v gozdnem prostoru na Savinji in na manjših pritokih. Predlaga se sistematični pristop in izgradnja večjega števila nizkih pragov in nekoliko višjih zaplavnih pregrad na mestih, kjer bo
možno redno čiščenje naplavljenega materiala.
(15) Lokacije premičnih čebelnjakov se določijo v skladu z Zavodom za gozdove Slovenije, OE Ljubno, ob predhodnem
dogovoru z lastnikom.
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2.8.1.3 Usmeritve za upravljanje z vodami
60. člen
(upravljanje z vodami)

(1) Na področju vodnega gospodarstva so glavne naloge načrtno gospodarjenje z vodo, zaščita vodnih virov, izboljšanje
odtočnega režima in nadaljevanje urejanja vodotokov na najbolj kritičnih mestih, odpravljanje posledic erozije in hudourniškega
delovanja ter ohranjanje in izboljšanje kakovosti površinskih in podzemnih vod.
(2) Vode se načeloma izkorišča za oskrbne, gospodarske in rekreacijske namene, pri čemer se zagotavlja njihovo varstvo
v smislu trajne ohranitve kemijskega in ekološkega stanja, obnovljivosti naravnega vira ter varstva ekološkega, krajinskega in
doživljajskega pomena voda v krajini. Na Savinji in Ljubnici se dopuščata kopanje in športna plovba s plovili brez motorja (splav,
kajak, kanu, raft ipd.).
(3) Z vidika varovanja voda ter vodnega in obvodnega prostora so predlagani sledeči ukrepi in usmeritve:
– zagotavljanje protipoplavnih ukrepov na Savinji in Ljubnici s pritoki in ostalih vodotokih,
– varovanje naravnega in sonaravnega odtočnega režima voda,
– varovanje podzemnih vod,
– zagotavljanje dolgoročnih in trajnih protierozijskih ukrepov.
(4) Za poplavno ogrožena območja v OL so izdelane karte razredov poplavne nevarnosti in ogroženosti, ki so razvidni iz
Prikaza stanja prostora.
(5) Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda (Savinja) 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda
(ostali vodotoki v občini) pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Zunanja meja priobalnih zemljišč na vodah 1. reda zunaj območij
naselja sega najmanj 40 metrov od meje vodnega zemljišča.
(6) Na vodnem ali priobalnem zemljišču posegi oziroma gradnja niso dovoljeni, razen v primerih, ki jih določa Zakon o
vodah.
(7) Obstoječe naravne retencijske površine (poplavne površine izven naselij) je potrebno zavarovati pred nadaljnjo degradacijo oziroma poselitvijo.
(8) Ohranjati in vzdrževati je potrebno vegetacijske pasove ob vodotokih (hrbtenica zelenih sistemov v območjih intenzivne
urbane ali agrarne rabe, preprečevanje širjenja 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. Prepovedano
je gnojenje ali uporaba sredstev za varstvo rastlin na priobalnih zemljiščih v tlorisni širini 15 metrov od meje bregov voda 1. reda,
in pet metrov od meje bregov voda 2. reda.
(9) Naravne vodotoke ohranjati v pretežni meri v naravnem stanju, ohranjanje značilne vzdolžne razgibanosti vodotokov
z brzicami, tolmuni, mrtvimi rokavi ipd. Renaturacija reguliranih vodotokov, kjerkoli je to možno in smiselno, predvsem na delih,
kjer so predvidene večje rekreacijske površine ali v zaščitenih naravnih območjih, kjer imajo vodotoki velik pomen v krajinskem,
ambientalnem in ekološkem smislu.
(10) Območja rekreacije na vodi na Savinji in Ljubnici se ureja na način, da upoštevajo morfološke značilnosti voda in da
rekreacijska raba ni v nasprotju z drugimi kvalitetami krajine.
(11) Hídroenergetska raba vode Savinje se izvaja ob upoštevanju pogojev in usmeritev, s čimer se zagotavlja ohranjanje
lastnosti, zaradi katerih je zavarovana za naravni spomenik ter opredeljena za naravo vrednota državnega pomena in območje
biotske raznovrstnosti.
(12) Gradnja malih hidroelektrarn (MHE) na vodotokih, ki imajo status naravne vrednote ali so predlagani za naravne vrednote,
se izvaja le v primeru zagotavljanja ekološko sprejemljivega pretoka v strugi, pretoka, ki bo omogočal naravo hidrodinamiko ter
ohranjaje lastnosti, zaradi katerih imajo poseben status.
(13) MHE se načrtuje ob zagotavljanju pogojev za ohranitev vodnih in obvodnih habitatov ter ekološke povezanosti habitatov
pred in za zajezitvijo oziroma odvzemom vode, pri čemer se predhodno ugotovi stanje habitatov ter ogroženih vrst.
2.8.1.4 Zasnova turizma in rekreacije
61. člen
(turizem in rekreacija)
(1) Razvija se različne oblike turizma, rekreacije in drugih prostočasnih dejavnosti, ki se povezujejo s cilji ohranjanja narave
(pohodništvo, izletništvo, ogled naravnih znamenitosti, ekoturizem in izobraževanje) in varstvom kulturne dediščine (ogled kulturnih
spomenikov in znamenitosti). Turistične dejavnosti je potrebno med seboj povezati in dopolnjevati. Objekte za potrebe turizma se
umešča pretežno v območja naselij.
(2) Prednostna območja za turizem, šport in rekreacijo so:
– turistično pomembna naselja, zlasti občinsko središče Ljubno ob Savinji in Radmirje,
– območja ohranjene narave s poudarjenim turističnim potencialom (vodotoki Savinja in Ljubnica, greben Smrekovec Komen,
območje krajinskega parka Golte),
– opredeljena območja:
1. skakalnica Savina
2. smučišče Savina
3. športni park (Ljubno ob Savinji in Radmirje)
4. obvodne športno rekreacijske površine (Vrbje, Ljubno ob Savinji, Prodnik)
5. muzej na prostem Prod
6. kamp (kamp na Škali, glamping kamp Ljubno, glamping Juvanje, kamp ob obstoječi kmetiji Ljubno, glamping ob Ljubnici,
kamp Bukovnik, kamp Ljubno, kamp na Smrekovcu)
7. turistično območje Jordan
8. koča na Travniku
9. športno rekreacijski center Golte
– območja kmetij, kjer se turizem razvija predvsem kot dopolnilna dejavnosti na kmetijah,
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– mreža planinskih, kolesarskih in drugih poti,
– vse zelene obvodne površine ob Savinji in Ljubnici, kjer se ureja povezan sistem pešpoti, zlasti na območju naselja Ljubno.
(3) Za povezovanje omenjenih območij se načrtujejo sprehajalne in kolesarske poti, znotraj posameznih območij pa tudi tematske in učne poti. Na celotnem območju občine se urejajo tematske poti za kolesarjenje, pohodništvo in jahanje. Pri načrtovanju
poti se upoštevajo turistično in rekreacijsko pomembna območja ter kulturne in naravne vrednote v občini.
(4) Spodbuja se povečanje spektra turistične ponudbe tako vsebinsko (z novimi programi, prireditvami, turističnimi proizvodi)
kot količinsko (predvsem več nočitvenih kapacitet različnih vrst).
(5) Izkorišča se obstoječe historične objekte za preureditev v nastanitvene in druge turistične objekte (profana stavbna dediščina).
(6) Športnorekreacijske dejavnosti in razvoj turizma na območju Golt, Smrekovca in Savinje naj se načrtuje ob upoštevanju
varstvenih pogojev in usmeritev, s čimer bo zagotovljeno ohranjanje lastnosti, zaradi katerih so opredeljena kot zavarovano območje narave, naravna vrednota ter območje biotske raznovrstnosti.
(7) Spodbuja se razvoj trajnostnih oblik rekreacije (pohodništvo, jahanje, kolesarstvo) in dejavnosti, ki so usklajene z naravnimi danostmi.
(8) V območjih z naravnimi kakovostmi se načrtuje prilagojene, ne množične in neagresivne oblike turizma in rekreacije v
naravnem okolju, pri čemer se turistično in rekreacijsko infrastrukturo praviloma zagotavlja v obstoječih poselitvenih območjih.
Načrtuje se prostočasne dejavnosti, ki ne zahtevajo gradnjo posebne infrastrukture.
(9) Razvoj trajnostnih oblik turizma in rekreacije se na celotnem območju usmerja v dvig kvalitete ponudbe, še posebej na
obremenjenih območjih in naravovarstveno občutljivejših območjih. Območja za oddih, rekreacijo in šport, ki zahtevajo velike
površine, večje gradbene posege, se načrtujejo ob obstoječi poselitvi, oziroma izven območij, ki so občutljiva za onesnaženje ter
izven naravno bolj ohranjenih in neposeljenih območij.
(10) Rekreacija v naravnem okolju, ki zahteva gradnjo posebne infrastrukture, se ne usmerja v obvodni pas Savinje in v
zavarovano območje krajinskega parka Golte. Na tem območju so dopustne ureditve rekreacijskih poti le na obstoječih poteh.
Gradnja novih pešpoti in drugih rekreacijskih površin naj se ne ureja.
(11) Zavarovana območja narave, naravne vrednote in območja biotske raznovrstnosti se lahko vključi v turistično ponudbo
z upoštevanjem omejitev ter skladno s predpisi varstva narave. Območja se lahko uredi za oglede in predstavitev javnosti s postavitvijo opazovališč, tabel z informacijami in opozorili.
2.8.1.5 Mineralne surovine
62. člen
(mineralne surovine)
(1) Na območju Občine Ljubno sta dva nahajališča s pridobljeno rudarsko pravico za izkoriščanje mineralnih surovin. Na
območju Hom se pridobiva keramičarska glina in na območju Ter tehnični kamen – dolomit. Za območja se predvidi izdelava IPA.
(2) Na območju občine je perspektivno območje opuščenega površinskega kopa tufa-Lenko. V primeru izkazanega interesa
za izkoriščanje mineralnih surovin na novih območjih bo občina izdelala predhodne preveritve in utemeljitve ali je smotrno določeno
območje z osnovno namensko rabo prostora opredeliti kot območje mineralnih surovin. Za namen izkoriščanja mineralnih surovin
je potrebno sprejeti IPA.
(3) Na območjih sanacij nelegalnih in opuščenih površinskih kopov je dovoljena sanacija (brez nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin) in prepuščanje naravni sukcesiji ali pa vzpostavitev prvotnega stanja, pri čemer se ne smejo poslabšati prostorske
razmere in kakovosti okolja.
(4) Nelegalne kope se v območjih ohranjanja narave prednostno sanira s povrnitvijo v naravno stanje ali se uredi kot nadomestni habitat. K sanaciji opuščenega ali nelegalnega kamnoloma se pristopi le v primeru, da padanje kamenja ogroža okolico.
V opuščenih kamnolomih se pogosto razvijejo sekundarni habitati, kjer se lahko naselijo ogrožene rastlinske in živalske vrste,
pomembne z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti, zato naj se prepustijo sanaciji po naravni poti.
2.8.2 Usmeritve za prostorski razvoj na posebnih območjih, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete in vrednote
prostora, pomembne z vidika krajinskih ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti
63. člen
(ohranjanje prepoznavnosti)
(1) Na območjih naravnih kakovosti je treba ohranjati krajinske prvine in naravne procese ter rabo prostora, s katero bodo
ohranjene najpomembnejše prvine prepoznavnosti in naravne kakovosti. Ohranjanje prepoznavnosti krajin oziroma prostora bo
Občina Ljubno zagotavljala na celotnem območju, predvsem pa na območjih ohranjanja narave, na območjih kompleksnega varstva
kulturne dediščine. Za prepoznavnost prostora občine je treba zagotavljati predvsem ohranjanje gozdnih območij, zgradbo in simbolne pomene krajin ter značilne arhitekturne člene ter njihovo umeščenost v prostor (cerkve na vrhovih gričev, skupine kozolcev).
(2) Za območja prepoznavnosti oziroma njihove dele, za katere bo potrebna sanacija ali pa bodo zanje podane razvojne
pobude, se izdelajo OPPN, ki bodo temeljili na prostorskih oziroma krajinskih preveritvah in utemeljitvah.
64. člen
(kulturna dediščina)
(1) Na območju občine se nahaja 100 registriranih enot kulturne dediščine.
(2) Delna prenova se predvidi za:
– Ljubno ob Savinji – Trško jedro (EŠD 4450),
– Radmirje – Vas (EŠD 4453),
– Okonina.
(3) V južnem delu Občine Ljubno se nahaja območje nacionalne prepoznavnosti z vidika kulturnega in simbolnega pomena
krajine Zadrečka dolina, ki pomeni obvezno izhodišče Strategije prostorskega razvoja RS. Za območja nacionalne prepoznavnosti
z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine je značilna velika gostota kulturne dediščine in številne medsebojne, pogosto
zgodovinsko odvisne povezave. So pomembni deli narodove identitete, ki tvorijo prepoznavno kulturno krajino visoke doživljajske
vrednosti. V teh območjih se zlasti varuje:
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– krajinsko zgradbo (naravne in kulturne prvine),
– ekološke procese sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini,
– tipologijo krajinskih prvin,
– povezavo s stavbno in naselbinsko dediščino.
(4) V Občini Ljubno se z načrtovanjem prostorskega razvoja zagotavlja celostno varstvo kulturne dediščine, ustrezno uporabo
dediščine v skladu s sodobnimi potrebami in načinom življenja in ob tem obravnava dediščino kot dejavnik vzdržnega prostorskega
razvoja in hkrati kot razvojni dejavnik in prostorski potencial.
(5) Dediščina se varuje glede na tip (arheološka, naselbinska, stavbna, memorialna dediščina) in glede na status (kulturni
spomeniki državnega ali lokalnega pomena in preostala dediščina). Pri načrtovanih posegih se na podlagi veljavne področne zakonodaje upošteva varstvene režime za registrirano kulturno dediščino in njena vplivna območja. Varstvene režime in usmeritve,
ki veljajo za posamezno enoto kulturne dediščine, se upošteva pri pripravi enot urejanja prostora, opredeljevanju namenske rabe
in prostorskih izvedbenih pogojev.
(6) Varstvo dediščine na večjih območjih dediščine se zagotavlja v sklopu celovitega varstva dediščine skozi sistem podrobnejšega prostorskega načrtovanja in v sodelovanju z dejavniki, ki s prostorom gospodarijo – kmetijstvo, gozdarstvo, poselitev,
urejanje infrastrukture.
(7) Poleg objektov dediščine se s ciljem ohranitve ali zagotovitve prostorske integritete, pričevalnosti, dominantnosti in možnosti delovanja dediščine varujejo tudi vplivna območja dediščine, določena iz zgodovinskega, funkcionalnega in vizualnega vidika
v prikazu stanja prostora. Pomembnejši in prostorsko izpostavljeni kulturni spomeniki se varujejo optimalno v njihovem vplivnem
območju, kar predpostavlja poleg fizične ohranitve tudi ohranitev skladne krajinske podobe in ohranitev obstoječih funkcionalnih
navezav in celovitosti. V vplivnem območju se varuje tudi druga kulturna dediščina, če je vedutno izpostavljena in pomembna za
krajinsko sliko širšega območja.
(8) Kulturna dediščina se varuje, ohranja in predstavlja na kraju samem. V izjemnih primerih, če ni nobene druge možnosti
več, se lahko varstvo stavbne dediščine zagotavlja tudi v tako imenovanem muzeju na prostem.
(9) Ohranja se stavbna dediščina na podeželju, ki se v največji možni meri poveže s turističnimi razvojnimi možnostmi določenega območja. Kulturna dediščina se vključuje v tematske kulturne ali rekreacijske poti, v katere se po možnosti vključujejo tudi
objekti in območja memorialne dediščine.
(10) Pri varovanju arheološke dediščine se zagotavlja varovanje najpomembnejših arheoloških najdišč v obliki rezervatov
oziroma prostorsko urejenih območij. Novi posegi v prostor se arheološkim najdiščem izogibajo. V robne dele najdišč in v najdišča
znotraj poselitvenih območij se lahko posega le, če ni možno najti drugih rešitev in le na osnovi rezultatov predhodnih arheoloških
raziskav.
(11) Na območju stavbne dediščine ali v njihovi bližnji okolici se ne umeščajo in izvajajo dejavnosti s področja obrambe,
prav tako se na ta območja ne umeščajo dejavnosti, ki bi predstavljale potencialne cilje napada v primeru oboroženega spopada.
(12) V cerkvah naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev. Dela se izvajajo
pod pogoji pristojne enote Zavoda za varstvo narave. Morebitno urejanje okolice cerkva naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
65. člen
(ohranjanje narave)
(1) Ohranjanje narave je treba zagotavljati na celotnem območju občine, predvsem pa na območjih, ki imajo na podlagi
predpisov s področja ohranjanja poseben status:
– lokalna zavarovana območja;
– naravne vrednote številnih zvrsti (površinska geomorfološka, podzemeljska geomorfološka, geološka, hidrološka, ekosistemska); naravne vrednote se varujejo v skladu z varstvenimi usmeritvami za posamezne zvrsti naravnih vrednot. Posege in dejavnosti se na naravni vrednoti izvaja le, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti),
– biotska raznovrstnost – varujejo se prosto živeče ogrožene in zavarovane vrste in habitatni tipi, ki se prednostno, glede
na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju Slovenije, ohranjajo v ugodnem stanju ter prvine biotske raznovrstnosti
krajine (ohranjajo, razvijajo in ponovno vzpostavljajo se krajinska pestrost in tiste značilnosti krajine, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na obravnavanem območju se kot taki značilni elementi krajine pojavljajo: visokodebelni travniški
sadovnjaki, posamezna drevesa in manjše skupine dreves v odprti krajini, živice, omejki, obrežna vegetacija ob potokih in
rekah, vrtače);
– ekološko pomembna območja; na teh 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 načrtujejo tako, da je njihov neugoden vpliv čim manjši;
– posebna varstvena območja – območja Natura 2000 (Kamniško Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke).
(2) V cerkvi Sv. Primoža v naselju Primož pri Ljubnem je habitat zavarovane vrste netopirjev. Pred morebitno obnovo cerkve
se pri izvedbi upošteva pogoje za njihovo ohranitev.
(3) Celotno porečje Ljubnice se smatra kot potencialni habitat zavarovane vrste raka navadnega koščaka. Pri izvedbi posegov in dejavnosti na vodotoku in njegovem vplivnem območju je potrebno upoštevati naravnovarstvene smernice in priporočila.
(4) Na zavarovanem območju narave (krajinski park, naravni rezervat in naravni spomenik) se z namenom trajne ohranitve
lastnosti in zagotavljanja njihovega varstva upošteva prepovedi, usmeritve in priporočila, ki so podani v aktu o zavarovanju.
(5) Skrajni zahodni del območja občine, ki je zgrajen iz karbonatnih kamnin, je opredeljen kot območje pričakovanih naravnih
vrednot. Na teh območjih se pričakujejo odkritja novih podzemnih geomorfoloških tvorb (jame, brezna), zato bodo pristojne institucije spremljale posege v naravo, zlasti zemeljska dela, pri katerih obstaja velika verjetnost odkritja novih, predvsem podzemeljskih
geomorfoloških naravnih vrednot.
(6) Habitatni tipi in značilni elementi krajine, so pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na območju Občine Ljubno
ni bilo izvedeno kartiranje habitatnih tipov, zato je pred odločitvijo o prostorskih ureditvah in rešitvah, ki se nanašajo na območja
s predvidenimi spremembami rabe prostora oziroma razmestitvijo dejavnosti v prostoru, treba ugotoviti prisotnost habitatnih tipov na teh območjih in njihovo stanje ohranjenosti. Habitatni tipi se ohranjajo v ugodnem stanju tako, da se posegi in dejavnosti
načrtujejo in izvajajo tako, daje njihov neugoden vpliv čim manjši. Ohranjajo in ponovno se vzpostavljajo tiste značilnosti krajine,
ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na obravnavanem območju se kot taki značilni elementi krajine pojavljajo:
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visokodebelni travniškí sadovnjaki, posamezna drevesa in manjše skupine dreves v odprti krajini, živice, omejki, obrežna vegetacija
ob potokih in rekah.
(7) Na posebnih varstvenih območjih (območja Natura 2000) se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni
meri:
– 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 V 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.
2.8.3 Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja
66. člen
(območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja)
(1) Na območju Občine Ljubno so območja potencialnih naravnih nesreč, kot ogrožena območja: poplavna območja, plazljiva in erozijska območja opredeljena v Prikazu stanja prostora. Na območjih z izrazito naravno dinamiko se bo varne življenjske
razmere omogočalo s sanacijo žarišč naravnih procesov in omejevanjem razvoja, sorazmerno glede na izrazitost in pogostost
naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine.
(2) V poplavnih, hudourniških, plazovitih območjih se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture oziroma dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki lahko s svojim delovanjem povzročijo naravne nesreče.
(3) Glede na stopnjo potresne ogroženosti morajo biti objekti ustrezno protipotresno projektirani in grajeni.
(4) Poplavna območja v Občini Ljubno so v obvodnem prostoru Savinje in Ljubnice ter njenih pritokov.
(5) Vsa območja za zaščito in reševanje na območju Občine Ljubno so opredeljena v načrtih zaščite in reševanja.
(6) Za primer naravnih in drugih nesreč se zagotavljajo površine za pokop večjega števila ljudi na površinah obstoječih
pokopališč v Ljubnem in Radmirju. Ruševine se odložijo na območju, namenjenemu ravnanju z odpadki v Podhomu v sosednji
Občini Gornji Grad. V kolikor te površine ne zadoščajo za odlaganje, se dodatne površine naknadno določijo na drugih kmetijskih
zemljiščih izven zavarovanih območij. Ob množičnem poginu živali se kadavri pokopavajo na območju gozdov.
2.8.4 Območja in objekti za potrebe obrambe
67. člen
(območja in objekti za potrebe obrambe)
Na območju Občine Ljubno ni objektov posebnega pomena za obrambo.
2.9 USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ
68. člen
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)
(1) Razvoj dejavnosti in raba prostora sledi kontinuiteti prostorskega urejanja predvsem tam, kjer kvalitetne prostorske ureditve
dajejo identiteto naseljem kot celoti ter posameznim predelom. Posamezne namenske rabe zemljišč iz veljavnih prostorskih aktov
so podlaga za razporeditev novih ali ohranitev obstoječih dejavnosti.
(2) V izvedbenem delu OPN se določijo območja naslednjih namenskih rab zemljišč:
– stavbna zemljišča,
– kmetijska zemljišča,
– gozdna zemljišča,
– vodna zemljišča,
– druga zemljišča, ki se delijo še na podrobnejše namenske rabe.
(3) Stavbna zemljišča se določijo na podlagi opredeljenih stavbnih zemljišč veljavnega planskega akta in območij predvidenih
za širitev stavbnih zemljišč, širitev naselij in sanacijo območij razpršene gradnje.
(4) Meja namenske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč se povzame po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije, OE Ljubno,
ki temeljijo pretežno na evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč.
(5) Podrobnejša namenska raba kmetijskih zemljišč (najboljša in druga kmetijska zemljišča) se določijo na podlagi prikaza
teh zemljišč v veljavnem planskem aktu Občine Ljubno.
(6) Vodna zemljišča se določijo na podlagi prikaza teh zemljišč v veljavnem zemljiško katastrskem prikazu in DOF.
(7) Ostale vodne površine, kjer je voda trajno ali občasno prisotna se opredelijo po pretežni namenski rabi prostora in ne kot
območja celinskih voda, pri čemer se pri načrtovanju v prostoru upošteva dejansko stanje na terenu ter vodotoke in stoječe celinske
vode obravnava, kot vodna zemljišča s pripadajočimi priobalnimi zemljišči in omejitvami, ki izhajajo iz zakonodaje s področja voda.
2.10 USMERITVE ZA DOLOČITEV PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV
69. člen
(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev)
(1) Prostorski izvedbeni pogoji so določeni za celotno območje Občine Ljubno, razen za območja, kjer so predvideni OPPN.
(2) Prostorski izvedbeni pogoji določajo vrste dopustnih posegov v prostor glede namena in vrste gradenj ter dopustno izrabo
prostora, lego objektov na zemljišču in velikost ter oblikovanje objektov, merila za parcelacijo, merila za priključevanje objektov na
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro ter skupna merila in pogoje za celostno ohranjanje kulturne dediščine in
ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Določena so tudi merila in
pogoji za gradnjo objektov zunaj poselitvenih območij ter za pripravo podrobnih prostorskih načrtov.
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3 IZVEDBENI DEL
3.1 ENOTE UREJANJA PROSTORA
70. člen
(enote urejanja prostora)

(1) Celotno območje Občine Ljubno se deli na enote urejanja prostora (EUP). Te so opredeljene skladno z namensko rabo
prostora. Obsegajo posamezna naselja, dele naselij, druga zaključena območja ter celotno območje odprtega prostora.
(2) Označevanje EUP:
– EUP so za območja naselij označene z dvočrkovno oznako posameznega naselja, ki izhaja iz imena naselja po registru
prostorskih enot (RPE) in zaporedne številke enote (npr. JUVANJE JU-1),
– EUP za odprti prostor so označene z oznako OP in zaporedno številko (npr. OP-1).
(3) Za posamezne EUP so v prilogi 2 določeni:
– način urejanja posegov v prostor, ki je lahko:
– urejanje s splošnimi PIP določenimi v tem OPN (74. do 122. člen odloka),
– urejanje s predvidenimi OPPN, za katere so določeni PIP, ki veljajo za posege v prostor do sprejema OPPN in usmeritve
za izdelavo OPPN,
– urejanje z veljavnimi IPA z navedbo IPA na območjih, kjer ostanejo v veljavi (ZN, UN, LN, OPPN) in se urejajo v celoti
skladno s temi IPA,
– podrobnejša namenska raba prostora, glede na katero so določeni PIP za tipologijo zazidave, dopustne dejavnosti, dopustne gradnje in druga dela, dopustni objekti in pogoji glede velikosti in oblikovanja (priloga 1),
– podrobnejši PIP, ki lahko veljajo v EUP poleg splošnih PIP, razen kadar jih izrecno spreminjajo (priloga 2).
(4) Za posege v prostor veljajo vse omejitve, ki jih določajo varstveni in drugi režimi, določeni s predpisi in so razvidni iz
Prikaza stanja prostora.
3.2 OBMOČJA NAMENSKE RABE PROSTORA
71. člen
(namenska raba prostora)
(1) Območje Občine Ljubno se glede na osnovno namensko rabo prostora deli na:
– območja stavbnih zemljišč,
– območja kmetijskih zemljišč,
– območja gozdnih zemljišč,
– območja voda.
(2) Območja osnovne namenske rabe se delijo na območja podrobnejše namenske rabe. Vrste namenskih rab na območju
Občine Ljubno so prikazane v naslednji preglednici:
Območja
osnovne
namenske rabe
OBMOČJA
STAVBNIH
ZEMLJIŠČ

Območja podrobnejše namenske rabe
Oznaka
Opis
S

OBMOČJA STANOVANJ,
ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim.

SS

Stanovanjske površine,
ki so namenjen bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi.

SK

Površine podeželskega naselja,
ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju.

C

OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI,
ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju.

CU

Osrednja območja centralnih dejavnosti,
kot so območja historičnega ali novih jeder, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih,
oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih,
verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje.

CD

Druga območja centralnih dejavnosti,
kjer prevladuje določena dejavnost, razen stanovanj.

I

OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI,
ki so pretežno namenjene industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim
dejavnostim.

IG

Gospodarske cone,
ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim
dejavnostim.

B

POSEBNA OBMOČJA,
ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, nakupovalna središča
in podobno.

BT

Površine za turizem,
ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev.

BC

Športni centri so športne površine in objekti,
ki so namenjeni športnim aktivnostim in športnim prireditvam.
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Območja podrobnejše namenske rabe
Oznaka
Opis
Z

OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN,
ki so namenjena preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem
in izboljšavi kakovosti bivanja.

ZS

Površine za oddih, rekreacijo in šport,
ki so namenjene oddihu, rekreaciji in športom na prostem.

ZP

Parki
kot urejena območja odprtega prostora v naselju.

ZD

Druge urejene zelene površine,
kot zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo.

ZK

Pokopališča,
ki so namenjena površinam za pokop in spominu na umrle.

P

OBMOČJA PROMETNIH POVRŠIN,
ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja prometa.

PC

Površine cest

E

OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE,
ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja energetike.

O

OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE,
ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo,
čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki.

A

POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE
kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini, nizke gostote pozidave, s pojavi samotnih kmetij,
zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih
oblik strnjenih manjših naselij (manjša gručasta naselja).
RAZPRŠENA GRADNJA,
kot zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč (informacija o dejanskem stanju).

OBMOČJA
KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ

K1

NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

K2

DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

OBMOČJA
GOZDNIH
ZEMLJIŠČ

G

GOZDNA ZEMLJIŠČA,
kot so zemljišča, porasla z gozdnim drevjem, zemljišča namenjena gojenju in ekonomskemu
izkoriščanju gozdov ter zemljišča v zaraščanju, ki so v skladu z Zakonom o gozdovih določena
kot gozd.

OBMOČJA
VODNIH ZEMLJIŠČ

V

OBMOČJA POVRŠINSKIH VODA,
ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja rabe voda.

VC

Celinske vode

OBMOČJA
DRUGIH ZEMLJIŠČ

L

OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN,
ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja izkoriščanja mineralnih surovin.

LN

Površine nadzemnega pridobivalnega prostora
72. člen
(razpršena gradnja)

(1) V EUP z namensko rabo G, K1 in K2 so evidentirani posamični obstoječi objekti razpršene gradnje kot stavbišča, ki so
v grafičnem delu OPN prikazana kot fundus objekta, na podlagi podatkov iz katastra stavb. Če stavbišče obstoječega zakonito
izgrajenega objekta ni vrisano v grafičnem delu OPN, zanj veljajo enake določbe kot za vrisane objekte.
(2) Za zakonito zgrajene objekte, kot tudi zemljišča, na katerih stojijo, velja, da jim pripada zemljišče namenjeno gradnji iz
veljavnega upravnega dovoljenja (funkcionalno zemljišče, gradbena parcela), objektom zgrajenim pred letom 1967 pa zemljišče
namenjeno gradnji v velikosti obstoječega stavbišča z dodano površino 1,5 površine stavbišča, oziroma skladno z veljavno zakonodajo.
3.3 DOPUSTNA IZRABA PROSTORA
73. člen
(dopustna izraba prostora)
(1) Faktor zazidanosti parcele (FZ) je razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele namenjene gradnji, opredeljen je v prilogi 1 po posameznih namenskih rabah.
(2) V tlorisno površino stavb se štejejo tudi nezahtevni in pomožni objekti.
(3) Za stavbe splošnega družbenega pomena v območju centralnih dejavnosti ter za stanovanjske stavbe za posebne potrebe se faktor zazidanost določi v skladu z normativi in standardi, ki urejajo posamezno področje dejavnosti in lahko odstopa od
predpisanih v tem odloku.
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3.4 PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
74. člen
(prostorski izvedbeni pogoji)

(1) PIP, ki jih določa ta odlok, so:
– splošni PIP, ki veljajo na celotnem območju občine, razen na območjih, ki se urejajo z veljavnimi IPA in določajo pogoje glede
namembnosti in vrste posegov v prostor, lege objektov, velikosti, oblikovanja, parcelacije, priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih
dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb in varovanja zdravja (74. do 128. člen in priloga 1);
– podrobnejši PIP, ki lahko veljajo v EUP poleg splošnih PIP, razen kadar jih izrecno spreminjajo (priloga 2);
– PIP na območju predvidenih OPPN, ki veljajo za posege v prostor do sprejema OPPN in usmeritve za izdelavo OPPN
(priloga 2).
(2) Za posege v prostor veljajo vse omejitve, ki jih določajo varstveni in drugi režimi, določeni s predpisi in so razvidni iz
Prikaza stanja prostora.
3.4.1 Splošni prostorski izvedbeni pogoji
3.4.1.1 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede dopustnih dejavnosti in gradnje, lege, velikosti, oblikovanja objektov,
zunanje ureditve, parcelacije in javnih natečajev
75. člen
(dopustne dejavnosti)
Namembnost območja EUP je določena z dopustnimi dejavnostmi na posameznih namenskih rabah in je opredeljena v
prilogi 1. Dopustne dejavnosti so opredeljene na podlagi predpisov o standardni klasifikaciji dejavnosti, nekatera poimenovanja v
tem odloku združujejo več kategorij iz predpisa. V primeru, ko določena dejavnost znotraj dopustne dejavnosti ni dopustna, je to
v prilogi 1 posebej opredeljeno. Dejavnosti v tem odloku so poimenovane po naslednjem sistemu:
Dejavnosti, navedene v Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti

Poimenovanje dopustnih dejavnosti v tem
odloku

A kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

kmetijstvo

B rudarstvo

rudarstvo

C predelovalne dejavnosti

predelovalne dejavnosti

D oskrba z električno energijo, plinom in paro

oskrba z energijo

E oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja

oskrba z vodo in saniranje okolja

F gradbeništvo

gradbeništvo

G trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil

trgovina

H promet in skladiščenje

promet in skladiščenje

I gostinstvo

gostinstvo

J informacijske in komunikacijske storitve
K finančne in zavarovalniške dejavnosti
L poslovanje z nepremičninami
M strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
N druge raznovrstne poslovne dejavnosti

intelektualne dejavnosti

O dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti

dejavnosti javne uprave

P izobraževanje

vzgoja in izobraževanje

Q zdravstvo in socialno varstvo

zdravstvo in socialno varstvo

R kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

kulturne, razvedrilne, in rekreacijske dejavnosti

S druge dejavnosti
T dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnje za lastno
rabo
U dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles

druge dejavnosti

76. člen
(dopustne gradnje in druga dela)
(1) Na celotnem območju OPN, razen na območjih, ki se urejajo z veljavnimi IPA, na območjih predvidenih OPPN ter na
območjih, kjer je s PIP drugače določeno, so dopustne naslednje gradnje in druga dela:
– vzdrževanje, rekonstrukcije, gradnje in odstranitve objektov gospodarske javne infrastrukture,
– vzdrževanje, rekonstrukcije, gradnje in odstranitve objektov in naprav prometnega omrežja,
– ureditev poti za pešce,
– ureditev kolesarskih povezav,
– vodnogospodarske ureditve za zavarovanje pred škodljivim vplivom voda.
(2) Na celotnem območju OPN, razen na območjih, ki se urejajo z veljavnimi IPA, na območjih predvidenih OPPN ter na
območjih, kjer je s PIP drugače določeno, so na stavbnih zemljiščih in izven njih dopustne naslednje gradnje in druga dela:
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a) vzdrževanje zakonito izgrajenih objektov
b) gradnje:
– gradnje novih objektov v okviru dopustnih objektov določenih v prilogi 1,
– dozidave in nadzidave zakonito izgrajenih objektov,
– rekonstrukcije zakonito izgrajenih objektov,
– odstranitve objektov,
– odstranitve zakonito izgrajenih objektov in gradnja novih objektov enake namembnosti in v okviru obsega kot odstranjeni
objekt,
– gradnja in postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, opredeljenih v prilogi 3.
c) sprememba namembnosti:
– spremembe namembnosti obstoječih zakonito izgrajenih objektov so možne za dejavnosti, ki so v skladu z namembnostjo
EUP, ob upoštevanju normativov za varstvo okolja.
(3) Prizidek je potrebno priključiti na komunalno infrastrukturo preko obstoječih priključkov objekta h kateremu se doziduje.
(4) Nadzidava objektov je dopustna do največje dopustne etažnosti, opredeljene v prilogi 1.
(5) Spremembe namembnosti obstoječih zakonito izgrajenih objektov so možne za dejavnosti, ki so v skladu z namembnostjo EUP, ob upoštevanju normativov za varstvo okolja. Obstoječih objektov, katerih dejavnost ni skladna z opredeljeno dopustno
dejavnostjo v EUP, ni dovoljeno povečevati.
(6) Sprememba namembnosti gospodarskih in gospodarsko bivalnih objektov v stanovanjske stavbe je dopustna samo na
območjih stanovanj SS, SK, A. Za gospodarske objekte razpršene gradnje sprememba namembnosti v stanovanjske objekte ni
dopustna.
(7) Za posege na zakonito izgrajenih objektih oziroma na njihovih parcelah, namenjenih gradnji, je potrebno vlogi za pridobitev
gradbenega dovoljenja predložiti že izdano gradbeno dovoljenje, ali v primeru stavbe zgrajene pred 31. decembrom 1966 dokazilo
o starosti stavbe, skladno z veljavno zakonodajo.
(8) Gradnje in druga dela (vključno z nezahtevnimi in enostavnimi objekti) so dopustne, če niso v nasprotju s predpisi s
področja varstva kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambe in
varovanja zdravja. Za gradnje, ki posegajo na območja varstvenih režimov, razvidnih iz Prikaza stanja prostora, je pred gradnjo
potrebno pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe.
77. člen
(dopustne gradnje na območju razpršene gradnje)
(1) Na zakonito zgrajenih objektih izven stavbnih zemljišč oziroma na zemljišču namenjenem gradnji za zakonito zgrajene
objekte (razpršena gradnja), so dopustne naslednje gradnje in druga dela, vendar le, kadar gre za izboljšanje bivalnega standarda
v teh objektih, ne pa v smislu dodajanja novih stanovanjskih enot ali prostorov za opravljanje novih dejavnosti:
a) vzdrževanje zakonito zgrajenih objektov
b) gradnje
– dozidave in nadzidave zakonito zgrajenih objektov, do največ 50 % obstoječe BTP objekta,
– rekonstrukcije zakonito zgrajenih objektov,
– odstranitve objektov,
– odstranitve zakonito zgrajenih objektov in gradnja novih objektov enake namembnosti, novi objekt po velikosti lahko presega
odstranjeni objekt do največ 50 % BTP,
– gradnja in postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, opredeljenih v prilogi 3.
(2) Novi objekti na mestu poprej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta na območju razpršene gradnje so praviloma
dopustni na isti lokaciji, izjemoma je dopusten večji zamik, ki se utemelji v projektni dokumentaciji, in sicer:
– kadar gradnja zaradi geoloških razmer na prvotni lokaciji ni mogoča (utemeljiti z geološkim mnenjem),
– kadar gre za izboljšanje prometne varnosti (utemeljeno s pogoji upravljavca),
– kadar je objekt na območju posebnih varstvenih režimov (utemeljeno s pogoji nosilca urejanja prostora),
– kadar gradnja na istem mestu ni mogoča iz drugih upravičenih razlogov (požarni, sanitarni, kar mora biti utemeljeno z
elaboratom).
(3) Območja razpršene gradnje so namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi skladno s predpisi, ki urejajo dopolnilne
dejavnosti na kmetiji. Obstoječe spremljajoče dejavnosti s pridobljenimi upravnimi dovoljenji se ohranjajo v obstoječem obsegu.
(4) Sprememba namembnosti iz nestanovanjskih v stanovanjske stavbe na območjih razpršene gradnje ni dopustna.
78. člen
(dopustni objekti)
Vrste dopustnih objektov so opredeljene v prilogi 1 po posameznih namenskih rabah.
79. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)
(1) Vrste dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov so opredeljene v prilogi 3 po posameznih namenskih rabah, njihova
gradnja je dopustna, če ni v podrobnejših PIP v prilogi 2 drugače opredeljeno.
(2) Gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov so dopustne, če niso v nasprotju s predpisi s področja varstva kulturne
dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambe in varovanja zdravja. Za
gradnje, ki posegajo na območja varstvenih režimov, razvidnih iz Prikaza stanja prostora, je pred gradnjo potrebno pridobiti pogoje
in soglasje pristojne službe.
(3) Postavitev certificiranih šotorov kot nezahtevnih objektov proizvodov, danih kot celota na trg je dopustna samo na namenski rabi IG in na kmetijskih zemljiščih skladno z določili tega odloka. Za potrebe prireditev se le-ti lahko začasno postavijo tudi
na drugih namenskih rabah.
(4) Gradnja majhnih stavb je možna na parceli namenjeni gradnji, na kateri je že izgrajen osnovni objekt pod pogojem, da ni
presežen s tem odlokom določen faktor zazidanosti FZ.
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(5) Pri večstanovanjskih objektih (tri in več stanovanj), nezahtevni in enostavni objekti niso dopustni kot posamični objekti,
ampak le kot skupna ureditev za potrebe celotnega objekta.
(6) Objekti za oglaševanje se urejajo celovito, na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag in pozitivnem mnenju občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor, ki ga izda k lokaciji in oblikovanju. Za postavitve, ki posegajo na objekte in
območja kulturne dediščine, razvidnih iz Prikaza stanja prostora, je pred gradnjo potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
(7) Gradnja čebelnjakov je dopustna do največ 40 m2 BTP ob pogoju, da je investitor registriran čebelar pri Čebelarski zvezi
Slovenije. Pri umeščanju v prostor se upoštevajo krajinske značilnosti in vidna izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi mnenje
občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor. Pri umeščanju v gozd se pridobi tudi mnenje pristojnega Zavoda za gozdove.
(8) Pomožni kmetijsko gozdarski objekti (nezahtevni in enostavni objekti) se v primeru premajhnega razpoložljivega stavbnega
zemljišča izjemoma lahko gradijo zunaj stavbnega zemljišča na kmetijskem ali gozdnem zemljišču ob pogojih:
– uporaba objekta je neposredno vezana na kmetijsko dejavnost;
– staje in pomožne kmetijsko gozdarske objekte kot nezahtevne objekte (razen rastlinjaka, ograje za pašo živine, obore za
rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov) na kmetijskem
zemljišču lahko gradi investitor, ki ima v lasti oziroma zakupu:
a. najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine,
trajne nasade in druge kmetijske površine;
b. najmanj 5000 m2 zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade;
– objekt se umesti v okviru ali neposredni bližini območja, na katerem že stojijo stavbe kmetije, praviloma v največji oddaljenosti 25 m od stavbnega zemljišča ali stavbišča zahtevnih oziroma manj zahtevnih objektov;
– gradnja pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov (kozolec, napajalno korito, krmišče, obora, grajena ograja za pašo živine,
ograja ter opora za trajne nasade, poljska pot in gozdna prometnica) je dopustna tudi na dislociranih lokacijah;
– pri umeščanju v prostor se upoštevajo krajinske značilnosti in vidna izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi mnenje
občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor;
– pri umeščanju v gozd se pridobi tudi mnenje pristojnega Zavoda za gozdove.
80. člen
(lega objektov)
(1) Lege novozgrajenih objektov morajo slediti gradbenim linijam obstoječih objektov ob ulicah in drugim obstoječim gradbenim linijam v prostoru, kar velja tudi za nezahtevne in enostavne objekte (razen nadstreškov in podzemnih objektov). Če gradbene
linije v prostoru ni, je gradbena meja, do katere lahko segajo objekti, pogojena z regulacijskimi linijami cest in komunalnih vodov.
(2) Pri lociranju in gradnji objektov je potrebno upoštevati značilen vzorec poselitve in značilnosti lokalne graditeljske tradicije
v obravnavani arhitekturni krajini. Vsi posegi v grajeno strukturo naselja morajo težiti k ohranjanju kvalitetne arhitekture posameznih
območij in izboljšanju negativnih dosedanjih posegov.
(3) Postavitev stavb mora biti prilagojena konfiguraciji terena. Daljša stranica stavb, lociranih na pobočjih, mora biti
vzporedna s plastnicami. Izjemoma je postavitev (orientacija) stavb lahko drugačna, če se v projektni dokumentaciji utemelji, da postavitev stavbe upošteva ohranjen identitetni urbanistični vzorec naselja, njegovega dela oziroma prevladujočo
orientacijo slemen.
(4) Novogradnje se lahko orientira na način, ki omogoča najboljšo izrabo sončne energije, če je postavitev stavb skladna
z morfološko zasnovo naselja, sledi gradbenim linijam in je prilagojena konfiguraciji terena (daljša stranica stavb, lociranih na
pobočjih, mora biti vzporedna s plastnicami). Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitev in gradnja
naprav za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturna dediščina ter v vplivnih območjih spomenikov je postavitev naprav za proizvodnjo električne energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi
umestitve, vendar je pred tem potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.
81. člen
(odmiki)
(1) Odmiki od parcelnih mej:
– novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelnih mej tako, da ni motena sosednja posest, in da je možno vzdrževanje in
raba objektov v okviru parcele;
– novi objekti (nad in pod terenom) morajo biti, merjeno od najbolj izpostavljenega dela objekta, oddaljeni od meje sosednjih
parcel najmanj 4 m, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj polovico višine objekta;
– medposestne ograje, škarpe in podporne zidove se lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje,
pisno sporazumejo, sicer morajo biti oddaljene 0,50 m od parcelne meje;
– odmiki zunanjih ureditev (privatni dovozi, dvorišča) od parcelne meje morajo biti vsaj 0,50 m;
– odmiki spominskih obeležij in elementov urbane opreme od parcelne meje morajo biti vsaj 0,50 m.
(2) Odmiki med objekti:
– odmiki med objekti so praviloma enaki višini kapi višjega objekta razen, ko predvideni objekt leži južno, jugovzhodno ali
jugozahodno od obstoječega objekta, kjer mora biti odmik enak 1,5 višine kapi predvidenega objekta (osončenje);
– odmiki med objekti morajo upoštevati higiensko zdravstvene in požarno varstvene normative.
(3) Manjši odmiki od odmikov, navedenih v predhodnih odstavkih tega člena, so dovoljeni ob soglasju lastnika sosednjega
zemljišča.
(4) Ne glede na določbe predhodnih odstavkov tega člena se lahko gradi do parcelne meje, ko gre za strnjeno gradnjo, zlasti
na območjih obstoječega strnjenega mestnega ali vaškega jedra, obstoječih uličnih nizov in pri vrstnih hišah, kjer je prepoznana
gradnja na parcelno mejo. V primeru gradnje novega objekta, ki se gradi na mestu odstranjenega in v enakih gabaritih, soglasje
lastnikov sosednjih parcel ni potrebno.
(5) Odmiki od javnih cest:
– gradnja v varovanem pasu javne ceste se lahko dovoli le na podlagi pisnega soglasja upravljavca le-te;
– minimalen odmik načrtovanih objektov od javne ceste se glede na kategorijo javne ceste določi v skladu s predpisi, ki
urejajo posamezno vrsto ceste;
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– minimalen odmik novih objektov od občinskih cest v naseljih mora znašati najmanj 2,00 m za objekte in 1,00 m za ograje
od roba pločnika oziroma od roba vozišča. Na nepreglednih delih se odmik ustrezno poveča, kar določi upravljavec v projektnih
pogojih in soglasju. V kolikor pločnik v naselju še ni izgrajen, je potrebno pri določitvi odmika objekta v naselju upoštevati koridor
za peš promet v minimalni širini 1,50 m od roba vozišča, temu pa je v primeru nezadostne širine obstoječega vozišča potrebno
dodati še koridor za predvideno razširitev vozišča. Odstopanje od predhodno navedenih minimalnih odmikov od občinskih cest
je možno le v soglasju z upravljavcem občinske ceste. V naseljih, za katera veljajo pogoji varstva kulturne dediščine, se dopustni
odmiki od občinskih cest smiselno prilagodijo le-tem;
– minimalen odmik novih parkirnih in manipulacijskih površin od občinskih cest mora znašati vsaj 1,0 m od roba vozišča;
– za postavitev ograj ob javnih cestah je predhodno potrebno pridobiti soglasja pristojnih upravljavcev, ki določijo dopustne
odmike od javnih cest in dopustne višine ograj, da le-te ne ovirajo polja preglednosti in vzdrževanja cest ter predvidenih ureditev;
– med voziščem javne ceste in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med voziščem javne ceste in ograjo ali zapornico,
ki zapira pot vozilom do parkirnih ali garažnih mest, je potrebno zagotoviti najmanj 5 m prostora, na katerem se lahko vozilo ustavi,
dokler ni omogočen dostop do parkirišča ali garaže oziroma izvoz iz nje.
(6) Odmiki od gospodarske javne infrastrukture so določeni s predpisi, ki urejajo posamezne vrste gospodarske javne infrastrukture.
(7) Zaradi zagotovitve varnosti objektov se nove objekte načrtuje praviloma v odmiku ene drevesne višine odraslega gozda
od obstoječega gozdnega roba. Pri tem se odmik določi v odvisnosti od posameznih lokacij in sestojev, ki so ali se bodo v času
razvili na posamezni lokaciji. Za manjši odmik se pridobi soglasje pristojnega Zavoda za gozdove.
(8) Pri umeščanju objektov se upošteva zunanja meja priobalnega zemljišča oziroma odmik od meje vodnega zemljišča v
skladu s predpisi s področja upravljanja z vodami.
82. člen
(velikosti objektov)
(1) Podrobnejši tlorisni in vertikalni gabariti objektov so opredeljeni v prilogi 1.
(2) Maksimalni gabariti nezahtevnih in enostavnih objektov so določeni s predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost oziroma z drugimi veljavnimi predpisi.
(3) Vse novogradnje se morajo prilagoditi gabaritom obstoječe zazidave znotraj EUP, prav tako to velja za prizidave in nadzidave objektov.
(4) Pri določanju višine objektov je treba, poleg predpisanih dopustnih višin za posamezne vrste objektov, upoštevati tudi
pretežno višino tradicionalnih oziroma drugih kakovostnih okoliških objektov v EUP tako, da novi objekti po višini ne izstopajo iz
celotne podobe EUP. Novi objekti, dozidave in nadzidave naj se po višini približajo gabaritom obstoječe zazidave. Izjema so EUP,
v katerih so posebej dovoljeni višinski poudarki oziroma višji gabariti od obstoječih.
(5) Dopustna je izvedba več etaž kleti ob predhodni izdelavi geološko geomehanskega elaborata.
(6) Novogradnje na izpostavljenih legah in grebenih morajo imeti klet v celoti vkopano v zemlji, da se na teh območjih zagotovi
pritličen gabarit.
(7) Dozidave in nadzidave objekta so dovoljene v obsegu, s katerim ni presežen s tem odlokom določen faktor zazidanosti FZ.
Zagotovljeni morajo biti odmiki od parcel in sosednjih objektov skladno z določili tega odloka in predpisi. Bivalni pogoji sosednjih
objektov se ne smejo poslabšati.
83. člen
(oblikovanje objektov)
(1) Podrobnejši pogoji glede oblikovanja objektov so opredeljeni v prilogi 1.
(2) Oblikovanje vseh objektov na posamezni parceli namenjeni gradnji naj bo usmerjeno k medsebojni oblikovni usklajenosti.
Dozidave in nadzidave objektov se morajo v prostorskih razmerjih in razmerjih gradbenih mas praviloma skladati s celotno stavbno
maso, oblikovanjem in uporabljenimi gradbenimi materiali osnovnega objekta. Dozidani del stavbe mora z osnovno stavbo oblikovati celovito prostorsko kompozicijo.
(3) Smer slemena naj poteka vzporedno s plastnicami oziroma mora biti usklajena z obstoječo zasnovo zaselka ali gruče hiš,
ki je tipična za posamezni poselitveni vzorec. Smer slemena stavb naj bo praviloma vzporedna s plastnicami nagnjenega terena,
razen kadar je prevladujoč vzorec smer slemena prečno na plastnice.
(4) Obliko streh, naklon, kritino in smeri slemen je treba prilagoditi splošni oziroma kakovostni podobi v EUP. Osvetlitev
podstrešnih prostorov je dovoljena s terasami, strešnimi okni, frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin, ki ne smejo biti višje
od osnovne strehe in naj bodo na posamezni strehi poenoteno oblikovane. Gradnja stolpičev in šotorastih streh ni dovoljena. Na
strehah objektov je dovoljena namestitev fotonapetostnih modulov, ki se izvedejo v ravnini strešine in ne presegajo gabaritov strehe
več kot zahteva sistem pritrditve, razen pri ravnih strehah in strehah z minimalnimi nakloni, kjer je možna postavitev modulov pod
večjimi nakloni.
(5) Na varovanih objektih in v območjih kulturne dediščine so strešne odprtine izjemoma možne v obliki tradicionalnih frčad
in strešnih oken. Vse odprtine na eni strehi morajo biti enako oblikovane ter enakega naklona kot je osnovna strešina. Najvišji del
frčade ne sme biti višji od slemena osnovne strehe. Strešne odprtine morajo slediti rastru fasadnih odprtin in biti kompozicijsko
skladne z arhitekturno zasnovo objekta.
(6) Pri oblikovanju fasad je treba smiselno upoštevati kakovostne oziroma prevladujoče okoliške objekte v prostorski enoti
glede oblikovanja arhitekturnih elementov na fasadi, kot so členitev fasad, okna, slopi oziroma stebri, nadstreški, balkoni, ograje,
fasadna dekoracija in podobno ter barve oziroma drugo (struktura, materiali). Na fasadah se dovoli uporaba svetlih barv v spektru
sivih barv in v spektru različnih zemeljskih barv; dopustni so fasadni poudarki. Dovoljena je uporaba sodobnih obložnih materialov
(les, steklo, kovina, beton in drugih sodobnih materialov). Oblikovanje lesenih arhitekturnih elementov mora izhajati iz lokalne
tradicije oblikovanja, lahko tudi na sodoben način. Prepovedana je uporaba barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone,
npr. črna, žive barve kot so rdeča, vijolična, oranžna, travniško zelena, turkizno modra in druge žive barve. Dopustna je uporaba
fotonapetostnih modulov kot del fasade.
(7) Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturna dediščina ter v vplivnih območjih spomenikov je postavitev
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naprav za proizvodnjo električne energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, vendar je pred tem potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.
(8) Oblikovanje in razporeditev okenskih in vratnih odprtin na fasadah ter obdelava fasad naj izhajajo iz funkcije objekta
in se prilagajajo sosednjim objektom ter značilnostim oblikovanja v arhitekturni krajini.
(9) Objekti so lahko grajeni klasično ali montažno.
(10) Dozidave in nadzidave objektov se morajo v prostorskih razmerjih in razmerjih gradbenih mas praviloma skladati
s celotno stavbno maso, oblikovanjem in uporabljenimi gradbenimi materiali osnovnega objekta. Dozidani del stavbe mora z
osnovno stavbo oblikovati celovito prostorsko kompozicijo, skladno s sosednjimi objekti v naselju.
(11) Objekti oziroma elementi urbane opreme morajo biti oblikovani po načelih sodobnega oblikovanja in med seboj oblikovno usklajeni.
(12) Pri vzdrževanju in drugih posegih na obstoječih javnih stavbah ter objektih večstanovanjske gradnje je potrebno
upoštevati naslednja pravila:
– obnova fasade mora potekati za celoten objekt hkrati, ohranja se obstoječe značilnosti fasade (členitev, barva, materiali),
– dopustna je zamenjava oken, vrat in senčil v enaki velikosti, obliki in barvi kot obstoječa,
– zasteklitve balkonov in namestitev klimatskih naprav so možne na enoten način za celoten objekt.
(13) Klimatskih naprav ni dopustno nameščati na ulične fasade objektov; namestitev klimatskih naprav ne sme imeti motečih vplivov na okoliška stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje (hrup, vroči zrak, odtok vode).
(14) Elektro omarice, omarice plinskih, telekomunikacijskih in drugih tehničnih napeljav je potrebno namestiti tako, da so
javno dostopne in da praviloma niso na uličnih fasadah objektov.
84. člen
(oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov)
Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali zahtevnih in manj zahtevnih
objektov v okviru EUP. Objekti so lahko le enoetažni – pritlični ali v celoti ali delno vkopani razen pomožni kmetijsko gozdarski
objekti, kjer je etažnost pogojena s funkcijo stavbe (kozolec, senik). Strehe pomožnih objektov so enake kot nad osnovno stavbo,
če se s tem doseže skladnost pozidave na parceli, namenjeni gradnji. Strehe drugih oblik in nižjega naklona (enokapna, ravna)
ter druge kritine se lahko uredijo v primeru steklenjakov, zimskih vrtov, nadstreškov ali če je zaradi funkcionalnosti tega objekta
na parceli, namenjeni gradnji, taka streha bolj primerna. Če so objekti v celoti ali delno vkopani, so dopustne tudi betonske
ali ozelenjene strehe. Postavitev objekta ne sme ovirati manipulacije na gradbeni parceli ali zmanjšati najmanjših potrebnih
površin za parkiranje.
85. člen
(oblikovanje odprtih in zelenih površin)
(1) Ureditev okolice objektov mora zagotoviti oblikovno povezavo objekta z okoljem, kar se opredeli s projektno dokumentacijo.
(2) Preoblikovanje terena se prednostno izvaja z brežinami, le v primeru, ko to ni mogoče ob upoštevanju geotehničnega
poročila, se izvede s podpornimi zidovi po projektni dokumentaciji. Gradnja podpornega zidu, višjega od 1,5 m, je dovoljena le
zaradi geotehničnih pogojev terena. Višje podporne zidove je potrebno izvesti v kaskadah, če to dopušča velikost zemljišča.
Izgradnja podpornega zidu v primeru popolne izravnave terena ni dopustna. Višina zemljišča na parcelni meji mora biti praviloma prilagojena sosednjemu zemljišču. Podporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni. Dostopne poti
in gospodarske površine je potrebno oblikovati tako, da se v največji meri prilagajajo terenu. Upošteva se oblikovanje, značilno
za posamezno območje.
(3) Ograje so lahko žične, lesene, zidane kot stebrički z vmesnimi lesenimi ali žičnimi polnili ali zasaditvijo živice. Ograjevanje s polnimi zidovi ni dopustno. Višine ograj so v strnjenih naseljih dopustne do 1,60 m, razen v primerih varovalnih in
igriščnih ograj.
(4) Pri ograjevanju objektov in območij, ki zahtevajo posebno varnost, je potrebno upoštevati izvedbo in višino ograje, ki
je določena z drugimi predpisi.
(5) Ograjevanje gozdnih in kmetijskih zemljišč ni dovoljeno, razen obore za rejo divjadi, ograje za pašno živino in za varovanje intenzivnih kmetijskih nasadov ter varovanje posameznih delov gozdov in kmetijskih zemljišč ob mnenju občinskega
upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo in v primeru ograjevanja gozdnih zemljišč tudi službe pristojne za gozdarstvo.
(6) Okolica objektov naj bo urejena skladno z okoliško krajino. Ozelenitve okolice objektov naj se izvedejo z avtohtonimi
rastlinskimi vrstami, tujerodne naj se uporabljajo v minimalnem obsegu. Zaželeno je saditi tudi večja drevesa avtohtonih
drevesnih vrst kot so lipe, gabri, bori …. Žive meje naj bodo oblikovane iz avtohtonih grmovnih ali drevesnih vrst, (kot npr.
kalina, gaber).
(7) Zunanje ureditve pri javnih objektih in na javnih prostorih morajo biti načrtovane celovito z uporabo ustreznih materialov, usklajeno z arhitekturo objektov, urbano opremo in tako, da omogočajo dostop tudi funkcionalno oviranim osebam. Odprte
zelene površine, osrednje površine za pešce (trgi) se ne smejo pozidati.
(8) Na javnih površinah je potrebno ohranjati obstoječa drevesa in jih v primeru odstranitve zaradi tehničnih ali varnostnih
zahtev nadomestiti.
(9) Pri gradnji večstanovanjskih objektov je na parcelah, namenjenih gradnji, potrebno zagotoviti najmanj 15 m2 zelenih
površin na stanovanje, od tega:
– 5 m2 za igro z žogo za potrebe večjih otrok in mladostnikov,
– 7,5 m2 za igro mlajših otrok (4,0 m2 igralne površine, 3,5 m2 zelene površine),
– 2,5 m2 za počitek stanovalcev.
(10) V kolikor so površine za igro mlajših otrok od stanovanj oddaljene do 100 m, površine za igro večjih otrok pa do 300 m,
teh posameznih površin na parceli, namenjeni gradnji, ni potrebno urediti in se lahko namenijo površinam za počitek.
(11) Zagotoviti je potrebno ozelenitev prometnih površin, površine ob prometnicah skozi naselje in večja parkirišča se v
čim večji meri zasadijo.
(12) Postavljanje obor in ograjevanje parcel v odprti kmetijski krajini na območjih ohranjanja narave se ne izvaja oziroma
se izvaja na način, da je mogoč prehod prostoživečih vrst. Na območjih, ki so zavarovani po predpisih o ohranjanju narave, se
ne postavlja obor za gojenje tujerodnih prostoživečih vrst.
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86. člen
(velikost parcel namenjenih gradnji)
(1) Velikost parcel, namenjenih gradnji, se določi v projektni dokumentaciji.
(2) Parcela, namenjena gradnji, je površina zemljišča, ki je potrebna za redno rabo objekta, omogočati mora normalno
uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami, razen če je del teh potreb zagotovljen na drugem
zemljišču.
(3) Pri določanju velikosti parcele namenjene gradnji je treba upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli, poteke komunalnih vodov in druge omejitve rabe prostora,
– urbanistične zahteve (dovozi in dostopi, intervencijske poti, mirujoči promet, odprte površine),
– sanitarno-tehnične zahteve,
– požarno-varnostne predpise.
(4) Obliko parcele, namenjene gradnji na stavbnih zemljiščih, je treba formirati tako, da bo omogočala pravilno umestitev
objekta v prostor glede na naravne danosti in ustvarjene razmere in zagotavljala primerne ureditve površin, ki bodo služile temu
objektu in bodo sledile pogojem oblikovanja objektov. Za kmetije je potrebno zagotoviti velikost parcele v takšnem obsegu, da bo
prilagojena obsegu proizvodnje in kmetijske mehanizacije.
(5) Za območja višje gostote in območja, kjer je dopustna gradnja večjih objektov, se parcela namenjena gradnji določi glede
na predpisano izrabo zemljišča in ostale pogoje, ki jih določa ta odlok.
87. člen
(javni natečaj in variantne rešitve)
V Občini Ljubno ni območij, za katere bi bila obvezna pridobitev strokovnih rešitev z javnim natečajem. Za prostorske ureditve
je pridobitev strokovnih rešitev z javnim natečajem obvezna, če je določena s predpisi, ki urejajo javne natečaje.
3.4.1.2 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo
in grajeno javno dobro
88. člen
(priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro)
(1) Gradnja objektov je možna le na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno in energetsko opremo: dovozno pot na javno cesto, priključek na elektriko, zadostno oskrbo z vodo ter urejeno odvajanje
odpadnih vod.
(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.
(3) Kjer stavbna zemljišča niso komunalno opremljena, lahko investitor zagotovi predpisano komunalno opremo objektov tudi
na drugačen način, če gre za način oskrbe, ki sledi napredku tehnike in nima negativnih vplivov na okolje in z mnenjem občinskega
upravnega organa, pristojnega za prostor.
(4) V novo predvidenih območjih gradnje, kjer še ni zgrajene prometne in komunalne infrastrukture, je gradnja objektov možna
po izgradnji prometne in komunalne infrastrukture oziroma ob sočasni gradnji v skladu z urbanistično pogodbo.
89. člen
(gradnja gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra)
(1) Vsa gospodarska javna infrastruktura se mora načrtovati in graditi v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi normativi in
določili tega odloka.
(2) Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in ustreza obrambno zaščitnim zahtevam (varstvo pred požarom, oskrba v izrednih razmerah, zmanjševanje ogroženosti ipd.).
(3) Poteki posameznih vodov gospodarske javne infrastrukture morajo biti medsebojno usklajeni, praviloma naj potekajo v
skupnih koridorjih, kjer je to tehnično izvedljivo. Potekajo naj po javnih površinah razen, kjer zaradi terenskih in drugih razlogov to
ni mogoče. Kadar potekajo po zelenicah, se umestijo na način, da ni prizadeta zasaditev zelenic.
(4) Posamezni komunalni objekti in naprave (transformatorske postaje, črpalne postaje, vodni zbiralniki in podobno) morajo
biti postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, praviloma v sklopu kakšnega drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod
nivojem javne površine.
(5) Vsi posegi na gospodarski javni infrastrukturi in posegi, ki se nahajajo v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture, se lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca gospodarske javne infrastrukture. Upravljavec poda tudi pogoje za priključitev
objektov.
(6) V predvidenih koridorjih za potrebe komunalnega urejanja ni dovoljena gradnja drugih objektov in naprav, dovoljena so
le redna vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah, razen izjemoma ob soglasju upravljavca oziroma predlagatelja
posameznega voda.
(7) Pri načrtovanju poteka trase gospodarske javne infrastrukture je potrebno 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 stabilnost brežin vodotokov.
(8) Prečkanja vodov gospodarske javne infrastrukture pod strugo vodotokov morajo biti načrtovana tako, da se ne bo zmanjšala prevodna sposobnost struge vodotoka.
90. člen
(varovana območja gospodarske javne infrastrukture)
(1) Gradnja v varovalnih pasovih posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture je dovoljena skladno s predpisi in
s soglasjem upravljavca.
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(2) Varovalni pasovi cest znašajo, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta:
Vrsta prometne infrastrukture
Širina varovalnega pasu (m)
Regionalna cesta
15
Lokalna cesta
8
Zbirna cesta (LZ)
10
Krajevna cesta (LK)
8
Javna pot (JP)
6
Javna pot za kolesarje
2
(3) Varovalni pasovi elektroenergetskega omrežja znašajo, merjeno od osi elektroenergetskega voda oziroma od zunanje
ograje razdelilne ali transformatorske postaje, na vsako stran:
Nazivna napetost
nadzemni DV in RTP 110 in 35 kV
podzemni 110 kV in 35 kV
nadzemni 1 kV do 20 kV
podzemni 1 kV do 20 kV
nadzemni vod do 1 kV
RP in TP 0.4 kV

Širina varovalnega pasu (m)
15
3
10
1
1,5
2

(4) Varovalni pas vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda, telekomunikacijskih vodov, vključno s kabelskim
razdelilnim sistemom in drugih vodov za določeno vrsto gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma v javno korist, razen
priključkov nanje, merjen od osi, znaša za podzemne objekte 3 m.
(5) Če so varovalni pasovi posameznega infrastrukturnega omrežja, opredeljeni v drugih predpisih, različni od navedenih v
tem odloku, se upošteva določila teh predpisov.
91. člen
(cestno omrežje)
(1) Načrtovanje in gradnja nove ter vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture morajo potekati skladno s predpisi s
področja prometa.
(2) Upoštevati je potrebno pogoje in določila:
– veljavnih predpisov s področja varnosti cestnega prometa, ki se uporabljajo za vse javne prometne površine in tudi za prometne površine, ki niso kategorizirane kot javne: dovozne ceste, dostopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine,
avtobusne postaje in postajališča, gozdne ceste, ceste v zasebni lasti;
– ceste naj se priključujejo čim bolj pravokotno. Slepo zaključene nove ceste morajo imeti urejeno obračališče zadostne širine
za obračanje komunalnih vozil;
– ob regionalnih in lokalnih cestah naj se izvedejo kolesarske steze oziroma poti. Glede na prostorske možnosti in razpoložljivost zemljišč naj se kolesarske poti izvedejo izven cestnih teles. Ob javnih cestah je na prometnih površinah izven vozišča
dovoljeno urejati avtobusna postajališča, parkirišča in počivališča. Vse ceste je treba ustrezno odvodnjavati in redno vzdrževati.
Priporočljivo je izvajanje geološko-geotehničnih raziskav pri novogradnjah in rekonstrukcijah cest, pri načrtovanju sanacijskih
ukrepov za stabilizacijo plazov, ki ogrožajo manj prometne ceste, in za potrebe dimenzioniranja pri obnovah konstrukcij prometnic;
– za vsako stavbo mora biti zagotovljen dovoz in dostop z javne ceste. Parcela se v primeru neustrezne širine občinske ceste
ustrezno zmanjša za zagotovitev ustrezne širine vozišča. Pogoje poda upravljavec občinske ceste. Gradnja na praznih parcelah
ne sme onemogočati možne izgradnje dovozov do parcel predvidenih za gradnjo in ne sme onemogočiti dovozov do kmetijskih
zemljišč in gozda;
– v primeru zagotovitve dostopa preko sosednjih zemljišč mora imeti investitor za to zagotovljeno služnost. Gozdne ceste
morajo biti načrtovane, izgrajene in vzdrževane po predpisih, ki urejajo gozdarstvo;
– omrežje pešpoti in kolesarskih povezav se navezuje na javne površine (obvodne površine, zelene površine, parki, igrišča …)
in se opremi z javno razsvetljavo, drevoredi (glede na profil ceste) in drugo urbano opremo skladno z določili odloka.
(3) Na posameznih odsekih javnih 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. Na lokalnih cestah se
vzpostavlja standard vsaj minimalnega profila za javno cesto ter glede na prometne obremenitve praviloma tudi kolesarska steza
2 x 1,50 m in hodnik za pešce širine 1,50 m.
92. člen
(železniško omrežje)
V Občini Ljubno ni železniškega omrežja.
93. člen
(zračni promet)
V Občini Ljubno ni letališč in heliportov in se ne nahaja v vplivnem območju katerega od slovenskih letališč, glede na predvideno in obstoječo mrežo letališč.
94. člen
(parkirne površine)
(1) Pri gradnjah novih objektov ali pri spremembi namembnosti javnih in zasebnih objektov morajo biti zagotovljene zadostne
parkirne površine ali garažna mesta na parceli namenjeni gradnji posameznega objekta, in sicer tako za stanovalce, kakor tudi
zaposlene in obiskovalce.
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(2) Pri večstanovanjskih objektih je potrebno čim več parkirnih površin zagotavljati v kleteh objektov oziroma v podzemnih
prostorih, s čimer se ohranja več zelenih površin ob objektih in zagotavlja večja bivalna kakovost območja.
(3) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje
vozil na javno cesto.
(4) Parkirna mesta in garaže morajo biti razporejene in izvedene tako, da hrup ali smrad ne motita dela, bivanja in počitka v
okolici. Parkirne ploščadi z več kot 10 PM morajo biti ozelenjene z zasaditvijo dreves po pogojih tega odloka za saditev.
(5) Parkirna mesta in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3.5 t in za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil v stanovanjskih naseljih niso dopustna. Zgraditi jih je možno v območju prometnih površin in območju proizvodnih dejavnosti.
(6) Glede na namembnost ali dejavnosti je treba pri izračunu parkirnih mest praviloma upoštevati naslednje minimalno število
parkirnih mest (v nadaljevanju PM):
Namembnost objekta

Število PM

enostanovanjske stavbe

2 PM

dvostanovanjske stavbe, dvojčki

2 PM / stanovanje

večstanovanjske stavbe

1,5 PM / stanovanje

stanovanjske stavbe v starih delih mesta

0,5 PM / stanovanje, najmanj 1 PM

počitniške hiše

1 PM

domovi za starejše

1 PM / 5 postelj + 50 % za obiskovalce

oskrbovana stanovanja

0,8 PM / stanovanje + 20 % za obiskovalce

vrtci, šole

2 PM / oddelek

športna igrišča

1 PM / 200 m2 BTP, od tega 20 % PM za avtobuse

zdravstveni domovi

1 PM na 25 m2 BTP, vendar ne manj kot 2 PM

trgovine, velike trgovske hiše

1 PM / 50 m2 BTP, vendar ne manj kot 4 PM

butiki, specializirane trgovine

1 PM / 30 m2 BTP, vendar ne manj kot 2 PM

gostinski lokal

1 PM / 10 sedežev

gostinske stavbe s prenočišči

1 PM / 5 sob

obrtni in industrijski obrati

1 PM / 50 m2 neto površine ali 1 PM / 2 zaposlena

skladišča

1 PM / 150 m2 neto površine ali 1 PM / 2 zaposlena

poslovni prostori s strankami

1 PM / 30 m2 BTP, vendar ne manj kot 2 PM

poslovni prostori brez strank

1 PM / 2 zaposlena

pokopališča

1 PM / 600 m2

Za ostale dejavnosti se število parkirišč določi v skladu s Tehničnimi normativi za projektiranje posameznih vrst objektov. Odstopanje od navedenega števila parkirnih mest je dopustno, če se odstopanje utemelji v projektni dokumentaciji, vendar le s soglasjem
občinskega upravnega organa, pristojnega za urejanje prostora.
(7) Na vseh javnih parkiriščih je treba, skladno s predpisi, zagotoviti ustrezno število parkirnih mest za invalidne osebe. Pri
določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo, ki morajo biti dostopni brez arhitektonskih ovir, je potrebno zagotoviti vsaj 5 %
parkirnih mest ali vsaj eno parkirno mesto za invalide. Določila veljajo povsod, razen v primeru, ko je možno zagotoviti parkiranje
na drugih površinah. V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnosti se upošteva največje potrebe po istočasnem
parkiranju.
95. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Na območjih, kjer obstaja javno vodovodno omrežje, morajo biti vsi objekti priključeni na vodovodno omrežje v skladu s
pogoji upravljavca. Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne
zagotavlja v okviru storitev javne službe, če je vodovod v zasebni lasti, ima upravljavca in vodno dovoljenje v skladu s predpisi, ki
urejajo oskrbo s pitno vodo in:
– vodni vir oskrbuje območje z manj kot 50 prebivalci s stalnim prebivališčem,
– je letna povprečna zmogljivosti oskrbe s pitno vodo manjša od 10 m3 pitne vode na dan.
(2) Na območjih, kjer ni možno zagotoviti oskrbe iz javnega vodovodnega omrežja, niti ni predvidena napeljava le-tega, si mora
investitor zagotoviti skladno z vodnim dovoljenjem lasten vir vode v skladu s higienskimi in sanitarno tehničnimi pogoji Pravilnika
o pitni vodi, praviloma za več objektov skupaj, sicer gradnja ni mogoča.
(3) Predvidene vodovode se načeloma gradi ob obstoječih in predvidenih prometnih površinah tako, da je možno vzdrževanje
omrežja in priključkov.
(4) Uporabniki tehnološke vode morajo imeti zgrajene zaprte sisteme.
(5) Za priključitev na vodovod morajo vsi uporabniki pridobiti soglasje upravljavca vodovoda.
(6) Na vodovodnem omrežju je potrebno zgraditi hidrantno omrežje, ki mora zagotoviti zadostno požarno vodo. Na območjih,
kjer ni zagotovljena zadostna količina požarne vode, se uredi požarne bazene ali druge možne izvedbe za zagotavljanje požarne
vode.
96. člen
(odvajanje in čiščenje odpadnih voda)
(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) Kanalizacija mora biti zgrajena v ločenem sistemu, razen na območjih, kjer je izveden mešan sistem kanalizacije. Obvezna
je vodotesna izvedba.
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(3) Vsi obstoječi in predvideni objekti na območjih, na katerih je možna priključitev, morajo biti priključeni na kanalizacijsko
omrežje v skladu s pogoji upravljavca kanalizacijskega omrežja. Po priključitvi se obstoječe greznice opustijo, očistijo in dezinficirajo.
(4) Odpadne vode iz vseh obstoječih in predvidenih objektov na območjih, na katerih ni urejeno javno kanalizacijsko omrežje,
je treba odvajati skladno z veljavno zakonodajo.
(5) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno predvideti na tak način, da bo v čim večji možni meri
zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred
iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki in podobno). Čiste padavinske vode in
zaledne vode se odvaja preko peskolovov v površinske odvodnike ali ponikalnice skladno z geološkim mnenjem, onesnažene padavinske vode iz utrjenih površin se očisti na lovilcih olj. Padavinske vode z zasebnih površin ne smejo pritekati na javne površine
in ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje javnih površin.
(6) Tehnološke vode se pred izpustom v javno kanalizacijsko omrežje očisti do takšne mere, da je možno nadaljnje čiščenje
na javni čistilni napravi.
(7) Odpadne vode iz gospodarskih poslopij (gnojnico ali gnojevko) se odvaja v vodotesne jame na izpraznjevanje in ne v
javno kanalizacijsko omrežje.
(8) Pri gradnji objektov je treba zagotoviti ponikanje čim večjega dela padavinske vode s pozidanih in tlakovanih površin. Na
vseh območjih, za katera je iz strokovnih podlag (geomehansko poročilo) razvidno, da teren omogoča ponikanje, je treba območja
za ponikanje umestiti na raščenem terenu parcele namenjene gradnji objekta.
97. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Opredeljena poselitvena in druga razvojna območja, ki se bodo urejala na podlagi OPN, se bodo oskrbovala z električno
energijo iz obstoječih TP. V primeru slabih napetostnih razmer oziroma povečanega odjema elektrike bo upravljavec zgradil nove
TP s pripadajočimi visokonapetostnimi priključki in nizkonapetostnimi vodi.
(2) Nizko in srednje napetostno omrežje ter priključke se zgradi v podzemni oziroma kabelski izvedbi, zlasti v območjih
kulturnih spomenikov in zavarovanih območij narave in njihovih vizurah ter na območju strnjene poselitve. Gradnja nadzemnega
10/20 kV in nizkonapetostnega distribucijskega omrežja je dovoljena izven naselij in v primerih, ko gradnja podzemnih vodov ni
možna zaradi terenskih razmer. Pri načrtovanju nadzemnih daljnovodov se je potrebno izogniti dominantnim objektom v prostoru,
izpostavljenim vrhovom in grebenom. V območjih evidentirane arheološke kulturne dediščine se trase elektroenergetskega omrežja
v največji možni meri umakne izven zavarovanih območij.
(3) Gradnje novih in rekonstrukcije obstoječih objektov in vodov elektroenergetskega omrežja so dopustne, če ne povzročajo
čezmerne celotne obremenitve območja s sevanjem v skladu z veljavnimi predpisi.
(4) V primeru posodobitve ali rekonstrukcije visokonapetostnih daljnovodov se na območju strnjene poselitve obvezno zgradi
v podzemni oziroma kabelski izvedbi.
(5) Nove gradnje za potrebe stanovanj in varovanih prostorov v varovalnem pasu daljnovodov niso dovoljene.
(6) Za priključitev objektov na elektroenergetsko distribucijsko omrežje je pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj potrebno
pridobiti soglasje upravljavca.
98. člen
(plinovodno omrežje)
V Občini Ljubno ni plinovodnega omrežja.
99. člen
(javna razsvetljava)
(1) Nova omrežja javne razsvetljave v naselju morajo biti podzemna. Polaganje kablov je praviloma ob cesti. Izgradnja
javne razsvetljave naj se izvede enotno za celotno naselje oziroma del naselja. Dostopne ceste in hodniki za pešce z nizkimi
uličnimi svetilkami, glavne ulice in ceste pa z enotno visokimi svetilkami tipske oblike. Posebno pozornost je potrebno nameniti oblikovanju oziroma izboru tipa svetilke, ki mora upoštevati obstoječe oblikovno kvalitetne rešitve, značilne za določeno
okolje.
(2) Upošteva se ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, določene s predpisi, ki urejajo svetlobno onesnaževanje
okolja. Na obstoječih osvetljenih javnih površinah je obstoječe sijalke potrebno zamenjati z varčnimi. Obstoječe svetilke se preoblikuje v obliko, da je delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, enak 0 %. Na javno manj obremenjenih območjih javnih površin je
potrebno uvesti časovne intervale osvetlitve oziroma izklopiti posamezne svetilke.
(3) V kolikor se na območjih naselij načrtuje ureditev javne razsvetljave površin oziroma razsvetljave objektov, se kot omilit
veni ukrep:
– načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice;
– uporabijo svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru ali v modrem spektru;
– v drugem delu noči (24.00–5.00) ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to dopustno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop);
– za ureditev javne razsvetljave naj se uporabijo luči, ki svetijo v toplem spektru (do 2700 K);
– upošteva določila predpisov, ki urejajo mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja;
– kot obvezen ukrep k zmanjšanju porabe električne energije se vgradijo varčne žarnice v svetilke.
100. člen
(ogrevanje in obnovljivi viri energije)
(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. Skladno z
Lokalnim energetskim konceptom OL so v občini možnosti energetske izrabe naslednjih virov: lesna biomasa, sončna energija,
geotermalna energija, vetrna energija in vodna energija.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

70 / 29. 11. 2019 /

Stran

8545

(2) Ogrevanje objektov se predvidi z individualnimi kurišči, vendar s pogojem obvezne uporabe ekološko sprejemljivih goriv:
lahko kurilno olje, utekočinjen naftni plin, lesna biomasa, s katerimi se ne bo dodatno onesnaževalo okolja. Pri načrtovanju energetskih sistemov se daje prednost sistemom, ki omogočajo hkratno proizvodnjo več vrst energije, zlasti soproizvodnjo toplotne in
električne energije ter izrabi obnovljivih virov energije.
(3) Za ogrevanje objektov in pripravo tople vode se v čim večji meri uporabljajo obnovljivi viri ogrevanja (sončna elektrarna,
geotermalno ogrevanje ipd.).
Usmerja se v izgradnjo oziroma sanacijo:
– plusenergijskih stavb,
– nizkoenergijskih stavb,
– pasivnih stavb,
– solarnih sistemov za ogrevanje,
– toplotnih črpalk za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode,
– fotonapetostnih sistemov za pridobivanje električne energije iz sonca,
– sistemov soproizvodnje električne energije in toplote.
(4) Na območjih pozidave, kjer je predvidena visoka gostota pozidave in v primeru sočasne gradnje je možno ogrevanje
iz skupne kotlovnice. Pri ogrevanju s tekočim naftnim plinom naj bodo rezervoarji locirani na vizualno neizpostavljenih mestih, v
nasprotnem primeru morajo biti vkopani. Ogrevanje na ekološko nesprejemljive energente ni dopustno.
(5) Izraba sončne energije za proizvodnjo elektrike in pripravo tople vode na objektih je možna pod pogojem, da so naprave
izvedene tako, da bo njihova vizualna izpostavljenost čim manjša in ob upoštevanju veljavnih varstvenih režimov.
(6) Gradnja malih hidroelektrarn je dopustna na krajinsko manj izpostavljenih lokacijah. Gradnja na območju povirnih delov
vodotokov, slapov, korit in ostalih naravnih vrednot, kjer ni mogoče zagotavljati ekološko sprejemljivega pretoka, ni dopustna.
Dopusti se gradnja malih hidroelektrarn v okviru prenove obstoječih objektov (mlini, žage ipd.) pod pogojem, da objekti ohranijo
bistvene morfološke značilnosti in kvalitete vodotokov in obvodnega prostora. Nove gradnje malih hidroelektrarn je treba utemeljiti
na podlagi ocen vplivov na okolje in s strani strokovne organizacije določiti ekološko sprejemljiv pretok ter potrebne ureditve in
omilitvene ukrepe.
101. člen
(komunikacijsko omrežje)
(1) Novogradnje, rekonstrukcije in priključki komunikacijskega omrežja morajo biti v naseljih zgrajeni v podzemni oziroma
kabelski izvedbi. Pri prečkanju prometne infrastrukture je potrebno predvideti cevne prepuste (zaščitne cevi).
(2) Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega TK omrežja Telekom Slovenije. Trase obstoječih naročniških telekomunikacijskih kablov se določijo z zakoličbo. Glede na pozidavo oziroma komunalno ureditev jih je potrebno ustrezno
zaščititi ali prestaviti, kar se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d.. S projektom je potrebno
predvideti novo telekomunikacijsko omrežje in v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d. možnost priključitve na obstoječe. V telekomunikacijskih kabelskih ceveh in jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav brez soglasja Telekom
Slovenije d.d..
(3) Za trase novih telekomunikacijskih vodov, kateri bodo omogočali tudi sprejem, televizijskih programov v klasični in HD
kakovosti, dostopa do interneta, klasične in IP telefonije tudi izgradnjo najetih, privatnih in informacijsko-komunikacijsko-tehnoloških
omrežij (varnostne kamere, daljinski nadzor ...), se predvidi ustrezna kabelska kanalizacija.
(4) Vrsta prenosnega medija, mesto navezave na obstoječe omrežje in ostale karakteristike telekomunikacijskega omrežja
se določijo glede na potrebe in možnosti v projektnih pogojih v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d.. Projekt TK
priključka na javno TK omrežje se izdela v fazi izdelave PGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom ostalih komunalnih
vodov.
(5) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije (bazne postaje) je treba upoštevati naslednje usmeritve in
pogoje:
– baznih postaj ni dovoljeno nameščati na stanovanjske objekte;
– dopustno jih je umeščati izven stanovanjskih območij z namensko rabo SS;
– prednostno se objekte in naprave mobilne telefonije usmerja na lokacije, ki zagotavljajo manjši vpliv na zdravje ljudi, ohranjanje narave, okolje in kulturno dediščino;
– objekte in naprave mobilne telefonije se umešča v prostor tako, da se jih v čim večji meri združuje v obstoječe ali načrtovane
infrastrukturne koridorje in naprave;
– na izpostavljenih legah je treba zagotoviti čim manjši vpliv na vidne kvalitete prostora;
– na zavarovana območja ohranjanja narave in kulturne dediščine se bazne postaje lahko postavlja le izjemoma, kadar ni
mogoče zagotoviti primernejše lokacije, pri čemer poseg ne sme spreminjati lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo ta status
in ob predhodni pridobitvi soglasja pristojnega soglasodajalca;
– oblikovanje objektov mobilne telefonije se prilagodi prevladujočim urbanim in krajinskim značilnostim prostora (npr. barve,
oblika stebrov in anten).
(6) Kabelsko razdelilni sistem mora v čim večji meri potekati po isti trasi kot poteka drugo komunikacijsko omrežje. Predvideni
kablovodi morajo biti vkopani in praviloma v zaščitnih ceveh. Upoštevati je potrebno predpisane vertikalne in horizontalne odmike
kabla CTV od ostalih komunalnih vodov.
102. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Komunalne odpadke se zbira v zabojnikih znotraj parcele, namenjene gradnji. Pri novih objektih se predvidijo zbirna mesta
komunalnih odpadkov tako, da niso vizualno izpostavljena in da so dostopna vozilom za odvoz smeti.
(2) Za ločeno zbiranje posameznih vrst odpadkov se v skladu z občinskimi predpisi, na primerno dostopnih mestih v naselju,
locira zbiralnice nenevarnih frakcij (ekološki otoki). Zbiranje posebnih in nevarnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih
odpadkov in urejeno na način, ki ga predpisujejo veljavni predpisi in področni predpisi o posameznih nevarnih snoveh.
(3) Organski odpadki naj se zbirajo in kompostirajo na ustreznih individualnih kompostih ali na urejeni kompostarni oziroma
naj se ustrezno drugače ponovno uporabijo.
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(4) Odjemna mesta za odpadke na pokopališčih morajo biti praviloma urejena znotraj ograje.
(5) Gradbene odpadke se oddaja v zbirni center za odlaganje tovrstnih odpadkov.
(6) Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov je urejeno z ustreznimi predpisi in jih izvaja pristojna komunalna
organizacija. Komunalne odpadke se odvaža na centralno deponijo. Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati veljavno
zakonodajo in občinske predpise, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.
3.4.1.3 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave
103. člen
(kulturna dediščina)
(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) Gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled
objekta, in rekonstrukcija na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni, če so s tem prizadete varovane vrednote
objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.
(5) Odstranitve objektov, območij, 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 potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez
objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene 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 PIP, 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 PIP, določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še podrobnejši PIP, ki so navedeni v Prilogi 2.
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.
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.
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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,
– 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,
– 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.
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.
Za drugo registrirano dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– materialna substanca, ki je še ohranjena,
– lokacija in prostorska pojavnost,
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
(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, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu, je treba pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje za posege po predpisih za varstvo kulturne dediščine (tako tudi za postavitev nezahtevnih
in enostavnih objektov). 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 poškodovanje 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 zem
ljišča/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.
(18) Kulturno dediščino predstavljajo tudi vsi leseni kozolci, slopna znamenja in zidane kapelice, ki se nahajajo na varovanem
območju kulturne dediščine.
(19) Oblikovanje označevalnih in usmerjevalnih tabel, ulična in cestna oprema (avtobusna postajališča, ekološki otoki, koši za
smeti ipd.) se na varovanih območjih oblikujejo celostno, skladno s pogoji pristojne službe za varstvo kulturne dediščine Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Celje.
(20) Pri vseh posegih v prostor je potrebno objekte in območja KD varovati pred poškodbami ali uničenjem med samo gradnjo.
V času izvajanja gradbenih del se spremlja vibracije na najbližjih objektih KD. Glede na rezultate se sprejmejo potrebni ukrepi.
Zunaj urbaniziranih delov občine (npr: Primož) je potrebno spodbujati tradicionalno rabo prostora in s tem ohranjanje značilne
krajinske slike in identitete prostora, značilnosti grajenih struktur in vedut.
104. člen
(ohranjanje narave)
(1) Posege in dejavnosti na zavarovanih območjih, območjih naravnih vrednot, ekološko pomembnih območjih in posebnih
varstvenih območjih (območjih Natura 2000), ki bi lahko pomenili trajno spremembo lastnosti le-teh, naj se ne načrtuje ali izvaja.
(2) Na zavarovanih območjih narave je potrebno upoštevati usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo zavarovanih območij
narave, ki so podani z varstvenimi režimi v sprejetih aktih o zavarovanju (Odloki občine ali države o zavarovanju). Za vse posege
na varovanih območjih je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasje.
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(3) Z naravnimi vrednotami je treba ravnati tako, da se ne ogrozi njihovega obstoja. Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni
vrednoti, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti. Če ni drugih prostorskih ali
tehničnih možnosti, se posegi in dejavnosti:
– na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni vrednoti izvajajo v obsegu in na način, da se
ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v
obsegu in na način, da se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti
naravne vrednote. V območju, ki je enako tlorisu obsega krošnje dreves se ne izvajajo izkopi in gradbena dela; v to območje se
ne posega z gradbeno mehanizacijo ter ne deponira materiala;
– na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjša vitalnost, ne poslabša zdravstveno stanje drevesa in se ne
poslabšajo življenjske razmere na rastišču;
– na botanični in zoološki naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere rastlin in živali, zaradi katerih
je del narave opredeljen za naravno vrednoto do takšne mere, da jim je onemogočeno dolgoročno preživetje;
– na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne spremenijo kvalitete ekosistema ter naravni procesi v njem do
takšne mere, da se poruši naravno ravnovesje.
(4) Na ekološko pomembnih območjih, ki niso tudi posebna varstvena območja, so vsi posegi in dejavnosti možni, načrtuje
pa se jih tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst,
njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le-ta
z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena. Skladno s to usmeritvijo se naj posege in dejavnosti načrtuje izven najbolj
občutljivih in biotsko najvrednejših delov ekološko pomembnih območij.
(5) Na posebnih varstvenih območjih (območja Natura 2000) se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni
meri:
– 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 ali 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.
(6) Pri izvajanju in načrtovanju posegov in dejavnosti na posebnih varstvenih območjih (območja 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 tako, da se:
– živalim 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 posebna varstvena območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.
(7) Ob načrtovanju rekonstrukcij ali investicijsko vzdrževalnih del na odsekih cest, kjer se nahajajo evidentirani prednostni
odseki (cesta Sp. Rečica–Ljubno, cesta na Bočno, cesta skozi Radmirje, cesta proti Domu na Smrekovcu) je potrebno kot omilitveni
ukrep načrtovanje prehodov in zaščitnih ograj za neovirano prehajanje dvoživk.
(8) V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave
poseben status in je treba izvesti presojo sprejemljivosti, se ta izvede v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja.
(9) Za vse posege na območjih ohranjanja narave je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojnega ministrstva.
(10) Pri posegih v prostor in izvajanju drugih ukrepov na območju ohranjanja narave se upoštevajo veljavna zakonodaja in
predpisi.
3.4.1.4 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede varstva okolja in naravnih dobrin
105. člen
(splošno)
(1) Gradnje in prostorske ureditve so dopustne, če so njeni vplivi v mejah dopustnih vrednosti, dovoljenih s predpisi. Pri vseh
posegih je potrebno upoštevati normativne določbe glede varovanja okolja.
(2) Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja ter izvedba in namestitev naprav za rabo
obnovljivih virov energije, za zbiranje in uporabo padavinske vode, za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za potrebe
gospodinjstev ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju in če niso v nasprotju z režimi varovanja okolja,
varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave in s krajinskimi kakovostmi.
(3) Pri načrtovanju posegov, ki lahko pomembno vplivajo na okolje in so opredeljeni v predpisih, je treba izvesti presojo vplivov
na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje pristojnega ministrstva.
106. člen
(varstvo zraka)
(1) Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno upoštevati predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri njihovem
obratovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije.
(2) Proizvodne, obrtne, stanovanjske in druge objekte se mora priključiti na ekološko čiste vire energije. Zagotovi se racionalna
raba energije in izboljšanje toplotne izolacije objektov. Objekti se priključijo na skupne kotlovnice, kjer je to mogoče.
107. člen
(varovanje tal in plodne zemlje)
(1) Ohranjati je treba naravne prvine v prostoru in se s posegi prilagajati reliefnim značilnostim prostora.
(2) Investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za zavarovanje plodne zemlje pred uničenjem, deponirati jo mora na določeno lokacijo za njeno začasno shranjevanje in nadaljnjo uporabo. Rodovitni del tal se namensko uporabi za sanacijo degradiranih
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površin ali pa uporaba zemljine pri parkovnih ureditvah. Po končanih zemeljskih delih je potrebno takoj začeti s sanacijskimi in
zasaditvenimi deli na razgaljenih površinah. Posege v tla je potrebno izvesti tako, da se prizadene čim manjše površine tal.
(3) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, je treba načrtovati tehnične rešitve in način gradnje,
ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi v tla.
(4) Vse razgaljene površine naj se čim prej zatravijo ali drugače biotehnično uredijo z rastišču primernimi avtohtonimi vrstami
ter vzdržujejo tako, da se prepreči zarast tujerodnih invazivnih vrst.
108. člen
(varovanje vodnih virov)
Na območju občine ni z odloki zavarovanih vodnih virov.
109. člen
(urejanje voda)
(1) Vodna in priobalna zemljišča so določena s posebnimi predpisi s področja varovanja voda. Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih, ki jih določa Zakon o vodah. Meja priobalnih zemljišč znaša 15 m oziroma
40 m zunaj naselja od meje vodnega zemljišča na vodotokih I. reda (Savinja) in 5 m od meje vodnega zemljišča na vodotokih II.
reda (ostali vodotoki). Za vsako gradnjo na vodnem ali priobalnem zemljišču je potrebno pridobiti vodno soglasje.
(2) Za vsak poseg, ki lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda, je treba izdelati hidrološko-hidravlično
analizo in pridobiti soglasje, ki ga izda pristojni urad za urejanje voda.
(3) Dopustna dela in druge prostorske ureditve na vodotokih, ki imajo status naravne vrednote ali območje biotske raznovrstnosti, naj se načrtuje in izvaja v obsegu in na način, ki bo zagotavljal varstvo naravnih vrednot in biotsko raznovrstnost, predvsem
ohranjanje habitatov tistih živalskih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih je določeno ekološko pomembno območje in posebno
varstveno območje (območje Natura 2000).
(4) Ob vseh vodotokih se ohranja obstoječa avtohtona vegetacija, na delih brežine, kjer je bila odstranjena pa se z zasaditvijo
avtohtone grmovne in drevesne vegetacije ponovno vzpostavi pestra vrstna in višinska strukturiranost obvodnega pasu.
(5) Vzdolž vodnih brežin naj se za preprečevanje širitve alohtonih (invazivnih) vrst, npr.: pelionolistne ambrozije, robinije,
rudbekije, japonskega dresnika, žlezave nedotike, topinambura, velikega pajesna, kanadske zlate rozge, zagotovi izvajanje ukrepov
za njihovo odstranitev in nato vzdržuje pestra strukturiranost rastišču primerne avtohtone vegetacije. Morebitno širjenje invazivnih
vrst na območju, kjer se izvajajo posegi, se prepreči z njihovim sprotnim odstranjevanjem.
(6) Pri načrtovanju ureditve cest, ureditve kolesarskih poti in pešpoti se je treba izogniti poplavnim območjem in načrtovati
gradnjo prometne infrastrukture izven priobalnih zemljišč, kot določa ZV-1 v 14. in 37. členu. Pri načrtovanju poteka trase javne
infrastrukture je treba načrtovati čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj
le-ta ne posega na priobalno zemljišče, razen izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak
način, da ne bo poslabšanja obstoječe stabilnosti brežin vodotokov.
110. člen
(kmetijska zemljišča)
(1) Na območju namenske rabe kmetijskih zemljišč se lahko načrtujejo dopustni objekti navedeni v Prilogi 1 tega odloka ter
nezahtevni in enostavni pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, navedeni v Prilogi 3 tega odloka.
(2) Na kmetijskih zemljiščih se dopusti izboljšava ekološkega stanja tal z vnosom zemeljskih izkopov in umetno pripravljenih
zemljin v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov v primeru:
– rekultivacije tal,
– nasipavanja zemljišč pri vzpostavitvi novega stanja tal,
– zaradi zapolnjevanja izkopov zaradi vzpostavitve prvotnega stanja tal,
– dovoljene so agrarne operacije v skladu z ZKZ.
(3) Pri poseganju v tla je po koncu del treba izvesti sanacijska in zasaditvena dela za preprečitev erozijskih pojavov.
111. člen
(gozdovi)
(1) Na območju gozdov so dopustni posegi skladno s Prilogo 1 tega odloka.
(2) Varovalni gozdovi so določeni s predpisi s področja gozdarstva in so prikazani v Prikazu stanja prostora. V območjih
varovalnih gozdov posegi v prostor niso dovoljeni, če je iz presoje vpliva objekta na okolje razvidno, da obstoja možnost ogrožanja ekoloških funkcij gozda. Za posege v varovalni gozd je potrebno pridobiti dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ter soglasje pristojne enote Zavoda za gozdove.
(3) V večnamenskih gozdovih, ki imajo na ravni 1. stopnje poudarjeno katerokoli ekološko ali socialno funkcijo, se posegi dopustijo le v izjemnih primerih, ko so nujni in zanje ni druge možnosti, v gozdovih s poudarjenimi socialnimi funkcijami pa v primerih,
ko gre za objekt, ki dopolnjuje načrtovano, poudarjeni socialni funkciji skladno rabo gozda in gozdnega prostora.
(4) Na območju naselij in v njihovi neposredni bližini je treba obseg gozdnih površin v največji možni meri ohraniti ter jih vpeti
v zelene sisteme naselij s primernimi oblikami rekreacijske rabe.
(5) Krčitev gozda zunaj načrtovanih stavbnih zemljišč in površin, namenjenih za gradnjo, ni dopustna, razen v primeru zaraščanja. V primeru poseganja v gozd je potrebna sanacija novo nastalega gozdnega roba, razgaljenih tal, novo nastalih brežin z
utrditvijo in zasaditvijo z ustreznimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Na površinah gozdov so dopustne krčitve gozda
v kmetijske namene v primerih, ki jih določajo predpisi o gozdovih. Na izkrčenih površinah za kmetijske namene se za dovoljevanje
posegov v prostor smiselno uporabljajo določila PIP za kmetijska zemljišča po tem odloku.
(6) Dostop do gozda se mora ohranjati neoviran. Ograditev gozda ni dopustna, razen v izjemnih primerih, za kar je treba
pridobiti dovoljenje enote Zavoda za gozdove.
(7) Posege in ureditve na stavbnih in vodnih zemljiščih, ki mejijo na območje gozdov, je treba načrtovati tako, da se ne posega
v obstoječi gozdni rob. Za posamezne vrste objektov je treba zagotoviti naslednje najmanjše odmike:
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– gradnja stavb v pasu 25 m od gozdnega roba ni dopustna brez soglasja pristojne enote Zavoda za gozdove,
– drugi objekti, posegi in ureditve, ki so na nivoju zemljišča, morajo biti odmaknjeni od gozdnega roba najmanj 1 m,
– če ureditve na kmetijskih zemljiščih, ki mejijo na območja gozdov, zahtevajo objekte, morajo biti le-ti odmaknjeni najmanj
4 m od gozdnega roba.
(8) V projektni dokumentaciji je dopustno opredeliti tudi manjši odmik, če je iz soglasja pristojne enote Zavoda za gozdove
razvidno, da manjši odmik ne povzroča negativnega vpliva na gozdni rob oziroma na funkcije gozdov in gozdnega prostora.
(9) Za graditev objektov ter posege v gozd in gozdni prostor, vključno s krčitvami gozda za kmetijske namene, se pridobi
soglasje pristojne enote Zavoda za gozdove, ne glede na namensko rabo, določeno s tem odlokom.
3.4.1.5 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede varstva vojnih in prikritih vojnih grobišč
112. člen
(varstvo vojnih in prikritih vojnih grobišč)
(1) Na območju občine se nahajajo vojna grobišča, ki so razvidna iz Prikaza stanja prostora. Prikritih vojnih grobišč ni.
(2) Na vojnih grobiščih je prepovedano spreminjati zunanji videz grobišč, poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne
elemente, izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih
grobišč. Za vsak poseg v območje vojnega grobišča je treba pridobiti soglasje pristojnega organa.
3.4.1.6 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambne potrebe
113. člen
(zaščita pred poplavami)
(1) 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. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, je sestavni del prikaza stanja
prostora opozorilna karta poplav in prikaz poplavnih dogodkov.
(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri
načrtovanju prostorskih ureditev 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 načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba
posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati
celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v
prostor oziroma sočasno z njo.
(3) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je
treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti,
njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njo.
(4) Ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer
mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna
območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti.
(5) Na poplavnih območjih, za katera razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije
in vzdrževanje obstoječih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne
vplivajo na vodni režim in stanje voda.
(6) Ne glede na določbe drugega in petega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti v skladu ter pod pogoji, ki jih določajo
predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.
(7) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo fazno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja
zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v Prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte
poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za novo stanje. V nadaljnjih fazah načrtovanja je dopustno spreminjati
omilitvene ukrepe z drugimi tehničnimi rešitvami, vendar pod pogojem, da bodo zagotavljale enako ali boljše stanje poplavne
varnosti.
114. člen
(potresna ogroženost)
Pri projektiranju objektov mora biti za zagotavljanje potresne varnosti upoštevana (kot je opredeljeno v karti potresne nevarnosti Slovenije):
– v pretežnem delu občine VII. stopnja potresne ogroženosti po EMS, upošteva se projektni pospešek tal, ki znaša 0,150 g,
– v jugozahodnem delu občine VIII. stopnja potresne ogroženosti po EMS, upošteva se projektni pospešek tal, ki znaša
0,175 g.
115. člen
(erozijska in plazljiva območja)
(1) Erozijska območja in razredi erozijskih nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih
strokovnih podlag. Erozijska območja in razredi erozijskih nevarnosti so sestavni del Prikaza stanja prostora. Na območju razreda
srednje erozijske nevarnosti je gradnja objektov izjemoma možna šele po primerni ureditvi in stabilizaciji strug potokov na vplivnem
območju gradnje. Za vsak poseg v prostor na teh območjih se izdela geološko geomehansko poročilo.
(2) Na večini območja občine veljajo običajni protierozijski ukrepi (opozorilna karta erozije, geoportal ARSO, gis.arso.gov.si).
(3) Plazljiva območja so prikazana na karti verjetnosti pojavljanja plazov (karta verjetnosti pojavljanja plazov, geoportal ARSO,
gis.arso.gov.si). Na območjih srednje, velike in zelo velike verjetnosti pojavljanja plazov se za vsak poseg v prostor izdela geološko
geomehansko poročilo.
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(4) Na plazljivih območjih se upošteva:
– gradnja objektov na aktivno plazljivih območjih ni dopustna,
– gradnja objektov na že saniranih plazovih je dopustna le izjemoma v primeru, da se z geološko geomehanskim elaboratom
preveri vpliv novih posegov na že sanirano stanje plazu ter prilagodi mikrolokacijo predvidenega objekta.
(5) Na plazljivem območju in strmem terenu se ne sme posegati na zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje
hribin ali bi se drugače 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 zemljišč 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 pospešujejo plazenje zemljišč.
(6) Plazljiva in erozijsko nevarna območja so opozorilna. Investitor mora pridobiti mnenje s področja geomehanike tudi zunaj
prikazanih območij, kadar obstaja sum, da je zemljišče plazljivo ali erozijsko nevarno.
(7) Na območju občine so plazovita območja (območja snežnih plazov), in sicer majhne in srednje ogroženosti (karta lavinske
ogroženosti geoportal ARSO, gis.arso.gov.si).
116. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Pri načrtovanju predvidenih posegov je treba upoštevati predpise, ki urejajo zaščito pred požarom.
(2) Objekti morajo biti praviloma toliko odmaknjeni med seboj, da je onemogočen prenos požara z objekta na objekt. Zagotovljeni morajo biti ustrezni odmiki od mej parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve. Razpored objektov in dovoznih
poti mora biti takšen, da omogoča nemoteno posredovanje intervencijskih vozil in možnost evakuacije. Zagotovi se zadostno
količino vode za gašenje.
117. člen
(obramba)
(1) Na območju Občine Ljubno ni za potrebe obrambe opredeljenega območja možne izključne rabe.
(2) Posegi na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe ne smejo onemogočati uporabe območja v vojnem ali
izrednem stanju, v krizi ter miru za usposabljanje, oziroma so posegi lahko takšni, da se uporaba območja za potrebe obrambe
lahko v teh primerih takoj vzpostavi. Za posege v prostor na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe je treba predhodno
pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za obrambo.
(3) Obrambne dejavnosti na teh lokacijah ne smejo povzročati negativnih vplivov na okolje, ki bi presegli dovoljene ravni
oziroma zmanjševali potenciale za druge rabe in dejavnosti v prostoru.
3.4.1.7 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja
118. člen
(arhitektonske ovire)
Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju vseh vrst objektov v javni rabi in pri večstanovanjskih stavbah se zagotovi dostop
brez arhitekturnih ovir.
119. člen
(varovanje kakovosti zraka)
(1) Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno upoštevati predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri njihovem
obratovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije.
(2) Posegi, ureditve in naprave, ki bi lahko povzročali večje onesnaženje zraka od dovoljenih nivojev, niso dovoljeni. Viri, ki
presegajo dovoljene nivoje onesnaževanja zraka, se morajo sanirati ali odstraniti.
(3) Proizvodne, obrtne, stanovanjske in druge objekte se mora priključiti na ekološko čiste vire energije. Zagotovi se racionalna
raba energije in izboljšanje toplotne izolacije objektov. Objekti se priključijo na daljinsko ogrevanje, kjer je to mogoče.
(4) Dejavnosti, ki so lahko pomemben vir onesnaževanja zraka, je dovoljeno umeščati samo v območja, namenjena proizvodnim dejavnostim (IG, IK), kjer ni dovoljeno umeščati stavb z varovalnimi prostori.
(5) S primernimi oddaljenostmi virov vonjav kot so kompostarne, bioplinarne se zagotovi, da je zunanji rob območja od
stanovanjskih, gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovinskih stavb, stavb za kulturo in razvedrilo, za izobraževanje, zdravstvo in
šport ter športnih rekreacijskih površin ustrezno oddaljen. Za nove dejavnosti in širitve obstoječih dejavnosti, ki bi lahko bile večji
vir neprijetnih vonjav (npr. večji hlevi za rejo živali, proizvodni objekti, bioplinarne ipd.) se mora izdelati strokovna ocena, na podlagi
katere se ugotovi dopustnost njene umestitve v prostor ter določi vplivno območje. Zagotovljeni morajo biti ustrezni odmiki večjih
virov neprijetnih vonjav od zgoraj navedenih območij. Pri reji in skladiščenju ter prevozu gnoja pa je obvezna uporaba tehnoloških
postopkov, ki preprečuje obremenjevanje okolja z neprijetnimi vonjavami.
120. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Varstvo pred hrupom v občini je opredeljeno na podlagi posameznih območij osnovne oziroma podrobnejše namenske
rabe prostora. Območja varstva pred hrupom so določena v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, in sicer:
– I. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine na mirnih območjih na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo
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;
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– 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.
(2) Na stavbnih zemljiščih se, v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, določa III. stopnja varstva
pred hrupom. Izjeme so:
– a) II. stopnja varstva pred hrupom:
– na območju stanovanjskih površin (SS), in sicer v naslednjih EUP: LJU-3, LJU-28, LJU-29, LJU-31, LJU-32, LJU-34, LJU-36,
LJ-1, OK-4, OK-5, zahodni del EUP OK-7 (parcele št.: del 897/37 in del 897/38 obe k.o. Šentjanž), PR-1, PR-2, SA-1, SA-2;
– stanovanjske površine za posebne namene (SB) in površine počitniških hiš (SP);
– na območju centralnih dejavnosti: površine za zdravstvo v neposredni okolici bolnišnic, zdravilišč in okrevališč;
– na posebnem območju: površine za turizem (BT), in sicer v naslednjih EUP: del območja EUP JU-3, in sicer parcela
št. 1687/2 k.o. Ter, LJU-2, LJU-16, LJU-17, PR-3, TE-1, TE-4, TE-5, TE-7, TE-8.
– b) IV. stopnja varstva pred hrupom na naslednjih površinah:
– na območju proizvodnih dejavnosti: gospodarske cone (IG), površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK);
– na območju prometne infrastrukture: površine cest (PC), ostale prometne površine (PO);
– na območju energetske infrastrukture, vse površine (E);
– na območju okoljske infrastrukture, vse površine (O);
– na območju mineralnih surovin: površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN);
– na območju kmetijskih zemljišč: kmetijska zemljišča (K1) in (K2), razen na mirnem območju na prostem;
– na območju gozdnih zemljišč: gozdna zemljišča (G) razen na mirnem območju na prostem.
(3) Novogradnje in nove dejavnosti, spremembe namembnosti in rekonstrukcije obstoječih objektov je treba locirati tako, da
ravni hrupa ne presegajo mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju glede na namensko
rabo prostora iz 2. točke tega člena.
(4) Vse večje vire hrupa se umesti v gospodarske cone.
(5) Izvedba protihrupnih ukrepov na območjih gradnje in obratovanja je obveznost povzročiteljev vira hrupa, pri čemer imajo
aktivni ukrepi prednost pred izvedbo pasivnih protihrupnih ukrepov.
(6) Med izvajanjem gradbenih del je potrebno upoštevati ukrepe za varstvo pred hrupom:
– mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroča obratovanje gradbišča, so določene z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev
hrupa v okolju;
– zagotovi se uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelane v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih
strojev;
– hrupna gradbena dela naj potekajo le v dnevnem času med 7. uro zjutraj in 18. uro zvečer.
(7) Preprečiti je potrebno vse morebitne neposredne stike PNRP za stanovanjska območja ali površine za turizem (kjer velja
II. SVPH) in proizvdnih, gospodarskih območij (PNRP IG, IK) ter infrastrukturnih objektov (državne ceste, ali cesta s PLDP večjim od
1 000 000 vozil letno, ki so v skladu s predpisi vir hrupa, kjer velja IV. SVPH), saj takšna območja predstavljajo konfliktno območje
s stališča VZL. Obstoječa konfliktna območja pa je treba dolgoročno sanirati.
(8) V IV. stopnji varstva pred hrupom je treba vse obstoječe stanovanjske objekte varovati ali urejati pod pogoji za III. stopnjo
varstva pred hrupom. Umeščanje novih stanovanjskih objektov v takšna območja ni dopustno.
(9) Obratovanje vira hrupa, ki čezmerno obremenjuje okolje ni dopustno, dokler vir hrupa ni saniran. Pri tem imajo prednost
aktivni ukrepi (na viru hrupa) pred pasivnimi ukrepi varstva pred hrupom na objektih z varovanimi prostori.
(10) Uporaba zvočnih naprav na shodih in prireditvah, ki se izvajajo na prostem, v odprtem prostoru stavbe ali na odprti ali
nepokriti površini objekta oziroma stavbe, je pogojena z zahtevami veljavnih predpisov.
(11) Za uporabo zvočne naprave na prireditvi mora organizator prireditve pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. Pridobitev dovoljenja za čezmerno obremenitev s hrupom za čas trajanja javnega shoda in prireditve se
izda na osnovi strokovne ocene obremenitve okolja s hrupom za čas trajanja javnega shoda ali prireditve.
121. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
(1) Vir elektromagnetnega sevanja so visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja, nadzemni ali
podzemni vod za prenos električne energije, odprt oddajni sistem za brezžično komunikacijo, radijski ali televizijski oddajnik, radar
ali druga naprava ali objekt, katerega uporaba ali obratovanje obremenjuje okolje.
(2) Novogradnja objekta, ki je vir elektromagnetnega sevanja (EMS) ali rekonstrukcija obstoječega objekta ali naprave, ki
je vir sevanja, ne sme povzročiti čezmerne obremenitve okolja, kot jih določajo predpisi, ki urejajo elektromagnetno sevanje v
naravnem in življenjskem okolju. Pri načrtovanju posegov, ki lahko pomembno vplivajo na okolje in so opredeljeni v predpisih, je
treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje pristojnega ministrstva.
(3) Glede na občutljivost posameznega območja naravnega ali življenjskega okolja za učinke elektromagnetnega polja, ki jih
povzročajo viri sevanja, sta določeni I. in II. stopnja varstva pred sevanjem.
– I. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem. I. območje je območje turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, območje objektov vzgojnovarstvenega in
izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, območje igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih in
rekreacijskih površin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti, ter tisti predeli območja,
namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju;
– II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj moteč.
II. območje je zlasti območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni,
skladiščni ali servisni dejavnosti ter vsa druga območja, ki niso v prejšnjem odstavku določena kot I. območje;
– II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene javnemu cestnemu ali železniškemu
prometu.
(4) V primeru gradnje daljnovodov je treba izvesti študijo EMS, na osnovi katere se določijo minimalni potrebni odmiki od
območij, kjer je predpisana I. stopnja varstva pred sevanjem.
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122. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaženjem)
(1) Pri osvetljevanju objektov in javnih površin je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, določene
s predpisi, ki urejajo svetlobno onesnaževanje okolja. Za osvetlitev se uporablja svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva
navzgor, je enak 0 %. Obstoječe sijalke je potrebno zamenjati z varčnimi. Na javno manj obremenjenih območjih javnih površin
je potrebno uvesti časovne intervale osvetlitve oziroma izklopiti posamezne svetilke. Kot obvezen ukrep k zmanjšanju porabe
električne energije se v svetilke vgradijo varčne žarnice.
(2) Osvetlitev, ki jo povzročajo umetni viri svetlobe na prostem, na oknih varovanih prostorov ne sme presegati mejnih vrednosti določenih v predpisih, ki urejajo svetlobno onesnaženje.
(3) Poraba električne energije namenjena za javno razsvetljavo ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh na prebivalca,
skladno s predpisi, ki urejajo svetlobno onesnaženje.
123. člen
(zagotavljanje zdravstvenih zahtev v zvezi z zdravega in kakovostnega bivalnega okolja in varstva vodnih virov)
(1) Osončenje, varovanje zdravega in kakovostnega bivalnega okolja
– Pri umeščanju novih stavb je potrebno zagotavljati ustrezne medsebojne odmike ter ustrezno osončenje bivalnih prostorov
v skladu s predpisi in s tem odlokom.
– Pri vseh stanovanjskih bivalnih prostorih (bivalna kuhinja, dnevna soba, otroška soba) se zagotovi minimalno zahtevano
osončenje vsaj za en bivalni prostor. V teh prostorih je potrebno zagotoviti osončenje v času od sončnega vzhoda do sončnega
zahoda:
– na dan 21. 12. – najmanj 1 uro,
– na dan 21. 3. in na dan 21. 9. – najmanj 3 ure.
– Občina mora prebivalcem občine zagotoviti možnosti za zdrav življenjski slog z varovanjem obstoječih zelenih površin,
zagotovitvijo novih zelenih površin, ureditvijo površin za šport in rekreacijo ter otroških igrišč. Zagotovi se peš povezave in kolesarske povezave v naselju in med naselji.
– Za ustrezno ravnanje z odpadki je treba v skladu z predpisi urediti zadostno število zbiralnic in zbirnih centov na prebivalca
na območju občine.
(2) Varstvo vodnih virov
– Za večino prebivalstva na območju občine se zagotovi oskrba z zdravstveno neoporečno pitno vodo. Varuje se obstoječe
in potencialno pomembne vodne vire in spodbuja varčno in smotrno rabo pitne vode.
– Pri vseh posegih v vodovarstvena območja vodnih virov se upošteva določila predpisov o varovanju vodnih virov. Hkrati je
potrebno upoštevati določila predpisa gospodarjenja na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na vodovarstvenem območju.
– Odvajanje neprečiščenih odpadnih voda v vodotoke ali podtalnico ni dopustno. Omejiti je treba vnos hranilnih snovi v tla
v skladu s predpisi.
– Evidentirati in sanirati je treba vsa nelegalna odlagališča odpadkov.
124. člen
(spremljanje stanja)
(1) Občina skladno s predpisi zagotovi spremljanje stanja okolja za kazalce, navedene v Okoljskem poročilu za OPN, in sicer:
Kazalec stanja okolja

Nosilec monitoringa

TLA

Analiza tal na vzorčnih ROTS lokacijah (koda:
01098 ter koda: 02013)

– ARSO (monitoring)
– Občina Ljubno (spremljanje, poročanje na MOP
in obveščanje javnosti)

VODE

Vrednosti merjenih parametrov na iztoku CČN
Ljubno

– JP Komunala Mozirje d.o.o. (spremljanje stanjaizdelava letnih operativnih programov)
– Občina Ljubno (spremljanje kazalca, poročanje
MOP v 5ih letih po sprejemu OPN)
– MOP (nadzor)

Delež prebivalstva, ki uporablja javni kanalizacijski
sistem

– JP Komunala Mozirje d.o.o. (spremljanje stanjaizdelava letnih operativnih programov)
– Občina Ljubno (spremljanje kazalca, poročanje
MOP v 5ih letih po sprejemu OPN)
– MOP (nadzor)

Kakovost podzemne vode

– ARSO (spremljanje stanja-izdelava poročil)
– Občina Ljubno (spremljanje kazalca, poročanje
MOP v 5ih letih po sprejemu OPN)
– MOP (nadzor)

Kakovost površinske vode

– ARSO (spremljanje stanja-izdelava poročil)
– Občina Ljubno (spremljanje kazalca, poročanje
MOP v 5ih letih po sprejemu OPN)
– MOP (nadzor)

Število objektov s hišnimi številkami, ki so na
območju razredov srednje ali velike (visoke)
nevarnosti poplav

– Občina Ljubno (spremljanje kazalca, poročanje
MOP v 5ih letih po sprejemu OPN)
– MOP (nadzor)
– Upravne enote ter pristojni soglasodajalci
ob izdaji gradbenih dovoljenj (nadzor)
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Kazalec stanja okolja

Nosilec monitoringa

Število konfliktnih območij, kjer se stikajo območja
stanovanj (S) z območji proizvodnih dejavnosti
(I, LN)
Število pomembnih virov vonjav

– Občina Ljubno (spremljanje ter poročanje
na MOP in obveščanje javnosti)

Povprečni letni dnevni promet (PLDP) na G1,
števno mesto Ljubno

– DRSC (monitoring, objavljanje na spletni strani)
– Občina Ljubno (spremljanje ter poročanje
na MOP in obveščanje javnosti)

HRUP

Površina območij, ki so v občini opredeljene
z II. SVPH

– Občina Ljubno (spremljanje ter poročanje
na MOP in obveščanje javnosti)

KULTURNA
DEDIŠČINA
IN KRAJINA

Število zmerno, znatno, resno in skrajno ogroženih
enot dediščine

– ZVKDS OE CE (izvajanje ocene, predstavitev
lokalni javnosti)
– Občina Ljubno (poročanje ministrstvu,
organizacija predstavitve javnosti, obveščanje
na spletni strani občine)

Število območij razpršene gradnje

– Občina Ljubno (monitoring in poročanje
ministrstvu ter obveščanje javnosti na spletni strani
občine)

Razširjenost prisotnih zavarovanih/ogroženih vrst
(netopirji, dvoživke in ostale zavarovane vrste)
na območju Občine Ljubno.

– MOP (monitoring za netopirje).
– Na lokacijah evidentiranih črnih točk za
dvoživke se spremlja uspešnost prehajanja
dvoživk ob vzpostavitvi ograj, kjer so predvidene
rekonstrukcije cest. (Občina Ljubno)

Prisotnost in stanje vrst in habitatnih tipov
na območjih
notranjih con Natura območij in EPO na območju
Občine Ljubno

– ZRSVN (spremljanje stanja biotske
raznovrstnosti na Natura 2000 območjih
in posameznih vrst)

Stopnja ohranjenosti lastnosti zaradi katerih
so obravnavana območja zavarovana na območju
Občine Ljubno

– Občina Ljubno (preko izvajanja OPN in razvojnih
načrtov skrbi za ohranjanje naravnih vrednot)

Stopnja ohranjenosti lastnosti naravnih vrednot
na območju Občine Ljubno glede na določene
zvrsti naravnih vrednot.

– Občina Ljubno (preko izvajanja OPN in razvojnih
načrtov skrbi za ohranjanje naravnih vrednot)

Površina kmetijskih zemljišč

– Občina Ljubno (spremljanje in poročanje
na MOP ter obveščanje javnosti)

Površina gozdnih zemljišč

– Občina Ljubno (spremljanje in poročanje
na MOP ter obveščanje javnosti)

Količina odvzete pitne vode iz vodnega telesa

– JP Mozirje d.o.o. (monitoring)
– Občina Ljubno (spremljanje in poročanje
na MOP ter obveščanje javnosti)

Delež prebivalcev, ki se s pitno vodo oskrbuje
v okviru javne službe

– JP Mozirje d.o.o. (monitoring)
– Občina Ljubno (spremljanje in poročanje
na MOP ter obveščanje javnosti)

Delež nepozidanih zemljišč za stanovanjsko
gradnjo

– Občina Ljubno (spremljanje in poročanje
na MOP ter obveščanje javnosti)

Letna količina zbranih mešanih komunalnih
odpadkov

– JP Komunala Mozirje d.o.o. (monitoring
in poročanje na spletni strani)

Število prebivalcev na eden ekološki otok
Število zbiralnic in zbirnih centov na prebivalca
Število nelegalnih odlagališč odpadkov

– JP Komunala Mozirje d.o.o. (izvedba EKO
otokov, monitoring)
– Občina Ljubno (spremljanje ter poročanje
na MOP in obveščanje javnosti)

SVETLOBNO
ONESNAŽENJE

Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na
območju občine vgrajene v razsvetljavo občinskih
cest in javnih površin na prebivalca

– Občina Ljubno (energetski manager ali občina
spremljanje in poročanju na MOP, obveščanje
javnosti)

KAKOVOSTNO
BIVALNO
OKOLJE

Površina namenske rabe prostora, ki je v občini
namenjena predvsem preživljanju prostega časa
(oznaka ONRP: ZS, ZP in ZD)
Dolžina urejenih kolesarskih in pešpoti v občini

– Občina Ljubno (spremljanje ter poročanje
in obveščanje javnosti)

ZRAK

NARAVA

RABA NARAVNIH VIROV
IN KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ

ODPADKI
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(2) Trend gibanja kazalcev stanja okolja mora občina predstaviti MOP v roku 5-ih let po sprejemu OPN, priporočljivo je, da
jih tudi lokalni javnosti na vsakih 5 let v obliki poročila.
3.4.2 Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji
125. člen
(podrobnejši PIP)
Podrobnejši PIP so opredeljeni za določene EUP in veljajo poleg splošnih PIP, razen kadar jih izrecno spreminjajo. Podrobnejši PIP so opredeljeni v prilogi 2.
3.4.3 Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih OPPN
126. člen
(splošni pogoji za urejanje na območjih predvidenih OPPN)
(1) Za EUP, kjer je predvidena izdelava OPPN, so določeni PIP, ki veljajo do njegovega sprejema in usmeritve za izdelavo
OPPN in so opredeljeni v prilogi 2.
(2) Za EUP, kjer je predvidena izdelava OPPN, se praviloma pripravi po en OPPN, lahko pa tudi več OPPN ob zagotovilu, da
posamezni OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto (vključno s predvidenimi zelenimi površinami in
gospodarsko javno infrastrukturo). Lahko se izdela en OPPN na več EUP skupaj.
127. člen
(pogoji za pripravo OPPN, ki niso določeni s tem odlokom)
Kriteriji za določanje prostorskih ureditev, za katere se izdela OPPN, pa le-ta s tem OPN še ni predviden:
– gradnja objektov z enim ali dvema stanovanjema, kadar gre za več kot osem objektov ali za površino, ki presega 1,0 ha,
– gradnja objektov z več stanovanji in objektov za posebne oblike bivanja, kadar je kapaciteta objekta več kot 6 stanovanj,
– kamp nad 0,50 ha,
– umestitev cest in ostale GJI, kadar le-ta predstavlja javni interes.
128. člen
(dopustni posegi na območjih predvidenih OPPN)
Na območjih, kjer je predvidena izdelava OPPN, so do izdelave OPPN dopustni naslednji posegi, če ni drugače opredeljeno
v prilogi 2:
– vzdrževanje objektov:
– redno vzdrževanje,
– vzdrževalna dela v javno korist,
– gradnje skladno z opredelitvijo po območjih podrobnejše namenske rabe:
– dozidave obstoječih objektov,
– nadzidave objektov dopustnih gabaritov za vrsto obstoječega objekta,
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov in novogradnja iste namembnosti na mestu odstranjenega objekta,
– gradnja in postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, ki predstavljajo dopolnilne objekte k že izgrajenemu objektu na
parceli namenjeni gradnji skladno z opredelitvijo po posameznih namenskih rabah,
– sprememba namembnosti:
– spremembe namembnosti so možne za dejavnosti, ki so v skladu z namembnostjo območja namenske rabe ali EUP, ob
upoštevanju normativov za varstvo okolja,
– gospodarska javna infrastruktura:
– redno vzdrževanje, obnavljanje, rekonstrukcije in novogradnje ter odstranitve objektov za potrebe gospodarske javne
infrastrukture in drugih omrežij in objektov komunale, energetike, prometa in zvez in drugo.
4 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
129. člen
(stopnja natančnosti mej, dopustna odstopanja)
(1) Meje EUP in NRP so določene na podlagi katastrskih, topografskih in digitalnih ortofoto načrtov različnih meril in prikazane
na zemljiško katastrskem prikazu v merilu 1:5000. Položajna natančnost mej EUP in NRP je enaka položajni natančnosti zemljiškega katastra, v kolikor meja sovpada s parcelno mejo. V kolikor meje ne sovpadajo s parcelno mejo, je položajna natančnost
meje odvisna od razlik med položajno natančnostjo topografskih in digitalnih ortofoto načrtov in zemljiško katastrskem prikazu na
območju obravnavane meje.
(2) Drugi grafični prikazi iz tega odloka so pripravljeni na podlagi podatkov o prikazu stanja prostora (GJI, varstveni režimi
ipd), ki so pretežno določeni na podlagi topografskih in digitalnih ortofoto načrtov različnih meril. Njihova položajna natančnost je
različna in se praviloma razlikuje od položajne natančnosti zemljiškega katastra.
(3) V OPN so površine cest in vodotokov prikazane po parcelah zemljiškega katastrskega prikaza in na posameznih območjih
zgolj kot prikaz GJI v karti Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture. Te površine so po veljavni
zakonodaji opredeljene kot javno dobro za zagotavljanje javnega interesa. Dejansko stanje prometne infrastrukture se ugotavlja
na terenu in na podlagi izmere dejanskega stanja.
(4) V primerih, ko zaradi neusklajene ali neprimerne položajne natančnosti različnih podatkov meje, prikazane v tem aktu,
odstopajo od dejanskega stanja v naravi je potrebna interpretacija natančnosti zemljiškega katastra v odnosu na uporabljene
topografske podatke. Praviloma je potrebno izvesti postopek ureditve meje ali drug predpisan geodetski postopek, s katerim se
položajno nenatančen podatek nedvoumno locira v prostoru. Interpretacijo, s katero se nedvoumno izkaže usklajenost načrtovane
gradnje s tem prostorskim aktom in stanjem v prostoru, poda občinska služba, pristojna za urejanje prostora.
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(5) V nadaljnjih fazah načrtovanja je dopustno spreminjati omilitvene ukrepe z drugimi tehničnimi rešitvami, vendar pod pogojem, da bodo zagotavljali enako ali boljše stanje poplavne varnosti.
(6) V primeru nejasnosti določb tega odloka se pri izdaji dovoljenja za gradnjo upošteva mnenje pristojne strokovne službe
občine oziroma obvezna razlaga odloka.
130. člen
(veljavni prostorski izvedbeni akti)
(1) Na območjih, za katere veljajo sprejeti IPA, veljajo vsi pogoji, ki jih ti akti določajo. Te EUP so razvidne iz priloge 2.
(2) IPA, ki po sprejetju OPN ostanejo v veljavi, so:
Ureditveni načrti:
– Odlok o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji (Uradni list RS, št. 69/94, 72/00, Uradno glasilo ZSO, št. 4/02, Uradni list
RS, št. 117/04),
– Odlok o ureditvenem načrtu turistično-rekreacijske cone "Vrbje" na Ljubnem ob Savinji (Uradni list SRS, št. 27/90, Uradni
list RS, št. 3/92, 47/94).
Občinski lokacijski načrti:
– Odlok o lokacijskem načrtu IPC Loke (Uradni list RS, št. 117/05, 43/15, 76/15 – popravek, 40/16, 52/16 – obvezna razlaga,
62/17),
– Odlok o lokacijskem načrtu za širitev glinokopa v Homu v Občini Ljubno (Uradni list RS, št. 89/04).
Občinski zazidalni načrti:
– Odlok o zazidalnem načrtu Ljubno – stanovanjska gradnja "Janezovo polje" (Uradno glasilo ZSO, št. 6/02).
131. člen
(prenehanje veljavnosti prostorskih planskih in izvedbenih aktov)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati prostorski planski akt za območje Občine Ljubno, to je Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986–2000, dopolnjenega leta
1989 (Uradni list RS, št. 19/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986–1990, usklajenega leta
1989 (Uradni list RS, št. 51/92) za območje Občine Ljubno (Uradno glasilo ZSO, št. 3/00) – dopolnitev v letu 2003 (Uradni list RS,
št. 75/04).
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji IPA za območje Občine Ljubno:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (Uradno glasilo ZSO 5-6/96, Uradni list RS,
št. 14/14, 71/14, 16/17);
– Odlok o ugotovitvi skladnosti izvedbenega prostorskega akta s spremembami prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje
za obdobje od leta 1986 do 1990, usklajenega 1989 za območje Občine Ljubno – dopolnitev v letu 2003 (Uradni list RS, št. 117/04);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad
(Uradni list RS, št. 66/93), na območju Občine Ljubno;
– Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte) na območju
Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 81/00);
– Odlok o lokacijskem načrtu ureditve Ljubnice od izliva do km 2,20 (Uradni list RS, št. 51/92, Uradno glasilo ZSO, št. 4/02);
– Odlok o lokacijskem načrtu Obvozne ceste na Ljubnem in ureditve Savinje od Marčinkovega jezu do iznad Pekovega jezu
(Uradni list RS, št. 23/92, Uradno glasilo ZSO, št. 8/99).
132. člen
(dokončanje postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja)
(1) Vsi postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po določbah
do sedaj veljavnih IPA.
(2) Z uveljavitvijo novih predpisov in podzakonskih aktov se le-ti smiselno upoštevajo.
133. člen
(vpogled in hramba)
OPN je v času uradnih ur na vpogled na sedežu Občine Ljubno. Arhivski izvod se hrani na Upravni enoti Mozirje in ministrstvu,
pristojnem za urejanje prostora.
134. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-07/2019-1
Ljubno, dne 10. oktobra 2019
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik
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Priloga 1
PIP za posamezna območja podrobnejše namenske rabe
SS
1.
Podrobnejša namenska raba
STANOVANJSKE POVRŠINE, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi
2.

Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba

3.
4.
5.
-

Tipologija zazidave:
eno ali dvostanovanjski prostostoječi objekt, dvojček, večstanovanjski objekt (do največ štiri stanovanjske enote).
Faktor zazidanosti:
do 0.4.
Dopustne dejavnosti:
bivanje brez dejavnosti,
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi:
- trgovina na drobno, razen z motornimi vozili (razen z motornimi gorivi),
- gostinstvo,
- intelektualne dejavnosti,
- vzgoja in izobraževanje,
- zdravstvo in socialno varstvo brez nastanitve,
- kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
- druge dejavnosti,
- dopustna je tudi kmetijska dejavnost v okviru obstoječih kmetij.

Pogoji za umeščanje dejavnosti:
dovolj velika parcela, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta, vključno z zadostnimi parkirnimi
površinami za potrebe objekta (stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev), vendar ne več kot 10 parkirnih mest in
neposredna navezava na javne ceste,
dejavnost naj ne generira tovornega in večjega osebnega prometa,
možne so dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja z emisijami ali prometom ter nimajo škodljivih
vplivov na bivalne in delovne pogoje,
nestanovanjske stavbe, ki so v celoti namenjene za opravljanje dejavnosti brez bivanja, so dopustne ob pogoju izdelave
IPA, razen za kmetijske stavbe v okviru obstoječih kmetij.
6.
Dopustni objekti
Stavbe:
stanovanjske stavbe: enostanovanjske stavbe, dvostanovanjske stavbe, večstanovanjske stavbe (do največ štiri
stanovanjske enote),
nestanovanjske stavbe: garaže in druge samostojne stavbe ob upoštevanju dopustnih dejavnosti.
Gradbeni inženirski objekti:
objekti prometne infrastrukture (od tega javne ceste, nekategorizirane ceste, gozdne ceste, poljske poti ter kolesarske
povezave in pešpoti) mostovi, viadukti, predori in podhodi,
cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
igrišča za športe na prostem (samo večnamenska igrišča za potrebe območja), otroška in druga javna igrišča, trgi, zelenice.
7.
Nezahtevni in enostavni objekti
v prilogi 3.
8.
Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja
Tlorisni gabariti:
za vse stavbe praviloma podolgovat tloris v razmerju stranic od 1:1.5 do 1:2,
tloris je lahko tudi lomljen, vendar mora biti razvidna osnovna podolgovata tlorisna zasnova (L, T in podobne oblike).
Dovoljeni so izzidki, ki pa ne smejo presegati 1/4 dolžine krajše stranice objekta, ter ne smejo bistveno porušiti ostalih
razmerij na fasadah,
na strmejših legah mora biti daljša stranica vzporedna s terenskimi plastnicami,
s prizidavami se ne sme bistveno porušiti zgoraj predpisanega razmerja.
Višinski gabariti:
na ravnem terenu (K) + P + M ali (K) + P + 1, klet je dopustna le ob pogoju, da je vkopana vsaj do 2/3 višine kleti,
na nagnjenem terenu K + P, K + M ali K + P + M, klet mora biti na zaledni strani popolnoma vkopana,
kolenčni zid objekta s klasično dvokapnico ali večkapnico je največ 1.20 m,
nadzidave stavb se lahko izvajajo le do zgoraj predpisanega višinskega gabarita,
pri določanju višine stavb je potrebno poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja, tako da
nove stavbe ne izstopajo iz silhuete naselja.
Streha:
obliko, naklon in kritino streh ter smeri slemen je potrebno prilagoditi splošni podobi naselja,
strehe stavb so praviloma simetrične dvokapnice s slemenom vzporedno z daljšo stranico objekta, dopustne so dvokapnice
v kombinaciji z ravnimi strehami in enokapnicami (pomožni objekti in prizidki), oziroma sestavljene dvokapnice istega
naklona v primeru lomljenega tlorisa. Zunaj območij strnjenih tradicionalnih delov naselij ali občutljivejših območjih prostora
z vidika krajinskih značilnosti so možne tudi enokapnice in ravne strehe. Strehe so lahko zaključene s čopom, kjer so ti
prisotni v EUP. Šotoraste in lomljene strešine ter stolpiči niso dovoljeni,
na strehah objektov je dovoljena namestitev fotonapetostnih modulov, ki se izvedejo v ravnini strešine in ne presegajo
gabaritov strehe več kot zahteva sistem pritrditve, razen pri ravnih strehah in strehah z minimalnimi nakloni, kjer je možna
postavitev modulov pod večjimi nakloni.

Stran

8558 /

Št.

70 / 29. 11. 2019

Uradni list Republike Slovenije

-

smer slemena naj poteka vzporedno s plastnicami oziroma mora biti usklajena z obstoječo zasnovo zaselka ali gruče hiš, ki
je tipična za posamezni poselitveni vzorec. Smer slemena stavb naj bo praviloma vzporedna s plastnicami nagnjenega
terena, razen kadar je prevladujoč vzorec smer slemena prečno na plastnice,
naklon streh je dovoljen v razponu od 35° do 45°, izjemoma tudi manjši z obveznim upoštevanjem prevladujočega naklona
streh v naselju oziroma delu naselja,
strešna kritina je opečne barve ali temne barve, ne sme biti živih barv,
odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in frčad. Vse frčade na isti strehi morajo biti enako oblikovane. Najvišji
del frčade ne sme biti višji od slemena osnovne strehe. Oblika frčad naj praviloma sledi značilnemu oblikovanju frčad v
okolici (trapezne frčade niso dopustne),
na varovanih objektih in v območjih kulturne dediščine so strešne odprtine izjemoma možne v obliki tradicionalnih frčad in
strešnih oken. Vse odprtine na eni strehi morajo biti enako oblikovane ter enakega naklona kot je osnovna strešina. Najvišji
del frčade ne sme biti višji od slemena osnovne strehe. Strešne odprtine morajo slediti rastru fasadnih odprtin in biti
kompozicijsko skladne z arhitekturno zasnovo objekta.
Arhitektonsko oblikovanje stavb:
oblikovanje in členitev fasad, umeščanje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bo enostavno in naj izhaja iz
funkcije objekta,
v primerih velikih gradbenih mas je potrebno stavbo členiti na manjše gradbene mase,
pri oblikovanju fasad je dovoljena uporaba sodobnih obložnih materialov (les, steklo, kovina, beton in drugih sodobnih
materialov). V območjih naselbinske dediščine ali občutljivejših območjih prostora z vidika ohranjanja narave in krajinskih
značilnosti naj se uporabljajo tradicionalni materiali (ometan zid, kamen, les ipd).
SK
1.
Podrobnejša namenska raba
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju
2.

Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba

3.
4.
5.
-

Tipologija zazidave:
eno ali dvostanovanjski prostostoječi objekti, kmetijski gospodarski objekti.
Faktor zazidanosti:
do 0.4.
Dopustne dejavnosti:
bivanje brez dejavnosti,
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi:
- kmetijske, trgovske in predelovalne dejavnosti, ki so opredeljene v predpisih, ki urejajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
- trgovina na drobno, (razen trgovina z motornimi gorivi),
- gostinstvo,
- intelektualne dejavnosti,
- rekreacijske dejavnosti,
- druge dejavnosti.

Pogoji za umeščanje dejavnosti:
- pri gradnji novih objektov v okviru dopustnih dejavnosti je potrebna dovolj velika parcela, ki zagotavlja potrebne površine
za normalno funkcioniranje objekta, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe objekta (stanovalcev,
zaposlenih in obiskovalcev) in neposredna navezava na javne ceste,
- možne so dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja z emisijami ali prometom ter nimajo škodljivih
vplivov na bivalne in delovne pogoje.
6.
Dopustni objekti
Stavbe:
stanovanjske stavbe: enostanovanjske stavbe, dvostanovanjske stavbe,
nestanovanjske stavbe: garaže in druge samostojne stavbe ob upoštevanju dopustnih dejavnosti, nestanovanjske kmetijske
stavbe, druge nestanovanjske stavbe za dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Gradbeni inženirski objekti:
objekti prometne infrastrukture (od tega javne ceste, nekategorizirane ceste, gozdne ceste, poljske poti ter kolesarske
povezave in pešpoti) mostovi, viadukti, predori in podhodi,
cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
igrišča za športe na prostem (samo večnamenska igrišča za potrebe območja), otroška in druga javna igrišča, trgi, zelenice.
7.
Nezahtevni in enostavni objekti
v prilogi 3.
8.
Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja
Tlorisni gabariti:
za vse stavbe praviloma podolgovat tloris v razmerju stranic od 1:1.5 do 1:2,
tloris je lahko tudi lomljen, vendar mora biti razvidna osnovna podolgovata tlorisna zasnova (L, T in podobne oblike).
Dovoljeni so izzidki, ki pa ne smejo presegati 1/4 dolžine krajše stranice objekta, ter ne smejo bistveno porušiti ostalih
razmerij na fasadah,
na strmejših legah mora biti daljša stranica vzporedna s terenskimi plastnicami,
s prizidavami se ne sme bistveno porušiti zgoraj predpisanega razmerja.
Višinski gabariti:
na ravnem terenu (K) + P + M ali (K) + P + 1, klet je dopustna le ob pogoju, da je vkopana vsaj do 2/3 višine kleti,
na nagnjenem terenu K + P, K + M ali K + P + M, klet mora biti na zaledni strani popolnoma vkopana,
kolenčni zid objekta s klasično dvokapnico ali večkapnico je največ 1.20 m,
nadzidave stavb se lahko izvajajo le do zgoraj predpisanega višinskega gabarita,
pri določanju višine stavb je potrebno poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja, tako da
nove stavbe ne izstopajo iz silhuete naselja.
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Streha:
obliko, naklon in kritino streh ter smeri slemen je potrebno prilagoditi splošni podobi naselja,
strehe stavb so praviloma simetrične dvokapnice s slemenom vzporedno z daljšo stranico objekta, dopustne so dvokapnice
v kombinaciji z ravnimi strehami in enokapnicami (pomožni objekti in prizidki) oziroma sestavljene dvokapnice istega
naklona v primeru lomljenega tlorisa. Zunaj območij strnjenih tradicionalnih delov naselij ali občutljivejših območjih prostora
z vidika krajinskih značilnosti so možne tudi enokapnice in ravne strehe. Strehe so lahko zaključene s čopom, kjer so ti
prisotni v EUP. Šotoraste in lomljene strešine ter stolpiči niso dovoljeni,
smer slemena naj poteka vzporedno s plastnicami oziroma mora biti usklajena z obstoječo zasnovo zaselka ali gruče hiš, ki
je tipična za posamezni poselitveni vzorec. Smer slemena stavb naj bo praviloma vzporedna s plastnicami nagnjenega
terena, razen kadar je prevladujoč vzorec smer slemena prečno na plastnice,
naklon streh je praviloma od 35° do 45°, izjemoma tudi manjši z obveznim upoštevanjem prevladujočega naklona streh v
naselju oziroma delu naselja,
strešna kritina je opečne ali temne barve, ne sme biti živih barv,
odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in frčad. Vse frčade na isti strehi morajo biti enako oblikovane. Najvišji
del frčade ne sme biti višji od slemena osnovne strehe. Oblika frčad naj praviloma sledi značilnemu oblikovanju frčad v
okolici (trapezne frčade niso dopustne),
na varovanih objektih in v območjih kulturne dediščine so strešne odprtine izjemoma možne v obliki tradicionalnih frčad in
strešnih oken. Vse odprtine na eni strehi morajo biti enako oblikovane ter enakega naklona kot je osnovna strešina. Najvišji
del frčade ne sme biti višji od slemena osnovne strehe. Strešne odprtine morajo slediti rastru fasadnih odprtin in biti
kompozicijsko skladne z arhitekturno zasnovo objekta.
Arhitektonsko oblikovanje stavb:
oblikovanje in členitev fasad, umeščanje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bo enostavno in naj izhaja iz
funkcije objekta,
v primerih velikih gradbenih mas je potrebno stavbo členiti na manjše gradbene mase,
pri oblikovanju fasad je dovoljena uporaba sodobnih obložnih materialov (les, steklo, kovina, beton in drugih sodobnih
materialov). V območjih strnjenih tradicionalnih delov naselij ali na občutljivejših območjih prostora z vidika krajinskih
značilnosti naj se uporabljajo tradicionalni materiali (ometan zid, kamen, les ipd).
Dodatni pogoji za nestanovanjske kmetijske stavbe:
kmetijski gospodarski objekti morajo biti po vertikalnih in horizontalnih gabaritih, oblikovanju streh in fasad usklajeni s
stanovanjskimi in ostalimi gospodarskimi objekti. Objekti morajo biti praviloma podolgovatega tlorisa. V primeru velikih
gradbenih mas je potrebno objekt členiti na manjše gradbene mase,
umestitev gospodarskih objektov večjih tlorisnih in višinskih gabaritov zaradi tehnoloških zahtev je izjemoma možna, kadar
objekt ni vidno izpostavljen in je intenzivno zazelenjen,
pri gospodarskih objektih večjih tlorisnih gabaritov je izjemoma dopusten tudi manjši naklon strehe, vendar ne manjši od
20.
CU
1.
Podrobnejša namenska raba
OSREDNJA OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI, kot so območja historičnega ali novih jeder, kjer gre pretežno za prepletanje
trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti
ter bivanje.
2.
Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba
3.
4.
5.
-

Tipologija zazidave:
eno ali večstanovanjski objekti in javne stavbe v tipologiji historične zazidave, prostostoječe ali v nizu.
Faktor zazidanosti:
obstoječa zazidanost ali do 0.8.
Dopustne dejavnosti:
bivanje brez dejavnosti, tudi za občasno bivanje ali stalno bivanje različnih skupin prebivalstva (otrok, ostarelih, študentov in
drugih socialnih skupin),
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi:
- trgovina razen vzdrževanje in popravila motornih vozil, brez trgovine z motornimi gorivi,
- gostinstvo,
- intelektualne dejavnosti razen veterinarstva,
- dejavnosti javne uprave,
- vzgoja in izobraževanje,
- zdravstvo in socialno varstvo,
- kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
- druge dejavnosti.

Pri gradnji novih objektov v okviru dopustnih dejavnosti je potrebno upoštevati pogoje:
- možne so dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja z emisijami ali prometom ter nimajo škodljivih
vplivov na bivalne in delovne pogoje,
- poslovne dejavnosti so lahko urejene v pritličnih ali kletnih prostorih objektov, izjemoma tudi v celem objektu, če gre za
mestotvorne dejavnosti kot so trgovina na drobno, zdravstvo, izobraževanje, kulturne dejavnosti, varstvo otrok, varstvo
starejših, varstveni center in podobno.
6.
Dopustni objekti
Stavbe:
stanovanjske stavbe,
nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti.
Gradbeni inženirski objekti:
objekti prometne infrastrukture (od tega javne ceste, nekategorizirane ceste, gozdne ceste, poljske poti ter kolesarske
povezave in pešpoti), mostovi, viadukti, predori in podhodi,
cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
otroška in druga javna igrišča, trgi, zelenice.
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7.
Nezahtevni in enostavni objekti:
priloga 3
8.
Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja
Tlorisni gabariti:
tlorisni gabarit stavb mora biti prilagojen velikosti in legi parcele ter namembnosti območja in funkciji stavb,
tlorisni gabariti stavb morajo slediti tipičnemu razmerju značilnemu za stavbno dediščino na območju.
Višinski gabariti:
višinski gabariti stavb so odvisni od namembnosti stavb in ne smejo presegati maksimalne višine slemena najvišje stavbe v
EUP (izvzete so cerkve).
Streha:
obliko, naklon in kritino streh ter smeri slemen je potrebno prilagoditi splošni podobi naselja,
strehe stavb so praviloma simetrične dvokapnice s slemenom vzporedno z daljšo stranico objekta,
naklon streh je praviloma v razponu od 35° do 45° z upoštevanjem prevladujočega naklona streh v naselju oziroma delu
naselja, naklon streh nad sodobno oblikovanimi objekti in nad pomožnimi objekti pa je nizek, vendar v območjih kulturne
dediščine v skladu s pogoji spomeniško varstvene službe,
strešna kritina je v območjih kulturne dediščine opečne barve, sicer pa je tudi sive, črne ali rjave barve, če takšne strehe
prevladujejo v okolici,
odpiranje strešin je izjemoma dopustno v obliki strešnih oken in frčad,
na varovanih objektih in v območjih kulturne dediščine so strešne odprtine izjemoma možne v obliki tradicionalnih frčad in
strešnih oken. Vse odprtine na eni strehi morajo biti enako oblikovane ter enakega naklona kot je osnovna strešina. Najvišji
del frčade ne sme biti višji od slemena osnovne strehe. Strešne odprtine morajo slediti rastru fasadnih odprtin in biti
kompozicijsko skladne z arhitekturno zasnovo objekta.
Arhitektonsko oblikovanje stavb:
fasade historičnih objektov se prenovijo v skladu s smernicami pristojne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine,
stavbe morajo biti arhitektonsko kvalitetno oblikovane in morajo slediti tipičnemu oblikovanju v območju EUP,
pri novih gradnjah je pri oblikovanju fasad dovoljena uporaba sodobnih obložnih materialov (les, steklo, kovina, beton in
drugih sodobnih materialov).
CD
1.
Podrobnejša namenska raba
OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI, druga območja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje določena dejavnost, razen
stanovanj
2.
Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba
3.
4.
5.
-

Tipologija zazidave:
ni enotno opredeljena.
Faktor zazidanosti:
do 0.6
Dopustne dejavnosti:
trgovina, promet in skladiščenje, gostinstvo, intelektualne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, vzgoja in izobraževanje,
zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ter druge dejavnosti,
kot spremljajoča dejavnost je dopustno bivanje, tudi bivanje različnih skupin prebivalstva (otrok, ostarelih, študentov in
drugih socialnih skupin).
6.
Dopustni objekti
Stavbe:
nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti, v delu stavbe je dopustna stanovanjska raba.
Gradbeni inženirski objekti:
objekti prometne infrastrukture (od tega javne ceste, nekategorizirane ceste, gozdne ceste, poljske poti ter kolesarske
povezave in pešpoti), mostovi, viadukti, predori in podhodi,
cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
otroška in druga javna igrišča, trgi, zelenice.
7.
Nezahtevni in enostavni objekti:
niso dopustni kot posamični objekti, ampak le kot skupna ureditev za potrebe celotnega objekta,
v prilogi 3.
8.
Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja
Tlorisni gabariti:
tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele ter namembnosti območja in funkciji
stavb,
upošteva naj se gradbene linije ob javnem prostoru.
Višinski gabariti:
višinski gabariti stavb so prilagojeni višinam objektov v EUP, razen za stavbe, ki se gradijo kot izraziti prostorski poudarki.
Streha:
obliko, naklon in kritino streh ter smeri slemen je potrebno poenotiti na območju EUP,
strehe stavb so lahko dvokapnice s slemenom vzporednim z daljšo stranico objekta, dopustne so dvokapnice v kombinaciji
z ravnimi strehami in enokapnicami, strehe nad sodobno oblikovanimi objekti in nad pomožnimi objekti so lahko ravne ali v
minimalnem naklonu,
strešna kritina je v območjih kulturne dediščine opečne barve, sicer pa je tudi sive, črne ali rjave barve, če takšne strehe
prevladujejo v okolici,
odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in frčad. Vse frčade na isti strehi morajo biti enako oblikovane. Najvišji
del frčade ne sme biti višji od slemena osnovne strehe. Oblika frčad naj praviloma sledi značilnemu oblikovanju frčad v
okolici.
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Arhitektonsko oblikovanje stavb:
oblikovanje in členitev fasad, umeščanje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bo enostavno in naj bo
poenoteno na območju EUP, oblikovalski poudarki naj bodo na vhodnih glavnih fasadah objekta,
zagotovi se naj sodobno oblikovanje fasad, uporaba sodobnih obložnih materialov (les, steklo, kovina, beton in drugih
sodobnih materialov).
IG
1.
Podrobnejša namenska raba
GOSPODARSKE CONE, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim
2.
3.
4.
5.
-

Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba
Tipologija zazidave:
ni enotno opredeljena.
Faktor zazidanosti:
do 0.8.
Dopustne dejavnosti:
proizvodnja, predelovalne dejavnosti, oskrba z energijo, gradbeništvo, promet in skladiščenje, intelektualne dejavnosti
(uprave podjetij),
dopustne spremljajoče dejavnosti v objektih so: trgovina, gostinstvo, intelektualne dejavnosti, druge dejavnosti.
6.
Dopustni objekti
Stavbe:
nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti.
Gradbeni inženirski objekti:
objekti prometne infrastrukture (od tega javne ceste, nekategorizirane ceste, gozdne ceste, poljske poti ter kolesarske
povezave in pešpoti), mostovi, viadukti, predori in podhodi,
cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
7.
Nezahtevni in enostavni objekti
v prilogi 3.
8.
Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja
Tlorisni gabariti:
tlorisna zasnova stavb mora upoštevati funkcijo območja in optimalno izrabo prostora ter tehnološke pogoje in omejitve,
tlorisni gabarit stavb mora biti prilagojen velikosti in legi parcele ter namembnosti območja in funkciji stavb,
upošteva naj se gradbene linije ob javnem prostoru.
Višinski gabariti:
višinski gabariti stavb so prilagojeni višinam objektov v EUP, razen za stavbe, ki so zaradi funkcionalnih zahtev izrazito višje
in se zato naj oblikujejo kot prepoznavno oblikovani prostorski poudarki.
Streha:
za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne strehe, lahko tudi, enokapne nizkih naklonov,
strehe na območju se poenotijo.
Arhitektonsko oblikovanje stavb:
sodobno oblikovanje in členitev fasad, umeščanje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bo enostavno in naj bo
poenoteno na območju EUP, oblikovalski poudarki naj bodo na vhodnih glavnih fasadah objekta.
BT
1.
Podrobnejša namenska raba
POVRŠINE ZA TURIZEM, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev
2.
3.
4.
5.
-

Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba
Tipologija zazidave:
ni enotno opredeljena.
Faktor zazidanosti:
do 0.6.
Dopustne dejavnosti:
bivanje, gostinstvo in trgovina v povezavi s turizmom, intelektualne dejavnosti, kulturne, razvedrilne in rekreacijske
dejavnosti.
6.
Dopustni objekti
Stavbe:
nestanovanjske stavbe: gostinske stavbe, druge stavbe za opravljanje dejavnosti območja.
Gradbeni inženirski objekti:
objekti prometne infrastrukture (od tega javne ceste, nekategorizirane ceste, gozdne ceste, poljske poti ter kolesarske
povezave in pešpoti), mostovi, viadukti, predori in podhodi,
cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
7.
Nezahtevni in enostavni objekti
v prilogi 3.
8.
Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja
pri umeščanju dislociranih objektov (planinski dom, lovski dom, ipd.) se smiselno upoštevajo pogoji za SK.
Gabariti:
gabariti niso predpisani,
tlorisni in vertikalni gabariti se prilagodijo posameznemu območju in krajinskim značilnostim,
objekti se lahko združujejo v večje ali manjše turistične komplekse z izraženo jasno strukturo med osrednjimi stavbami in
manjšimi enotami kot apartmaji.
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Streha:
strehe stavb so praviloma simetrične dvokapnice s slemenom vzporedno z daljšo stranico objekta, dopustne so dvokapnice
v kombinaciji z ravnimi strehami in enokapnicami (pomožni objekti in prizidki), dopustne so tudi ravne strehe in enokapnice,
predvsem pri objektih večjih dimenzij oziroma sestavljene dvokapnice istega naklona v primeru lomljenega tlorisa,
strešna kritina je opečne barve, lahko tudi sive, črne ali rjave barve.
Arhitektonsko oblikovanje stavb:
objekti naj bodo sodobno arhitekturno oblikovani v smislu kakovostnega in prepoznavnega poudarka prostora,
oblikovanje in členitev fasad, umeščanje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bo enostavno,
v primerih velikih gradbenih mas je potrebno stavbo členiti na manjše gradbene mase.
BC
1.
Podrobnejša namenska raba
ŠPORTNI CENTRI so športne površine in objekti, ki so namenjeni športnim aktivnostim in športnim prireditvam
2.

Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba

3.
4.
5.
-

Tipologija zazidave:
ni enotno opredeljena.
Faktor zazidanosti:
do 0.6
Dopustne dejavnosti:
kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti in z njimi povezane spremljajoče dejavnosti: trgovina, gostinstvo,
izobraževanje, druge dejavnosti.
6.
Dopustni objekti
Stavbe:
nestanovanjske stavbe: stavbe za šport in spremljajoče stavbe garaže.
Gradbeni inženirski objekti:
objekti prometne infrastrukture (od tega javne ceste, nekategorizirane ceste, gozdne ceste, poljske poti ter kolesarske
povezave in pešpoti), mostovi, viadukti, predori in podhodi,
cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
7.
Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja
Tlorisni gabariti:
tlorisna zasnova stavb mora upoštevati funkcijo območja in optimalno izrabo prostora ter tehnološke pogoje in omejitve
skladno z opredelitvami na posamezno EUP.
Višinski gabariti:
višinski gabariti stavb so prilagojeni višinam objektov v okolici, razen za stavbe, ki so zaradi funkcionalnih zahtev izrazito
višje in se zato naj oblikujejo kot prepoznavno oblikovani prostorski poudarki.
Streha:
za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne strehe, lahko tudi, enokapne nizkih naklonov, polkrožne ali drugih sodobnih
oblik,
barva strešne kritine se poenoti na območju EUP.
Arhitektonsko oblikovanje stavb:
oblikovanje in členitev fasad, umeščanje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bo enostavno in prilagojeno
namembnosti objekta,
zagotovi se naj sodobno oblikovanje fasad, uporaba sodobnih obložnih materialov.

ZS
1.
Podrobnejša namenska raba
POVRŠINE ZA ODDIH, REKREACIJO IN ŠPORT, ki so namenjene oddihu, rekreaciji in športom na prostem
2.

Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba

3.
4.
5.
-

Tipologija zazidave:
ni enotno opredeljena.
Faktor zazidanosti:
/
Dopustne dejavnosti:
rekreacijske dejavnosti in z njimi povezane spremljajoče dejavnosti: izobraževanje, gostinstvo.

6.
Dopustni objekti
Stavbe:
nestanovanjske stavbe: stavbe za šport, od njih samo pomožne stavbe na športnih igriščih (sanitarije, slačilnice, prostori za
športne rekvizite) oziroma druge vrste stavb, če je na EUP tako opredeljeno.
Gradbeni inženirski objekti:
športna igrišča razen površin za avtomobilske, motoristične ali konjske dirke,
drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
gradnja objektov in naprav za potrebe prometne infrastrukture (od tega samo pešpoti, kolesarske povezave, pristopi do
objektov),
cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
7.
Nezahtevni in enostavni objekti
v prilogi 3.
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8.
Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja
Tlorisni gabariti:
tlorisni gabariti stavb praviloma podolgovati,
športna igrišča so praviloma izvedena v peščeni ali travnati izvedbi.
Višinski gabariti:
praviloma pritlični objekti.
Streha:
ravne strehe, lahko tudi enokapne nizkih naklonov in dvokapnice,
strešna kritina je lahko opečne ali sive barve, poenotena v EUP.
Arhitektonsko oblikovanje stavb:
zagotovi se naj sodobno oblikovanje fasad, skladno s funkcijo objekta,
stavbe in urbano opremo na območju EUP se oblikovno uskladi.
ZP
1.
Podrobnejša namenska raba
PARKI kot urejena območja odprtega prostora v naselju
2.

Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba

3.
4.
5.
-

Tipologija zazidave:
ni enotno opredeljena.
Faktor zazidanosti:
/
Dopustne dejavnosti:
kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti.

6.
Dopustni objekti
Stavbe:
nestanovanjske stavbe: druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, za potrebe parka (samo javne sanitarije).
Gradbeni inženirski objekti:
drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od tega otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki,
zelenice in druge urejene zelene površine,
gradnja objektov in naprav za potrebe prometne infrastrukture (od tega samo pešpoti, kolesarske povezave, pristopi do
objektov),
cevovodi, komunikacijska omrežja (razen baznih postaj) in elektroenergetski vodi.
7.
Nezahtevni in enostavni objekti
v prilogi 3.
8.
-

Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja
ureditve morajo biti na celotnem kompleksu oblikovno usklajene.
ZD

1.
Podrobnejša namenska raba
Druge urejene zelene površine, kot so zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo
2.

Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba

3.
4.
5.
-

Tipologija zazidave:
ni enotno opredeljena.
Faktor zazidanosti:
/
Dopustne dejavnosti:
/

6.
Dopustni objekti
Gradbeni inženirski objekti:
dopustni objekti skladno s podrobnejšimi PIP znotraj EUP,
objekti prometne infrastrukture (od tega javne ceste, nekategorizirane ceste, gozdne ceste, poljske poti ter kolesarske
povezave in pešpoti), mostovi, viadukti, predori in podhodi,
cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
7.
Nezahtevni in enostavni objekti
v prilogi 3
8.
Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja
ureditve morajo biti na celotnem kompleksu oblikovno usklajene.
ZK
1.
Podrobnejša namenska raba
POKOPALIŠČA, ki so namenjena površinam za pokop in spominu na umrle
2.

Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba

3.
-

Tipologija zazidave:
ni enotno opredeljena.
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4.
Faktor zazidanosti:
/
5.
Dopustne dejavnosti:
pokopališče in z njim povezane spremljajoče dejavnosti: trgovina.
6.
Dopustni objekti
Stavbe:
pokopališke stavbe, od tega mrliške vežice in spremljajoče stavbe,
2
trgovske stavbe samo za potrebe območja, do 100 m BTP.
Gradbeni inženirski objekti:
pokopališča,
objekti prometne infrastrukture (od tega javne ceste, nekategorizirane ceste, gozdne ceste, pešpoti),
cevovodi, komunikacijska omrežja (razen baznih postaj) in elektroenergetski vodi.
7.
Nezahtevni in enostavni objekti
v prilogi 3.
8.
Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja
ureditve morajo biti na celotnem kompleksu oblikovno usklajene in prilagojene namembnosti območja.

PC
1.
Podrobnejša namenska raba
POVRŠINE CEST
2.

Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba

3.
Tipologija zazidave:
/
4.
Faktor zazidanosti:
/
5.
Dopustne dejavnosti:
/
6.
Dopustni objekti
Stavbe:
nestanovanjske stavbe: druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, od tega samo nadstrešnice na avtobusnih postajališčih.
Gradbeni inženirski objekti:
objekti prometne infrastrukture (od tega ceste, mostovi, viadukti, predori in podhodi),
cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
7.
Nezahtevni in enostavni objekti
v prilogi 3.
8.
Prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja
/.

E
1.
Podrobnejša namenska raba
OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
2.

Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba

3.
Tipologija zazidave:
/
4.
Faktor zazidanosti:
/
5.
Dopustne dejavnosti:
oskrba z električno energijo – mala hidroelektrarna, sončna elektrarna ali vetrna elektrarna.
6.
Dopustni objekti
Stavbe:
nestanovanjske stavbe, vezane na osnovno rabo: industrijske stavbe, rezervoarji.
Gradbeni inženirski objekti:
daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi.
7.
Nezahtevni in enostavni objekti
v prilogi 3.
8.
Prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja
opredeljeno v splošnih PIP.
O
1.
Podrobnejša namenska raba
OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE
2.

Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba

3.
-

Tipologija zazidave:
/
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4.
Faktor zazidanosti:
/
5.
Dopustne dejavnosti:
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja
6.
Dopustni objekti
Stavbe:
nestanovanjske stavbe, vezane na osnovno rabo: industrijske stavbe, rezervoarji, silosi, skladišča, upravne in pisarniške
stavbe .
Gradbeni inženirski objekti:
cevovodi za odpadno vodo, čistilne naprave.
7.
Nezahtevni in enostavni objekti
v prilogi 3.
8.
Prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja
opredeljeno v splošnih PIP,
za oblikovanje stavb se smiselno upošteva pogoje za namensko rabo IG.
A
1.
Podrobnejša namenska raba
OBMOČJA RAZPRŠENE POSELITVE kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini, nizke gostote pozidave, s pojavi samotnih kmetij,
zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij
(manjša gručasta naselja)
2.
Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba
3.
4.
5.
-

Tipologija zazidave:
prostostoječi objekti.
Faktor zazidanosti:
do 0.8.
Dopustne dejavnosti:
bivanje brez dejavnosti,
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi:
- kmetijske, trgovske in predelovalne dejavnosti (skladno s predpisi, ki urejajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji),
- trgovina na drobno, razen z motornimi vozili (razen trgovina z motornimi gorivi),
- gostinstvo,
- intelektualne dejavnosti,
- rekreacijske dejavnosti,
- druge dejavnosti.

Pogoji za umeščanje dejavnosti:
prostori dejavnosti so lahko urejeni v pritličnih ali kletnih prostorih objektov, do največje površine 50% BTP, omejitev ne
velja za dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
pri gradnji novih objektov v okviru dopustnih dejavnosti je potrebna dovolj velika parcela, ki zagotavlja potrebne površine za
normalno funkcioniranje objekta, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe objekta (stanovalcev, zaposlenih in
obiskovalcev) in neposredna navezava na javne ceste,
možne so dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja z emisijami ali prometom ter nimajo škodljivih
vplivov na bivalne in delovne pogoje.
6.
Dopustni objekti
Stavbe:
stanovanjske stavbe: enostanovanjske stavbe, dvostanovanjske stavbe,
nestanovanjske stavbe: garaža, nestanovanjske kmetijske stavbe, druge nestanovanjske stavbe za dopolnilne dejavnosti
na kmetiji.
Gradbeni inženirski objekti:
objekti prometne infrastrukture (od tega javne ceste, nekategorizirane ceste, gozdne ceste, poljske poti ter kolesarske
povezave in pešpoti), mostovi, viadukti, predori in podhodi,
cevovodi, komunikacijska omrežja (razen baznih postaj) in elektroenergetski vodi,
igrišča za športe na prostem (samo večnamenska igrišča za potrebe območja), otroška in druga javna igrišča.
7.
Nezahtevni in enostavni objekti
v prilogi 3.
8.
Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja
za oblikovanje stavb se smiselno upošteva pogoje za namensko rabo SK.

Razpršena gradnja
1.
Podrobnejša namenska raba
RAZPRŠENA GRADNJA kot zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč (informacija o dejanskem stanju)
-

opredeljeno v splošnih PIP v 77. členu tega odloka,
za oblikovanje stavb se smiselno upošteva pogoje za namensko rabo SK.
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1.
Podrobnejša namenska raba
OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
2.

Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba

3.
Tipologija zazidave:
/
4.
Faktor zazidanosti:
/
5.
Dopustne dejavnosti:
kmetijstvo
6.
Dopustni objekti:
Stavbe:
/
Gradbeni inženirski objekti:
rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje
načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi,
nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne
infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste; poljske poti, ki se jih lahko
uporablja za kolesarske poti,

-

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,
mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre za kmetijsko zemljišče z boniteto manj kot 35.

Drugi dopustni posegi:

-

-

-

-

7.
8.
-

agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč;
enostavni in nezahtevni pomožni kmetijsko-gozdarski objekti v skladu z uredbo, ki ureja vrste objektov glede na
zahtevnost, razen kleti in vinske kleti;
objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje
skladnosti, in se po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, lahko uvrstijo med pomožne kmetijskogozdarske objekte, razen kleti ter vinske kleti, po velikosti pa ne presegajo nezahtevnih objektov, razen grajenega
rastlinjaka, ki lahko presega velikost nezahtevnih objektov;
čebelnjak, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do
vključno 40 m2;
staja, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne
površine do vključno 100 m2;
pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči,
opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito
kmetijskih pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža);
pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov;
raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira;
začasni objekti in začasni posegi, in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone:
oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
začasna tribuna za gledalce na prostem,
premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik);
opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija (npr. lovska preža, ptičja opazovalnica);
začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt, ki:
ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali
ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve.

Nezahtevni in enostavni objekti
v prilogi 3.
Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja
za nezahtevne in enostavne objekte opredeljeno v splošnih PIP v 79. členu tega odloka.
G

1.
Podrobnejša namenska raba
GOZDNA ZEMLJIŠČA, kot zemljišča, porasla z gozdnim drevjem, zemljišča namenjena gojenju in ekonomskemu izkoriščanju
gozdov ter zemljišča v zaraščanju, ki so v skladu z Zakonom o gozdovih določena kot gozd.
2.
Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba
3.
4.
-

Tipologija zazidave:
/
Faktor zazidanosti:
/
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5.
Dopustne dejavnosti:
gozdarstvo in lovstvo.
6.
Dopustni objekti in druge prostorske ureditve:
Stavbe:
/
Gradbeni inženirski objekti:
objekti prometne infrastrukture (od tega javne ceste, nekategorizirane ceste, gozdne ceste in vlake ter kolesarske
povezave in pešpoti),
cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
Drugi dopustni posegi:
–
posegi v skladu z gozdnogospodarskimi in lovsko-gojitvenimi načrti,
–
gozdarske prostorsko ureditvene operacije, skladno z zakonom o gozdovih,
–
gradnje gozdnih cest, gozdnih učnih poti, žičnic, gozdnih vlak, planinskih, sprehajalnih, kolesarskih povezav, ureditev
stojišč stalnih naseljenih čebelnjakov, stojišč za začasne dovoze čebel na pašo na zemljiščih skladno s pašnim redom,
–
postavitev lovskih prež in krmišč za divjad, če je taka postavitev predvidena z lovsko-gojitvenim načrtom,
–
vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda,
–
vodnogospodarske ureditve za ribogojnice,
–
ureditve za potrebe lova in ribolova,
–
sanacije površinskih kopov in cestnih usekov ter nasipov,
–
gradnje obor, ograditve posameznih delov gozdov v skladu s predpisi, ki urejajo področje gozdov,
–
sanitarne sečnje,
–
v območjih varovalnih gozdov posegi v prostor niso dovoljeni, če je iz presoje vpliva objekta na okolje razvidno, da
obstoja možnost ogrožanja ekoloških funkcij gozda.
7.
Nezahtevni in enostavni objekti
v prilogi 3.
8.
Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja
za nezahtevne in enostavne objekte opredeljeno v splošnih PIP v 79. členu tega odloka.
VC
1.
Podrobnejša namenska raba
OBMOČJA POVRŠINSKIH VODA, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja rabe voda
2.

Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba

3.
Tipologija zazidave:
/
4.
Faktor zazidanosti:
/
5.
Dopustne dejavnosti:
Dejavnosti vezane na rabo in varstvo površinskih voda
6.
Dopustni objekti:
Stavbe:
/
Gradbeni inženirski objekti:
objekti prometne infrastrukture (od tega pešpoti, kolesarske povezave in jahalne poti ali steze, mostovi),
jezovi, vodne pregrade,
cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: oporni zidovi, škarpe.
Drugi dopustni posegi:
objekti in ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstva voda pred onesnaženjem,
posegi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
objekti in posegi, ki se nanašajo na ohranjanje in opazovanje narave,
gradnje objektov, potrebnih za rabo voda,
ureditve manjših zajetij za ureditev ribnikov,
gradnje MHE pod pogoji100. člena odloka.
7.
Nezahtevni in enostavni objekti
v prilogi 3.
8.
Prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja
zavarovanje brežin se prioritetno izvaja sonaravno z vegetacijskimi materiali,
pri gradnjah in drugih delih znotraj priobalnega pasu se v največji možni meri zagotavljajo sonaravne ureditve in ohranjanje
obstoječe vegetacije,
z gradnjo mostov in cest na območju vodotokov se ne sme posegati v pretočni profil vodotoka, zagotovi se varnost
objektov pred visokimi vodami skladno z izdelano hidrološko hidravlično študijo.
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1.
Podrobnejša namenska raba
OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN, površine nadzemnega pridobivalnega prostora
2.

Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba

3.
Tipologija zazidave:
/
4.
Faktor zazidanosti:
/
5.
Dopustne dejavnosti:
rudarstvo.
6.
Dopustni objekti
Stavbe:
nestanovanjske stavbe za potrebe dejavnosti: poslovne in upravne stavbe, industrijske stavbe in skladišča, garažne stavbe.
Gradbeni inženirski objekti:
objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin,
objekti prometne infrastrukture (od tega lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste), mostovi,
viadukti, predori in podhodi,
cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
7.
Nezahtevni in enostavni objekti
v prilogi 3.
8.
-

Prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja
zagotoviti je potrebno sprotno in končno sanacijo površinskih kopov,
za oblikovanje stavb se smiselno upošteva pogoje za namensko rabo IG.
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Priloga 2:
Podrobnejši PIP za posamezna območja EUP in PIP na območjih predvidenih OPPN
Ime naselja

Oznaka
EUP

Način
urejanja

Namenska raba
prostora / PIP glede na
namensko rabo
prostora (priloga 1)

JU-1

PIP

SK, PC, K2

JU-2

PIP

SK, SS, PC,K1

JU-3

PIP

BT, PC

JU-4

PIP

BT, K1, K2, G

JUVANJE

Podrobnejši PIP/
veljavni IPA/
PIP na območjih predvidenih OPPN

- predvidi se zgostitev obstoječe strukture naselja z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in
prenovo ter z manjšimi širitvami, ohranja se gručasta zasnova naselja
- novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva
z namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja
avtohtonih oblik poselitve
Omilitveni ukrepi:
- urejanje objektov (rekonstrukcije, dograditve) in okolice objektov se načrtuje na način, da za
njihovo varnost ne bo potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- obvodna vegetacija se v celoti ohrani
- morebitne nastale gradbene odpadke in odvečni izkopni material se deponira na zato
urejenem odlagališču stran od struge in obvodnega pasu
- urejanje objektov in okolice objektov se načrtuje na način, da za njihovo varnost ne bo
potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje
- morfologija brežine in dna struge Savinje se ne spreminja z izgradnjo dostopov do vode
- ohranja se obcestna, podolžna zasnova naselja
- predvidi se zgostitev obstoječe strukture naselja z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in
prenovo ter z manjšimi širitvami zaselka na severu
- na opredeljenem območju za potrebe turizma se predvidi gradnja manjših počitniških
nastanitvenih objektov in ureditev kampa
- oblikovanje objektov mora spoštovati urbanistično zazidalno in arhitekturno kontinuiteto
širšega območja, uporaba tradicionalnih materialov, uredijo se zunanje zelene površine,
rekreacijske in površine za oddih s spremljajočimi elementi opreme, zunanje ureditve se
urejajo skladno z značilnimi elementi kulturne krajine
- varstveni režimi: naravna vrednota Gračnica - vodotok, IDŠT 5510, del
- zasnova predvideva ureditev vstopnega dela z dovozno cesto in preureditev obstoječih
objektov za turistične namene in ureditev nastanitvenih hišic
- s preureditvijo obstoječih objektov za namene turizma se minimalno uredijo peš dostopi ali
terase okrog objektov. Umestitev nastanitvenih hišic v gozdu se prilagodi in ohranja
obstoječa drevesa v gozdu
- ohranja se razmerje med poraslimi in travnatimi površinami. Prehod med urejenimi
površinami in naravnim okoljem se izvede čim bolj naravno, višinske premostitve se izvedejo
v obliki zatravljenih brežin, prehodi v okoliški teren so postopni, brez ustvarjenih ostrih barier
- del ureditvenega območja izven gozdnih zemljišč se nahaja na robu gozda, pri čemer je
potrebno upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba za eno sestojno oziroma
drevesno višino, najmanj pa 10 m
- del ureditvenega območja se nahaja v gozdu, pri čemer je potrebno ohranjati čim večji delež
gozda oziroma posamičnih dreves. V strmino proti jarku se z namenom preprečitve
erozijskih procesov sečnja drevja zaradi gradnje objektov ne izvaja
- izdelana je Strokovna podlaga ureditve turističnega območja 'Juvanje' na Ljubnem (izdelal
IUP d.o.o., št. projekta 308/15, marec 2015), upoštevajo se ureditve iz le te
Upoštevajo se smernice pristojnega Zavoda za varstvo narave:
- obrežni pas reke Savinje znotraj meja naravne vrednote (NV Savinja s pritoki) se ohranja v
svoji celovitosti, naravni sestavi in geomorfološki zgradbi. Ureditve in dejavnosti na območju
ne smejo ogroziti ali preprečiti naravnih procesov v reki in zmanjšati poplavnih površin
(prodni nanosi, premeščanje materiala, ustvarjanje zajed, poraščenost brežin itd.)
- trajnih objektov in ureditev se ne gradi v varovalnem pasu vodotoka (območje NV). Uporaba
betona v tem pasu ni dovoljena. Začasni in trajni objekti naj se načrtujejo v takšni
oddaljenosti od reke, da za njihovo poplavno varnost ne bo potrebno izvesti zaščitnih
ukrepov ali kakršnihkoli posegov na brežini ali v strugi (utrjevanje brežin, nasipi, oporni
zidovi ipd.)
- utrjevanje brežin ali regulacija reke na območju se ne izvaja. Obrežni pas se ohranja v
naravnem stanju
- ohranja se obvodna vegetacija ob Savinji in na pritokih, njena zveznost in naravna vrstna
sestava. Obrežne drevnine se ne odstranjuje ali poškoduje
- paša v območju NV Savinja se ne izvaja, pašno ograjo je treba postaviti izven območja
naravne vrednote
- v vplivnem območju NV Savinja naj se ohranja obstoječe razmerje med gozdom in odprtimi
površinami. Gozd mora ohraniti svoje ekološke značilnosti in sklenjeno površino. Gozda naj
se ne krči, ohranjajo naj se skupine drevja, posamično drevje in omejki
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- pri izvajanju gradbenih del na celotnem ureditvenem območju naj se večja drevesa fizično
zaščitijo pred poškodbami
- v območju NV Savinja se ne spreminja geomorfoloških, reliefnih razmer z nasipavanjem,
izkopi, utrjevanjem terena, odstranjevanjem ali premeščanjem skal ipd. Možne so manjše
utrditve poti z naravnimi materiali (sekanci, prod, pesek, mivka)
- na celotnem ureditvenem območju se ohranjajo osnovne reliefne značilnosti. Morebitno
spreminjanje morfologije površja z zasipavanjem ali odstranjevanjem zemlje naj se izvaja v
čim manjšem obsegu
- višinske premostitve ob objektih naj se primarno izvedejo v obliki zatravljenih brežin ali
premostitev z lesenimi okroglicami in suhozidi. Prehodi v okoliški teren naj bodo postopni,
brez ustvarjanja ostrih barier. Betonskih opornih zidov naj se ne gradi
- športne, igralne in druge podobne površine naj bodo omejene na obstoječe jase in druga
odprta zemljišča. Teh površin se ne utrjuje z betonom ali asfaltom
- kurišča naj bodo omejena na za ta namen urejene lokacije. Zaradi kurjenja ne sme priti do
poškodb drevja na območju
- žičnih vodov in drugih napeljav se ne namešča na drevje
- pomožne ureditve, napisi, table ipd. ne smejo poškodovati drevja (pritrjevanje z vijaki ipd.).
Vej se ne trga, lomi
- preprečiti je treba vnos odpadnih voda, kemikalij in drugih odpadkov v reko (zabojniki za
smeti morajo biti izven dosega poplavnih vod ipd). Servisni objekti in območje za turizem
morajo biti priključeni na kanalizacijski sistem oz. na čistilno napravo
- območja naj se ne ograjuje z žično ali mrežno kovinsko ograjo. Omogočen mora biti prost
prehod do obrežja Savinje
- na ureditveno območje naj se ne vnaša tujerodnih in drugih, rastiščnim pogojem
neprilagojenih rastlinskih vrst
- osvetljevanje širšega območja naj se ne izvaja. Osvetljevanje objektov naj bo časovno in
prostorsko omejeno na najmanjšo mero (časovno stikalo, vklop na senzorje ipd.)
- pri gradnji objektov in druge ureditve znotraj območja naj se uporabi avtohton material oz.
material lokalnega izvora (prodniki, les, sekanci, pesek) v naravnih tonih. Na območje naj se
ne vnaša tipska urbana oprema iz umetnih materialov (plastična oprema, betonski elementi,
kovinske ograje, kontejnerji ipd.). Oblikovanje objektov in opreme naj upošteva kvalitete
tradicionalnega stavbarstva in značilnosti alpske krajine
- odvečne zemlje, gradbenega materiala in odpadkov se ne odlaga na območje naravne
vrednote. Viške izkopanega materiala se odpelje na urejeno deponijo
- gradbena dela in hrupnejše dejavnosti v kampu naj se ne izvajajo v spomladanskem času, ki
je najbolj občutljivo obdobje razmnoževanja ptic in razvoja vegetacije (od 1.3. do 1.6.)

JU-5

PIP

E

- posegi ne smejo okrniti ali razvrednotiti geomorfoloških, biotskih in vizualnih kvalitet območja
Omilitveni ukrepi:
- v obrežno zarast ni dovoljeno posegati. Obrežni pas se ohranja v naravnem stanju
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- odlaganje kakršnega koli gradbenega in ostalega materiala v strugo in na bregove Savinje
se ne izvaja
- na celotno območje naj se ne vnaša tujerodnih in drugih rastiščnim pogojem neprilagojenih
rastlinskih vrst
- z rampo je treba preprečiti prevoz do obrežja reke Savinje. Na območju NV Savinja se ne
ureja površin za parkiranje
- ohranjati je potrebno morfologijo reke in njenih brežin. Obrežni pas reke Savinje znotraj meja
naravne vrednote (NV Savinja) se ohranja v svoji celovitosti, naravni sestavi in
geomorfološki zgradbi. Ureditve in dejavnosti na območju ne smejo ogroziti ali preprečiti
naravnih procesov v reki in zmanjšati poplavnih površin (prodni nanosi, premeščanje
materiala, ustvarjanje zajed, poraščanje brežin itd.)
- območje naj se ne ograjuje z žično ali mrežno ograjo
- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
- upoštevajo se varstvene usmeritve, ki so bile podane v nar. smernicah za pripravo
koncesijskega akta za proizvodnjo električne energije na vodotoku Savinja - Jermanova
struga, št. 1-III-303/2-O-09/MT, z dne 28. 07. 2009
- odvzem vode iz Savinje je pogojen z izgradnjo oziroma obnovitvijo jezu na Savinji, ki se
izvede v enakih dimenzijah nekoč obstoječega jezu
- jez se zgradi na mestu nekoč obstoječega jezu oziroma z maksimalnim odmikom 50 metrov
dolvodno na Savinji
- pri gradnji jezu, se vsaj na eni tretjini širine jezu, izvede funkcionalni prehod za vodne
organizme
- v obdobju petih let po izgradnji jezu se spremlja prehodnost jezu za vodne organizme.
Poročilo o izvedenem monitoringu funkcionalnosti prehoda se letno pošilja na ZRSVN OE
Celje, pri čemer se predvidi ustrezne prilagoditve prehoda glede na ugotovitve monitoringa
- odvzem (zajem) vode iz vodotoka Savinje je na koti obnovljenega jezu. Za povečanje
odvzema vode iz Savinje, določitev količin in dinamike, se izvedejo raziskave za določitev
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ekološko sprejemljivega pretoka (Qes). Pri določitvi Qes je potrebno upoštevati kumulativni
vpliv vseh drugih odvzemov (namakanje, ribogojstvo) vode na vodotoku Savinja in pritokih
- obnova oz. gradnja dovodnega in odvodnega kanala se naj čim bolj približa še obstoječi
Jermanovi strugi
- širina in globina kanala, dovodnega in odvodnega, naj upošteva ekološko sprejemljiv pretok.
Širina kanala naj ne presega 7 metrov. Stik odvodnega kanala in vodotoka Savinje se izvede
s kamnometom v suho, s poglobljenimi Algami, na sonaraven način in z uporabo živih
gradiv. Izpust vode iz kanala se predvidi, skladno s podano pobudo, na koti 396 m.n.
določeno s koordinato Y= 489055, X= 132440
- lokacija strojnice se predvidi na mestu obstoječega stavbišča oziroma se mu maksimalno
približa
- ureditev brežin se izvede samo na mestu jezu, odvzemnega kanala in izpusta v vodotok
Savinjo
- ureditve vseh brežin se izvedejo na sonaraven način
- posegov in ureditve leve brežine vodotoka Savinje, od mesta odvzema vode in izpusta v
Savinjo, se ne izvaja
- posegi in ureditve desne brežine vodotoka Savinje, od jezu dolvodno, se ne izvajajo. S tem
se prepreči naslajanje erozijskih mest
- v vegetacijo izven predvidenih posegov in ureditev, se ne posega
- za gradbena dela se uporabljajo obstoječe poti do vodotoka. Novih poti se ne izdeluje.
Uporabljajo se manjši gradbeni stroji
- dela se izvajajo izključno podnevi in v suhem vremenu, da se zmanjša možnost izpiranja in s
tem onesnaženja vodotoka Savinje
- čiščenje gradbenih strojev in drugih orodij se ne izvaja na območju naravne vrednote in
vplivnem območju vodotoka Savinja
- gradbišča se ponoči ne osvetljuje, razen zagotovitve varnosti in varovanja premičnin (delovni
stroji, gradbeni material, začasni kontejnerji). Deponiranje kakršnegakoli materiala v strugo
Savinje ali na brežini Savinje, se ne izvaja
- po izvedbi, se na brežini ali v njuno neposredno bližino, ne namešča stalnih in začasnih
objektov namenjenih drugim dejavnostim. Objekta se ne ograjuje

LJUBNO OB
SAVINJI

- omilitveni ukrepi so lahko tudi drugačni, če so za drugačne omilitvene ukrepe pridobljena
soglasja tangiranih nosilcev urejanja prostora
- dopustna gradnja rastlinjakov in gospodarskega objekta manjših dimenzij

JU-6

PIP

K1

JU-7

PIP

A, K1

LJ-1

PIP

SS

LJ-2

PIP

SS

LJ-3

PIP

SK

LJ-4

PIP

SS

LJU-1

UN

CU, CD, PC, ZD

- urejanje skladno z veljavnim IPA - Odlok o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji (Uradni list
RS, št. 69/94, 72/00, Uradno glasilo ZSO, št. 4/02, Uradni list RS, št. 117/04)
- varstveni režimi: območje naselbinske stavbne dediščine, ESD 4450
- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine

LJU-2

PIP

SK, CU, ZD, BT, PC, VC,
G, K2, K1

LJU-3

PIP

SS, SK, BC, PC, K1

- na območju velike in srednje poplavne nevarnosti so dovoljeni le posegi kot jih določata
Priloga 1 in 2 Uredbe 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. Prav
tako je pri posegih v priobalno zemljišče vodotoka Ljubnica treba upoštevati določbe Zakona
o vodah

- ureditev šotorišča
- spremljajoči objekti za potrebe kampa-šotorišča se umestijo v okviru obstoječega stavbnega
zemljišča (A)
- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- odlaganje kakršnega koli gradbenega in ostalega materiala v strugo in na bregove Savinje
se ne izvaja
- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
ni podrobnejših PIP

- na stavbnih zemljiščih so dopustne novogradnje, prizidave, nadzidave v okviru gabaritov
obstoječega objekta in novi objekti kot zapolnitev prostih površin
- oblikovanje objektov mora spoštovati urbanistično zazidalno in arhitekturno kontinuiteto
širšega območja, uporaba tradicionalnih materialov
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PIP

SK,SS, ZD, PC

LJU-5

OPPNp

BT, ZD

LJU-6

PIP

PC, VC, K1, G

LJU-7

PIP

IG, O, PC, ZD

LJU-8

LN

IG, PC

Uradni list Republike Slovenije
- oblikovanje objektov mora spoštovati urbanistično zazidalno in arhitekturno kontinuiteto
širšega območja, uporaba tradicionalnih materialov
- za območje se predvidi izdelava OPPNp
- dopusti se začasna raba prostora za skladiščenje lesa ob predhodnem soglasju občinskega
upravnega organa
Usmeritve za izdelavo OPPN
- pri izdelavi OPPN se upošteva izdelana strokovna podlaga Strokovna podlaga za ureditev
Glamping kampa v Ljubnem, izdelal RC PLANIRANJE d.o.o. Celje, št. proj. 746/14
- območje obsega stavbna zemljišča za potrebe turizma (BT) in drugih zelenih površin ob
Savinji (ZD)
- na opredeljenem območju za potrebe turizma se predvidi gradnja manjših počitniških
nastanitvenih objektov za potrebe kampa in drugih nastanitev, objekti naj bodo oblikovani
sodobno z uporabo naravnih materialov (les)
- na opredeljenih drugih zelenih površinah se ob upoštevanju varstvenih režimov razredov
poplavne nevarnosti predvidijo območja za šotore, šotorišča in športne površine
- možnost umestitev »Batlnove struge« ob predhodno izdelani vodnogospodarski študiji
- vsi posegi v 15 m priobalno zemljišče vodotoka Savinja so prepovedani, razen za izjeme, kot
jih določa 37. člen ZV-1. Ne glede na to, da je za to območje predviden OPPNp, posegi in
umeščanja v razred majhne, srednje in visoke poplavne nevarnosti niso dovoljeni.
Omilitveni ukrepi:
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- odlaganje kakršnega koli gradbenega in ostalega materiala v strugo in na bregove Savinje
se ne izvaja
- v obrežno zarast ni dovoljeno posegati. Obrežni pas se ohranja v naravnem stanju.
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- odlaganje kakršnega koli gradbenega in ostalega materiala v strugo in na bregove Savinje
se ne izvaja
- na celotno območje naj se ne vnaša tujerodnih in drugih rastiščnim pogojem neprilagojenih
rastlinskih vrst
- ni podrobnejših PIP
- poenoteno oblikovanje objektov na celotnem območju
- zagotovi se ustrezne odmike od lokalne ceste na jugu in od objektov centralnih dejavnosti na
zahodu
- v čim večji meri se ohrani obstoječa obvodna vegetacija, nove grmovnice in drevesa morajo
biti avtohtona in okolju primerna
- urejanje skladno z veljavnim IPA - Odlok o lokacijskem načrtu IPC Loke (Uradni list RS, št.
117/05, 43/2015, 76/15-popravek, 40/16, 52/16-obvezna razlaga, 62/17)
- za razširitev območja urejanja se izdela OPPN
Omilitveni ukrepi:
- za zagotavljanje ustrezne pretočnosti v največji možni meri naj se izvede profil potoka v
naslednjih dimenzijah po odsekih od spodaj navzgor:
- odsek struge od km 0.0+15 (prepust pred iztokom v Savinjo) do 0.2+22 (prepust na
dostopni cesti do kmetijskih površin) Padec: I = 0.35%, Višina profila: H = 2.1 m, Širina
dna: B =1.5 m, Nagib brežine: 1:1.5 (Ukrep 1)
- odsek struge od 0.2+37 (prepust na dostopni cesti do kmetijskih površin) do 0.3+38
Padec: I = 0.35%, Višina profila: H = 2,1-2,8 m, Širina dna: B =1,5 m, Nagib brežine:
1:1,5 (Ukrep 2)
- odsek struge od 0.3+54 (prepust na dostopni cesti v cono) do 0.5+59 Padec: I = 0.35%,
Višina profila: H = 2,1-2,8 m, Širina dna: B =1,5 m, Nagib brežine: 1:1,5 (Ukrep 3)
- odsek struge od 0.5+59 do 0.6+97, Padec: I = 0.35%, Višina profila: H = 0,5 m, Širina
dna: B =1,5 m, Nagib brežine: 1:1,5 (Ukrep 4)
- odsek struge od 0.6+97 do 0.7+78, Padec: I = 0.80%, Višina profila: H = 0,8 m, Širina
dna: B =1,5 m, Nagib brežine: 1:1,5 (Ukrep 5)
- struga naj se izvede torej s poglobitvijo ca 1.0 m kot trapezni profil z morebitnim
zavarovanjem pete brežine z lomljencem v suho. Širina struge v dnu naj znaša B = 1.50 m.
Brežine se izvedejo v naklonu 1:1.5 in zatravijo. Na nekaterih delih bo potrebno izkopan
material uporabiti kot nasip ob potoku. Padec naj se stabilizira s prečnimi lesenimi talnimi
pragovi iz lesenih oblic in pilotov. Pri profilu 0,6+97 naj se izvede prag v višini 1 m. Zaradi
razmeroma majhnih padcev ni potrebno zavarovanje nivelete na prekratkih razdaljah.
Pragovi naj se izvedejo na medsebojnih razdaljah 20– 30 m (odvisno od odseka). Prehodi
(prepusti) preko potoka na gorvodnem delu naj se izvedejo kot lesene brvi oz. lahki mostički
nad predvidenim profilom potoka. V primeru izvedbe mostičkov bo v zgornjem predelu
zadoščala varnostna višina ca 20 cm, kar predstavlja vsaj 20% višine pretočnega prereza.
Trasa potoka naj se bodisi izvede po obstoječi trasi z izjemo spodnjega dela (dolvodno od
prepusta do kmet. površin), kjer je po željah občine in investitorjev smiselna izvedba struge
pod ježo (vzhodno brežino). S tako izvedbo se zaradi krajšega poteka struge pridobi
dodatno možnost povečanja padca nivelete
4
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- prepusti fi140 cm na dostopnih cestah v IPC Loke ter pred iztokom v Savinjo se zamenjajo s
prepusti minimalno premera Φ160cm ali ekvivalentnimi škatlastimi prepusti. Niveleta dna
potoka se na iztočnem delu (prepust) izvede ca 1.00 m nižje, kar omogoči izvedbo padcev,
predvidenih v zgornjem odstavku in omogoči zatekanje Savinje pri višjih vodostajih nazaj v
strugo in razlivanje Savinje pri Q100 predvidenem razlivnem območju, navedenem v
nadaljevanju. Iztočni prepust se izvede tudi 6 + 8 m bolj vzhodno (dolvodno glede na tok
Savinje). Prepust na dostopni poti do kmetijskih površin se niveletno izvede ca 1.25 m nižje
od obstoječega prepusta, lokacija se ohrani
- prepust na dostopni cesti v ind. cono se niveletno izvede ca 1.0 m nižje, lokacijsko se ne
spreminja. Ob izvedbi novih prepustov je nujna ureditev zveznih vtokov in iztokov, kar bo
bistveno zmanjšalo zajeze gorvodno od prepustov
- ukrep 6 zagotavlja poplavno varnost obstoječih in predvidenih objektov v ind. coni pred
visokimi vodami, ki so višje od Q100 (35 cm varnostnega nadvišanje nad koto Q100). To
varnostno nadvišanje je bilo določeno na podlagi hidravličnega modeliranja in zagotavlja, da
se poplavne razmere ob Savinji pri Q500 gor in dol vodno bistveno ne spremenijo. Poleg
tega obstoječi nasip na lokaciji nadvišanja ni zvezno poravnan z dolvodnim delom. Potrebno
je nadvišanje obstoječega nasipa na desni brežini Savinje v dolžini ca L = 150 m. Potreben
dvig nasipa po stacionažah je podan kot sledi:
- kote potrebne višine nasipa:
- stac. 4500 - 405.90 n.m.v.
- stac. 4550 – 406.20 n.m.v.
- stac. 4600 - 406.25 n.m.v.
- stac. 4650 - 406.40 n.m.v.
- predvidi se nasip s širino krone 3.00 – 4.00 m. Nasip se izvede z ustrezno skomprimiranim
materialom, uvaljanim v plasteh. V nadaljevanju izdelave projektne dokumentacije naj se
obdela tudi ustrezno tesnjenje nasipa (glineni vložek, folija,..) in zavarovanje čelne strani
pred erozijo (intenzivna zartavitev, protierozijska zavarovanja,..). Predlaga se naklon stranic
nasipa maksimalno 1:1.5
- ukrep 7 zagotavlja izničenje vpliva povečanega odtoka visokih voda nad Q100 oz.
zmanjšanja volumna retencijskih površin zaradi izvedbe regulacije desnega pritoka. Z
ukrepom se omogoči nadomestitev volumna, ki ga ob preplavitvi visokih voda omogoča
predvidena površina LN določena v predhodni študiji. Volumen retencijskih površin znaša ca
6000 m3. Predlaga se nadomestitev volumna kapacitete ca 6000 m3. Predvidi se
denivelacijo terena za ca 1 m ob strugi potoka na območju LN med stacionažo 0,3+40 in
0,5+59 m. Teren se zniža na koto 403,0 n.m.v., kar omogoča tudi razlivanje Savinje v globini
0,5 m pri Q100. Drugo razlivno polje se zagotovi ob strugi med stacinožama 0,5+83 in
0,6+69 m s koto terena na 403,5 n.m.v., ki omogoča razlivanje potoka pri Q100 in Q500. Pri
Q10 se vode potoka in Savinje ne razlivajo po območju
- ker se na območju nahajajo kmetijske površine oz. travniki naj se predvidi odriv humusne
plasti (orne zemlje), odstranitev materiala in planiranje humusne plasti. Robove denivelacije
naj se izvede v maksimalnem naklonu 1:5
- ukrep 9 zagotavlja večjo poplavno varnost z lokacijskim načrtom predvidenih objektov, kar
predstavlja dvig terena. Vsi dvigi terena naj se izvajajo z nasipavanjem in utrjevanjem
geomehansko ustreznega materiala. Pri tem je potrebno posebno pozornost posvetiti vrsti
materiala in občutljivosti na izpiranje manjših frakcij v primeru dviga gladin podtalnice na
območju
- z uporabo kvalitetnega materiala in strokovne vgradnje se zagotavlja stabilnost nasipanih
delov in preprečuje morebitno posedanje objektov. Predvidena območja urejanja iz LN naj
se izvedejo minimalno na naslednjih kotah, ki predstavljajo Q100 + varnostna višina 0.50 m:
- območje urejanja a2 naj se izvede najmanj na koti 404.00 n.m.v.
- območje urejanja b naj se izvede najmanj na koti 404.80 n.m.v.
- območje urejanja c2 naj se izvede najmanj na koti 405.10 n.m.v.
- območje urejanja c1 naj se izvede najmanj na koti 405.10– 405.80 n.m.v. (zvezno V-Z)
- območje urejanja d naj se izvede najmanj na koti 405.80 n.m.v., okoliška cesta c naj se
izvede na koti 405.30 oz. glede na okoliške površine na taki koti, ki bo omogočala
odtekanje ekstremnih poplavnih voda, ki bi prelile območje v primeru nepričakovanih
dogodkov (poškodbe nasipa, prekomerno zasutje struge Savinje in dvig gladin,
preprečeno odtekanje visokih voda potoka zaradi nanosa plavja,…). Ob predvidenih
najnižjih kotah je potrebno zagotoviti nemoteno odtekanje poplavnih voda (tudi v primeru
katastrofalnega dogodka). Predvsem je nujno izvesti padce manipulativnih površin tako,
da bodo morebitne ekstremne poplavne vode odtekle v strugo potoka. V primeru dviga
dovoza v ind. cono naj se predvidi tudi inundacijske prepuste za odtekanje morebitnih
visokih voda, ki bi se zadrževale na območju južno od ceste. Vse morebitne iztoke
meteornih voda, ki bodo odvedene v Savinjo naj se izvaja z uporabo protipovratnih
loput, da bo ob višjih vodostajih onemogočeno zatekanje v povratni smeri. Predvsem naj
se meteorne vode zadržuje na območju LN z izgradnjo zadrževalnikov meteorne vode
za zmanjšanje hipnega odtoka. Iztoke iz zadrževalnikov naj se predvidi s protipovratnimi
loputami
LJU-9

PIP

CD, SS, SK, ZD, PC

- na opredeljenih površinah ZD je možna umestitev manjših parkirnih površin oziroma
počivališča, ohranjajo se zelene površine
- na parc. št. 1288/3 in 908/2 k.o. Savina je obstoječa žaga, na kateri se dopusti obnovitev
turbine za MHE ali izgradnja ob izdelani vodnogospodarski študiji
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LJU-10

PIP

SS, CD, ZD, PC, K2, G

LJU-11

PIP

BC, PC, G

Uradni list Republike Slovenije
Omilitveni ukrepi:
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- odlaganje kakršnega koli gradbenega in ostalega materiala v strugo in na bregove Savinje
se ne izvaja
- ni podrobnejših PIP
- ni podrobnejših PIP
- območje obsega površine namenjene športu, rekreaciji in izobraževanju - skakalnica Savina
- umeščanje objektov in naprav za potrebe skakalnic s pripadajočimi funkcionalnimi in
infrastrukturnimi objekti, športnimi površinami ter počivališči za avtodome

LJU-12

PIP

SK, PC, K2, K1

LJU-13

PIP

K2, K1

LJU-14

PIP

SS, SK, PC K1, G

LJU-15

UN

BT, SK, ZS, PC, VC, K1,
G

- v primeru ureditve območja pod skakalnico (južni del EUP), občinski upravni organ,
pristojen za prostor, presodi o potrebnosti izdelave strokovne podlage za celotno območje
- ni podrobnejših PIP
- možna je umestitev žičniških naprav za potrebe smučišča s pripadajočimi funkcionalnimi in
infrastrukturnimi objekti in smučišče
- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
- gradnja objektov (rekonstrukcije, dograditve) in okolice objektov se načrtuje na način, da za
njihovo varnost ne bo potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje
- urejanje skladno z veljavnim IPA - Odlok o ureditvenem načrtu turistično-rekreacijske cone
"Vrbje" na Ljubnem ob Savinji (Uradni list SRS, št. 27/90, Uradni list RS, št. 3/92, 47/94)
Usmeritve za izdelavo OPPN:
- pri naslednji spremembi prostorskega akta se upošteva meja območja EUP LJU-15 in
izdela OPPN
- predvidi se gradnja športnih površin, možnost umeščanja prostora za kamp v sonaravni
izvedbi na območju gozda
- v območju namenske rabe gozd (G) med reko Savinjo in Kolenčevo strugo se predvidi
ureditev šotorišča. Ohrani se obstoječa dovozna pot do športnih igrišč južno ob gozdu
- na namenski rabi površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS) se dopusti:
stavbe za šport in rekreacijo-pomožne stavbe na športnih igriščih (javne
sanitarije, slačilnice, prostori za športne rekvizite)
športna igrišča-igrišča na prostem, bazenska kopališča na prostem
drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas – otroška in
druga javna igrišč, javni vrtovi in parki, naravna kopališča
urbana oprema
samostojna parkirišča za osebna vozila
drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas - kampi,
počivališča za avtodome
stavbe za rejo živali – stavbe ribogojnic
drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti - ribogojnice
stavbe za kulturo in razvedrilo – glasbeni paviljon
muzeji – muzeji, galerije, informacijska središča
kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene – spominska,
umetniška in podobna obeležja, izvedena kot stavbe, druge stavbe v
dediščinsko prezentacijske namene, ki se ne uporablja v druge namene
OPPN predvidi dopustno rabo stavb
- na namenski rabi površine za turizem (BT) se dopusti:
gostilne, restavracije in točilnice – samostojni prehrambni obrati namenjeni za
strežbo hrane in pijače
hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno namestitev – penzioni, gostišča in
podobne stavbe
- na namenski rabi površine podeželjskega naselja (SK) se dopusti:
druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev – stavbe v kampih
- na namenski rab celinske vode (VC) se dopusti:
jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti – jezovi, pragovi, drče, pregrade,
objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug, nasipi in podobni
objekti za zaščito pred poplavami
- spremljajoči objekti za potrebe kampa se uredijo v okviru obstoječih stavbnih zemljišč
Omilitveni ukrepi:
- ureditve povezane z delovanjem kampa/šotorišča morajo biti urejene izven meje NS.
- vsa infrastruktura potrebna za delovanje kampa/šotorišča (recepcija, sanitarije, parkirišče,
površine za odlaganje odpadkov, manipulativne površine) naj se uredi v sklopu obstoječih
objektov
- za ureditev in gradnjo območja naj se uporabi avtohton material oz. material lokalnega
izvora (prodniki, les, sekanci, pesek) v naravnih barvnih tonih. Na območje naj se ne vnaša
tipska urbana oprema iz umetnih materialov (plastična oprema, betonski elementi, kovinske
ograje, kontejnerji ipd.). Oblikovanje objektov in opreme naj upošteva kvalitete
tradicionalnega stavbarstva in značilnosti alpske krajine
- odvečne zemlje, gradbenega materiala in odpadkov se ne odlaga na območje naravne
vrednote
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- viške izkopanega materiala se odpelje na urejeno deponijo
- gradbena dela in hrupnejše dejavnosti v kampu naj se ne izvajajo v spomladanskem času, ki
je najbolj občutljivo obdobje razmnoževanja ptic in razvoja vegetacije (od 1.3. do 1.6.)
- pri izvajanju gradbenih del na celotnem ureditvenem območju naj se večja drevesa fizično
zaščitijo pred poškodbami
- z rampo je treba preprečiti prevoz do obrežja reke Savinje. Na območju NV Savinja se ne
ureja površin za parkiranje
- žičnih vodov in drugih napeljav se ne namešča na drevje
- pomožne ureditve, napisi, table ipd. ne smejo poškodovati drevja (pritrjevanje z vijaki ipd.).
Vej se ne trga, lomi
- kurišča naj bodo prednostno omejena na za ta namen urejene lokacije. Zaradi kurjenja ne
sme priti do poškodb drevnine na območju
- v obrežno zarast ni dovoljeno posegati. Obrežni pas se ohranja v naravnem stanju. Dostop
do reke naj se uredi v obliki stez, brez odstranjevanja dreves
- ohranjati je potrebno morfologijo reke in njenih brežin. Obrežni pas reke Savinje znotraj meja
naravne vrednote (NV Savinja) se ohranja v svoji celovitosti, naravni sestavi in
geomorfološki zgradbi. Ureditve in dejavnosti na območju ne smejo ogroziti ali preprečiti
naravnih procesov v reki in zmanjšati poplavnih površin (prodni nanosi, premeščanje
materiala, ustvarjanje zajed, poraščanje brežin itd.)
- območje naj se ne ograjuje z žično ali mrežno ograjo
- na celotno območje naj se ne vnaša tujerodnih in drugih rastiščnim pogojem neprilagojenih
rastlinskih vrst
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- odlaganje kakršnega koli gradbenega in ostalega materiala v strugo in na bregove Savinje
se ne izvaja
- na območju je predvidena preureditev obstoječega objekta (Kolenčeva žaga/mlin) v
turistične namene - uredi se recepcija, sanitarije in lahko tudi gostinski prostori. Severno od
objekta se uredi dovoz in parkirna mesta za osebna vozila. Po zahodni in južni strani
obstoječega objekta se v sonaravni, utrjeni travnati obliki uredi dovoz in parkirne površine za
avtodome. Vse ureditve se načrtujejo na stavbnem zemljišču.
- izdelana je Strokovna ureditve območja za turizem ob Savinji in za območje obstoječe
kmetije (izdelal IUP d.o.o., št. projekta 311/15, april 2015).
Upoštevajo se smernice pristojnega Zavoda za varstvo narave:
obrežni pas reke Savinje znotraj meja naravne vrednote (NV Savinja) se ohranja v svoji
celovitosti, naravni sestavi in geomorfološki zgradbi. Ureditve in dejavnosti na območju ne
smejo ogroziti ali preprečiti naravnih procesov v reki in zmanjšati poplavnih površin
(prodni nanosi, premeščanje materiala, ustvarjanje zajed, poraščanje brežin itd.)
trajnih objektov in ureditev se ne gradi v varovalnem pasu vodotoka (območje NV).
Uporaba betona v tem pasu ni dovoljena. Začasni in trajni objekti naj se načrtujejo v takšni
oddaljenosti od reke, da za njihovo poplavno varnost ne bo potrebno izvesti zaščitnih
ukrepov ali kakršnihkoli posegov na brežini ali v strugi (utrjevanje brežin, nasipi, oporni
zidovi ipd.)
utrjevanje brežin ali regulacija reke na območju se ne izvaja, obrežni pas se ohranja v
naravnem stanju
ohranja se obvodna vegetacija ob reki in Mlinščici (strugi), njena zveznost in naravna
vrstna sestava. Obrežne drevnine se ne odstranjuje ali poškoduje
izven območja NV Savinja naj se ohranja obstoječe razmerje med gozdom in odprtimi
površinami. Gozd mora ohraniti svoje ekološke značilnosti in sklenjeno površino
(predvsem pare. št. 350, k.o. Ljubno). Gozda naj se ne krči, ohranjajo naj se skupine
drevja, posamično drevje in omejki
v območju NV Savinja se ne spreminja geomorfoloških, reliefnih razmer z nasipavanjem,
izkopi, utrjevanjem terena, odstranjevanjem ali premeščanjem skal ipd. Možne so manjše
utrditve poti z naravnimi materiali (sekanci, prod, pesek, mivka)
na celotnem ureditvenem območju se ohranjajo osnovne reliefne značilnosti. Morebitno
spreminjanje morfologije površja z zasipavanjem ali odstranjevanjem zemlje naj se izvaja
v cim manjšem obsegu
višinske premostitve ob objektih naj se primarno izvedejo v obliki zatravljenih brežin ali
premostitev z lesenimi okroglicami in suhozidi. Prehodi v okoliški teren naj bodo postopni,
brez ustvarjanja ostrih barier. Betonskih opornih zidov naj se ne gradi
športne, igralne in druge podobne površine naj bodo omejene na obstoječe jase in druga
odprta zemljišča. Teh površin se ne utrjuje z betonom ali asfaltom
kurišča naj bodo omejena na za ta namen urejene lokacije. Zaradi kurjenja ne sme priti do
poškodb drevnine na območju
žičnih vodov in drugih napeljav se ne namešča na drevje
pomožne ureditve, napisi, table ipd. ne smejo poškodovati drevja (pritrjevanje z vijaki
ipd.). Vej se ne trga, lomi
preprečiti je treba vnos odpadnih voda, kemikalij in drugih odpadkov v reko (zabojniki za
smeti morajo biti izven dosega poplavnih vod ipd). Servisni objekti in območje za turizem
morajo biti priključeni na kanalizacijski sistem oz. na čistilno napravo
območja naj se ne ograjuje z žično ali mrežno kovinsko ograjo. Omogočen mora biti prost
prehod do obrežja Savinje
na celotno območje naj se ne vnaša tujerodnih in drugih rastiščnim pogojem
neprilagojenih rastlinskih vrst
osvetljevanje širšega območja naj se ne izvaja. Osvetljevanje objektov naj bo časovno in
prostorsko omejeno na najmanjšo mero (časovno stikalo, vklop na senzorje ipd.)
za ureditev in gradnjo objektov na območju naj se uporabi avtohton material oz. material
lokalnega izvora (prodniki, les, sekanci, pesek) v naravnih barvnih tonih. Na območje naj
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se ne vnaša tipska urbana oprema iz umetnih materialov (plastična oprema, betonski
elementi, kovinske ograje, kontejnerji ipd.). Oblikovanje objektov in opreme naj upošteva
kvalitete tradicionalnega stavbarstva in značilnosti alpske krajine
odvečne zemlje, gradbenega materiala in odpadkov se ne odlaga na območje naravne
vrednote. Viške izkopanega materiala se odpelje na urejeno deponijo
gradbena dela in hrupnejše dejavnosti v kampu naj se ne izvajajo v spomladanskem času,
ki je najbolj občutljivo obdobje razmnoževanja ptic in razvoja vegetacije (od 1.3. do 1.6.)
posegi ne smejo okrniti ali razvrednotiti geomorfoloških, biotskih in vizualnih kvalitet
območja
Omilitveni ukrepi:
- v obrežno zarast ni dovoljeno posegati. Obrežni pas se ohranja v naravnem stanju
- ohranjati je potrebno morfologijo Kolenčeve struge in njenih brežin
- območje naj se ne ograjuje z žično ali mrežno ograjo

LJU-17

PIP

BT, K1

LJU-18

PIP

SK, PC, K1, G, VC

- na celotno območje naj se ne vnaša tujerodnih in drugih rastiščnim pogojem neprilagojenih
rastlinskih vrst
- ni podrobnejših PIP
- ni podrobnejših PIP
- varstveni režimi: profana stavbna dediščina, ESD 13923

LJU-19

PIP

SK

LJU-20

PIP

SK

- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
- ni podrobnejših PIP
- ni podrobnejših PIP
- izdelana je Strokovna ureditve območja za turizem ob Savinji in za območje obstoječe
kmetije (izdelal IUP d.o.o., št. projekta 311/15, april 2015)
- območje zajema pozidano stavbno zemljišče obstoječe kmetije. Kmetija je zaščitena kot
profana stavbna dediščina EŠD 25403. Domačija Na Pečeh 8. V severnem delu je
predvideno ažuriranje obstoječih gospodarskih objektov kmetije. V vzhodnem delu območja
je predvidena razširitev stavbišča za potrebe izgradnje novega pomožnega objekta (garaže
in mizarska delavnica). Dovoz do novega objekta je z južne strani, do obstoječih objektov se
uredi peš povezava, skladno z zunanjo ureditvijo obstoječe kmetije
- varstveni režimi: profana stavbna dediščina, ESD 25403
- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Omilitveni ukrepi:
- z umestitvijo novogradnje v prostor naj se ohranja tradicionalni vzorec pozidave
(novogradnja mora biti načrtovana v tradicionalni arhitekturni podobi)
- širitev stavbišča na vzhodno stran kmetije je pogojno sprejemljiva. Pri tem mora biti pomožni
objekt načrtovan v tradicionalnem arhitekturnem oblikovanju ter v obliki in gabaritih
podrejenim obstoječim objektom
- zunanja ureditev naj bo skladna z značilnimi elementi kulturne krajine
- Kolenčeva lipa (parc. št. 281, k.o. Ljubno) območje stanovanj
- pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se drevo ustrezno fizično
zaščiti z ograjo
- v času gradnje je potrebno preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na
območje parcel zavarovanih dreves
- življenjske razmere na rastišču dreves se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje
zemlje, razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oz. površine nad koreninami, s hojo,
vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča, spreminja višine podtalnice,
kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne
odlaga odpadkov

LJU-21

PIP

SK, PC

LJU-22

PIP

SS, ZD, PC

LJU-23

PIP

SS, PC

- podlago se na rastišču utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in vodo
prepustnost tal nad koreninskim sistemom
- ni podrobnejših PIP
- ni podrobnejših PIP
- varstveni režimi: vplivno območje sakralne stavbne dediščine, ESD 3105
- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
- znotraj EUP se dopusti gradnja gasilskega doma, z umestitvijo se ne sme poslabšati bivalne
razmere na območju načrta oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z
javnimi koristmi (zagotavlja se odmik in osončenje, ter navezava na javno cesto.
Omilitveni ukrepi:
- z umestitvijo novogradnje v prostor naj se ohranja tradicionalni vzorec pozidave
(novogradnja mora biti načrtovana v tradicionalni arhitekturni podobi)

LJU-24

PIP

K1

- zunanja ureditev naj bo skladna z značilnimi elementi kulturne krajine
- varstveni režimi: vplivno območje sakralne stavbne dediščine, ESD 3105
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- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
- dopustna je rekonstrukcija obstoječih cest in poti ter umestitev peš poti z urbano opremo
- varstveni režimi: vplivno območje sakralne stavbne dediščine, ESD 3105
- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine

LJU-26

PIP

CD, ZK, PC

- dopustna gradnja za potrebe sakralnega objekta, pokopališča in parkirišča
- varstveni režimi: sakralna stavbna dediščina z vplivnim območjem, ESD 3105
- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine

LJU-27

PIP

ZS

- dopusti se gradnja, rekonstrukcija in razširitev športnih igrišč v travnati ali utrjeni izvedbi,
otroških igrišč, trim stez ipd., dopusti se izgradnja spremljajočih objektov, slačilnice, tribune,
varovalne ograje, parkirišča ter pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture
- varstveni režimi: vplivno območje sakralne stavbne dediščine, ESD 3105

LJU-28

PIP

SS, PC, K1

- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Omilitveni ukrepi:
del vplivnega območja cerkve, se varuje kot odprte zelene površine
varstveni režimi: vplivno območje sakralne stavbne dediščine, ESD 3105
za vsak poseg je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Omilitveni ukrepi:
- parkirišče na stavbnem zemljišču naj se umesti v prostor na način, da se ohrani
tradicionalen vzorec pozidave

LJU-29

PIP

SS, PC

LJU-30

OPPNp

CD, PC

- vse zunanje ureditve naj bodo skladne z značilnimi elementi kulturne krajine
- ni podrobnejših PIP
- do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 128. členom odloka
Usmeritve za izdelavo OPPN
- na območju je predvidena gradnja stanovanjskih stavb (eno, dvo in večstanovanjskih stavb)
in ostalih stavb skladno z namensko rabo, kar se podrobneje opredeli v OPPN
- arhitektura objektov je lahko sodobna, upoštevati pa je potrebno kvalitetne značilnosti in
detajle krajevne arhitekture. Streha načeloma simetrična dvokapnica, naklon strešine med
350 in 450, možno v kombinaciji z ravnimi strehami in enokapnicami. Gabariti
enostanovanjskih objektov: P+1 ali P+IP večstanovanjski objekti so lahko višji vendar se
morajo prilagoditi vizuram na območje

LJU-31

ZN

SS

LJU-32

PIP

SS, PC, ZP

- ni podrobnejših PIP

LJU-33

PIP

PC, K1

- ni podrobnejših PIP

LJU-34

PIP

SK, SS, PC, K1, K2, G

- ni podrobnejših PIP

LJU-35

PIP

SK, PC, K1, K2

- ni podrobnejših PIP

LJU-36

PIP

SS, SK, K1, K2, G

- ni podrobnejših PIP

LJU-37

UN

ZS

- dopustna je ureditev sezonskega šotorišča in parkiranje avtodomov ter postavitev počitniških
prikolic s pripadajočo komunalno infrastrukturo

- v veljavi ostajajo določila veljavnega IPA - Odlok o zazidalnem načrtu Ljubno stanovanjska gradnja "Janezovo polje" (Uradno glasilo ZSO, št. 6/02)

- urejanje skladno z veljavnim IPA - Odlok o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji (Uradni list
RS, št. 69/94, 72/00, Uradno glasilo ZSO, št. 4/02, Uradni list RS, št. 117/04)
- varstveni režimi: območje naselbinske stavbne dediščine, ESD 4450, na območju varovanj
kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Omilitveni ukrepi:
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
LJU-38

PIP

E

- odlaganje kakršnega koli gradbenega in ostalega materiala v strugo in na bregove Savinje
se ne izvaja
- ni podrobnejših PIP ,gradnja MHE
Omilitveni ukrepi:
- pred posegi v reko in njeno morfologijo, hidrologijo je potrebno izvesti analizo stanja. V njej
je potrebno ovrednotiti vpliv obstoječih in vseh predvidenih posegov in rabe vode na porečju
Ljubnice na stanje populacije navadnega koščaka, pri čemer se natančno opredeli kvaliteta
habitata, dejanska in potencialna razširjenost vrst ter poda ocena velikosti in viabilnosti
populacije
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- dovoljeni so posegi, ki ohranjajo ali izboljšujejo kakovost habitata navadnega koščaka,
velikost in povezanost populacij ter ohranjajo naravno razširjenost habitata vrste
- zagotovi se povezanost habitatov vodnih in na vodo vezanih prostoživečih vrst
- odvzem vode in izvedenih posegov ne sme zmanjšati samočistilne sposobnosti vodotokov,
pri čemer se predhodno ovrednoti vpliv vseh obstoječih dejavnikov, ki jo že zmanjšujejo. Te
vrednosti se upošteva pri izračunu Qes
- v okviru predhodnih analiz iz 1. točke se izdela tudi program monitoringa izvedenih posegov
in rabe vode na stanje populacij vodnih in na vodo vezanih vrst

MELIŠE

- v kolikor bodo posebne strokovne podlage pokazale, da dodatni posegi na porečju Ljubnice
zaradi ohranitve ugodnega stanja navadnega koščaka niso dopustni, se nova spoznanja
upošteva v nadaljnjih postopkih
ME-1

PIP

SK, PC

ME-2

PIP

SK, PC, K1

ME-3

PIP

SK, K1, O

- dopustna je tudi umestitev objektov za potrebe predelave lesa - žaga
- ni podrobnejših PIP
- dopustne so novogradnje in rekonstrukcije kozolcev in gospodarskih objektov
- samo na parceli 826/2 k.o. Homec je dopustna gradnja stanovanjskega objekta, dopušča se
rekonstrukcija in vzdrževalna dela za obstoječe objekte
- predvidi se zgostitev obstoječe strukture naselja z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in
prenovo

ME-4

PIP

O

ME-5

PIP

A

- ohranjajo se robovi naselja
- ni podrobnejših PIP
- prepoved gradnje objektov na območju visokega in srednjega razreda
- za vse posege je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa za upravljanje z vodami

ME-6

PIP

A

- za vse posege v prostor je potrebno s strokovno podlago zagotoviti, da se s posegom ne
poveča obstoječa stopnja ogroženosti na območju in izven njega, zato je potrebno skupaj z
načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne
ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov
- prepoved gradnje objektov na območju visokega in srednjega razreda
- za vse posege je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa za upravljanje z vodami

ME-7

PIP

A

- za vse posege v prostor je potrebno s strokovno podlago zagotoviti, da se s posegom ne
poveča obstoječa stopnja ogroženosti na območju in izven njega, zato je potrebno skupaj z
načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne
ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov
- prepoved gradnje objektov na območju visokega in srednjega razreda
- za vse posege je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa za upravljanje z vodami
- za vse posege v prostor je potrebno s strokovno podlago zagotoviti, da se s posegom ne
poveča obstoječa stopnja ogroženosti na območju in izven njega, zato je potrebno skupaj z
načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne
ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov

OKONINA
OK-1

PIP

SK, PC, CD

- ohranja se strnjena zasnova naselja in južni rob naselja ter prepoznavna lega v prostoru oz.
krajini (ohranjanje vedut na naselje, varovanje robov naselja), predvidi se zgostitev
obstoječe strukture naselja z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi
širitvami
- varstveni režimi: vplivno območje sakralne stavbne dediščine, 2975 , profana stavbna
dediščina, skupina objektov - domačija ESD 9777

OK-2

PIP

BT, PC, ZS

- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
- varstveni režimi: kontaktno območje naravne vrednote Savinja s pritoki ter EPO Savinja med
Radmirjem in Nazarjami
- na območju majhne poplavne nevarnosti so prepovedane dejavnosti občasnega ali
stalnega zadrževanja večjega števila ljudi. Potrebno je celovita ureditev površin
odvodnjavanja s parkovnih površin (zatravitev, travne plošče, suhi zadrževalniki)
- upoštevajo določbe 201. člena Zakona o vodah in določila odloka
Omilitveni ukrepi:
- urejanje objektov (rekonstrukcije, dograditve) in okolice objektov se načrtuje na način, da za
njihovo varnost ne bo potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- obvodna vegetacija se v celoti ohrani
- morebitne nastale gradbene odpadke in odvečni izkopni material se deponira na zato
urejenem odlagališču stran od struge in obvodnega pasu
- urejanje objektov in okolice objektov se načrtuje na način, da za njihovo varnost ne bo
potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje

OK-3

PIP

SK, K2

- morfologija brežine in dna struge Savinje se ne spreminja z izgradnjo dostopov do vode
- ni podrobnejših PIP
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- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic

PLANINA

OK-6

PIP

SS, PC

OK-7

PIP

SS, SK, CD, VC, PC

- odlaganje kakršnega koli gradbenega in ostalega materiala v strugo in na bregove Savinje
se ne izvaja
- dopusti se tudi gradnja samostojnih objektov za potrebe turizma
- za parceli 897/36, 897/37, 897/38 k.o. Šentjanž se izdela dodatna hidrološko-hidravlična
presoja, ki natančno določa potrebne ukrepe za zmanjšanje poplavne nevarnosti glede na
lokacije in gabarite morebitnih objektov in dejavnosti, ki se bodo v objektih izvajale.
Omilitveni ukrepi:
- urejanje objektov (rekonstrukcije, dograditve) in okolice objektov se načrtuje na način, da za
njihovo varnost ne bo potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje

OK-8

PIP

O

OK-9

PIP

O

- ni podrobnejših PIP, gradnja čistilne naprave

OK-10

PIP

K1

- dopusti se izgradnja enostavnega oziroma nezahtevnega pomožnega kmetijskega objekta

PL-1

PIP

SK, VC

- ni podrobnejših PIP, gradnja čistilne naprave

- ni podrobnejših PIP
- varstveni režimi: vplivno območje sakralne stavbne dediščine, ESD 3107
- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
- prepoved gradnje objektov na območju visokega in srednjega razreda
- za vse posege je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa za upravljanje z vodami

PL-2

PIP

G, K2

- za vse posege v prostor je potrebno s strokovno podlago zagotoviti, da se s posegom ne
poveča obstoječa stopnja ogroženosti na območju in izven njega, zato je potrebno skupaj z
načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne
ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov
- ureditev občasnega šotorišča na vstopnem delu na območje. Dopusti se postavitev
začasnega premičnega objekta v gozdu
- za območje je izdelana Strokovna ureditve kampa na Smrekovcu (izdelal IUP d.o.o., št.
projekta 307/14, marec 2015) , upoštevajo se ureditve iz le te.
Upoštevajo se smernice pristojnega Zavoda za varstvo narave:
Območje A (območje parkirišča):


na območju ureditve naj se ne načrtuje gradnje objekta ter infrastruktura (elektro,
komunalna….)



dopušča se ureditve za namene parkirišča, vendar na način, da ne bi bilo potrebno
spreminjati namensko rabo prostora



parkirišče naj bo od gozdnega roba oddaljeno vsaj za eno višino odraslega drevesa. V
gozdni rob naj se ne posega. Obstoječe drevje in travnate površine naj se v čim večji meri
ohrani in vključi v ureditveno zasnovo parkirišča. Prehod med urejenimi površinami in
naravnim okoljem naj bo čim manj opazen



v gozdu naj se izvajajo le sanacijski ukrepi oziroma se posamezno drevo odstrani, kadar
le to ogroža varnost ljudi



na deblo, korenine in veje dreves naj se ne obeša, pritrjuje ali postavlja tujih teles (plakati,
obvestila, table, žične vode, zvočnike, svetila...)



ureditve naj se izvedejo brez uporabe betonskih škarpnikov, monolitnih betonskih in
kamnitih škarp. Višinske premostitve se izvedejo v obliki zatravljenih brežin, prehodi v
okoliški teren naj bodo postopni, brez ustvarjenih ostrih barier



urejene pohodne in vozne površine naj bodo izdelane iz naravnih materialov (avtohtoni
pesek, sekanci, les...). Asfaltiranje, betoniranje ali uporaba drugih ne naravnih materialov
za utrjevanje površin, se ne izvaja. Prehodi med urejenimi in naravnimi površinami pa naj
ne bodo omejeni z bankinami in robniki, tako da se preko teh zemljišč travni ruši omogoča
razrast



na območje se ne vnaša netipična urbana oprema: plastični in mavčni odlitki, betonski
elementi, kamini, svetilke, škarpniki, ograje raznih oblik in materialov, vodnjaki in
vodometi, cvetlične posode, ipd.



območje urejanja naj se ogradi z ograjo po zgledu lesenih pašnih ograj in plotov na
bližnjih zemljiščih. Ograja naj bo izvedena na način, da bo omogočen prehod
prostoživečih vrst.



na območju se ne izvaja javnih prireditev, množičnih in hrupnih dogodkov
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na območju se ne ureja kurišč vseh oblik



po končanem letnem obratovanju je potrebno z območja odstranite vso opremo, ki ni
vgrajena v tla



na območju naj se ne gradi drugih nezahtevnih in enostavnih objektov



na območju naj se ne izvaja osvetljevanja

Območje B (območje šotorišča):


upoštevajo naj se varstvene usmeritve navedene za urejanje na območju A



na zemljišču naj se ne izvaja posegov, s katerimi bi vplivali na spremembo abiotskih in
biotskih lastnosti območja (poseganje v morfologijo z izravnavo terena, odstranjevanje
travne ruše, grmovja in drevja, mravljišč...)



pohodna pot naj bo urejena z naravnimi materiali temnejših tonov (sekanci, lubje, les...)



sečnja dreves in obsekavanje vej dreves ter odstranjevanje grmovja naj se ne izvaja.
Morebitne razgaljene površine naj se čim prej sanira z zatravitvijo s senenim drobirjem z
okoliških travnikov. Tujerodnih in rastišču neustreznih rastlinskih vrst naj se ne vnaša



območje naj se uredi na način, da je do prostora za kampiranje/šotorjenje možno
dostopati le z ene strani

po končani sezoni naj se odstrani vse, kaj je bilo prineseno v naravno okolje ter se izvede
sanacija poškodovanega drevja, grmovja in travne ruše
Omilitveni ukrepi:



PL-3

PIP

E

- na območju naj se posebno pozornost posveti preprečevanju onesnaženja vode (ureditev
sezonskih stranišč, zbiranje odpadkov, seznaniti obiskovalce in uporabnike območja, kako
ravnati v primeru razlitja goriv)
- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
na območjih predvidenih za MHE:
- potrebno je izvesti predhodne raziskave za določitev ekološko sprejemljivega pretoka ter na
podlagi rezultatov raziskav določiti količino odvzema vode ter čas odvzema vode
- potrebno je ohranjati obstoječe biotske in ekološke razmere v vodotoku
- ohranja se obstoječa širina vodotoka, poglabljanje se ne izvaja
- potrebno je ohraniti prehodnost vodotoka za vodne organizme
- morebitne utrditve brežin vodotoka naj se izvedejo na naraven način (biotehnični ukrepi)

PL-4

PRIMOŽ PRI
LJUBNEM

PIP

K2

- brežini vodotoka naj se zasadi z avtohtonimi drevesnimi oz. grmovnimi vrstami oziroma se
prepusti naravnemu zaraščanju
- rok krčitve je vezan na obdobje do 15 let
- način gospodarjenja na kmetijski rabi mora biti skladen z načinom gospodarjenja na
kmetijski rabi sosednjih zemljišč

PR-1

PIP

SS

PR-2

PIP

SS

PR-3

PIP

BT

PR-4

PIP

CD

- ni podrobnejših PIP
- ni podrobnejših PIP
- ni podrobnejših PIP, obstoječa planinska Koča na Travniku
- dopustna gradnja za potrebe sakralnega objekta
- varstveni režimi: vplivno območje sakralne stavbne dediščine, ESD 3106

PR-5

PIP

PC, SK, K1, K2,

- za vsak poseg je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
Zavoda za varstvo kulturne dediščine
- ni podrobnejših PIP
- na kmetijskih zemljiščih (K1) znotraj EUP je možno umestiti šotorišče, spremljajoči objekti za
potrebe kampa se umestijo v okviru stavbnih zemljišč kmetije
Omilitveni ukrepi:
- ureditve povezane z delovanjem šotorišča morajo biti urejene izven meje NS
- za potrebe ureditve šotorišča niso dovoljeni posegi v tla
- vsa infrastruktura potrebna za delovanje šotorišča (recepcija, sanitarije, parkirišče, površine
za odlaganje odpadkov, manipulativne površine) naj se uredi v sklopu obstoječih objektov.
Na območju šotorišča ni dovoljeno urejati dovoznih poti
- kurišča naj bodo prednostno omejena na za ta namen urejene lokacije. Zaradi kurjenja ne
sme priti do poškodb drevnine na območju
- v obrežno zarast ni dovoljeno posegati. Obrežni pas se ohranja v naravnem stanju. Dostop
do reke naj se uredi v obliki stez, brez odstranjevanja dreves
- ohranjati je potrebno morfologijo reke in njenih brežin. Obrežni pas reke Savinje znotraj meja
naravne vrednote (NV Savinja) se ohranja v svoji celovitosti, naravni sestavi in
geomorfološki zgradbi. Ureditve in dejavnosti na območju ne smejo ogroziti ali preprečiti
naravnih procesov v reki in zmanjšati poplavnih površin (prodni nanosi, premeščanje
materiala, ustvarjanje zajed, poraščanje brežin itd.)
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- območje naj se ne ograjuje z žično ali mrežno ograjo. Omogočen mora biti prost prehod do
obrežja Savinje
PR-6

PIP

SS, BT, G, K1, K2

- na celotno območje naj se ne vnaša tujerodnih in drugih rastiščnim pogojem neprilagojenih
rastlinskih vrst
- izdelana je Strokovna podlaga ureditve turističnega območja 'Na Škali' v Ljubnem (izdelal
IUP d.o.o., št. projekta 305/14, januar 2015)
- na kmetijskih in gozdnih zemljiščih je možno umestiti šotorišče in spremljajoče objekte
- območje turističnih objektov - območje BT je namenjeno gradnji novih objektov, ureditvi
dovoza, manipulativnih in parkirnih površin Predvideni objekti se oblikujejo v manjšo gručo.
Novozgrajeni objekti morajo biti od gozdnega roba oddaljeni vsaj za eno drevesno višino,
najmanj pa 10 metrov
- območje šotorišča oz. flosarskih kočur - na kmetijskih in gozdnih zemljiščih je namenjeno
ureditvi kampa oziroma šotorišča na obstoječih kmetijskih in gozdnih površinah
(namembnost se ne spreminja). Območje ima sezonski značaj (obratovanje 5-6 mesecev
letno). Predvidena je umestitev manjših lesenih objektov (flosarskih kočur), ki služijo kot
osnova za postavitev šotorov. Možna je postavitev sanitarnih elementov. V območju se
ohrani čim večji delež gozda in posamičnih dreves ter priobalni pas drevja za zaščito pred
odnašanjem zemljišča ob večjem vodostaju
- območje gozda - predstavljajo gozdne površine v kontaktnem območju z regionalno cesto,
posegi v ta del območja niso dopustni. Dopustna zgolj ureditev gozdnih vlak in gozdne ceste
Omilitveni ukrepi:
- urejanje objektov (rekonstrukcije, dograditve) in okolice objektov se načrtuje na način, da za
njihovo varnost ne bo potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- odlaganje kakršnega koli gradbenega in ostalega materiala v strugo in na bregove Savinje
se ne izvaja
- obrežni pas reke Savinje znotraj meja naravne vrednote (NV Savinja) se ohranja v svoji
celovitosti, naravni sestavi in geomorfološki zgradbi. Ureditve in dejavnosti na območju ne
smejo ogroziti ali preprečiti naravnih procesov v reki in zmanjšati poplavnih površin (prodni
nanosi, premeščanje materiala, ustvarjanje zajed, poraščanje brežin itd.)
- del kampa za šotorjenje mora biti urejeno izven zavarovanega območja
- trajnih objektov in ureditev se ne gradi v varovalnem pasu vodotoka (širina pasu najmanj 10
m)
- uporaba betona znotraj varovalnega pasu vodotoka ni dovoljena. Začasni in trajni objekti naj
se načrtujejo v takšni oddaljenosti od reke, da za njihovo poplavno varnost ne bo potrebno
izvesti zaščitnih ukrepov ali kakršnihkoli posegov na brežini ali v strugi (utrjevanje brežin,
nasipi, oporni zidovi ipd.)
- utrjevanje brežin ali celo regulacija reke na območju se ne izvaja. Obrežni pas se ohranja v
naravnem stanju
- ohranja se obvodna vegetacija, njena zveznost in naravna vrstna sestava. Obrežne drevnine
se ne odstranjuje ali poškoduje
- izven območja NV Savinja naj se ohranja obstoječe razmerje med gozdom in odprtimi
površinami. Gozd mora ohraniti svoje ekološke značilnosti in sklenjeno površino. Gozda naj
se ne krci, ohranjajo naj se skupine drevja, posamično drevje in omejki
- pri izvajanju gradbenih del na celotnem ureditvenem območju naj se večja drevesa fizično
zaščitijo pred poškodbami
- v območju NV Savinja se ne spreminja geomorfoloških, reliefnih razmer z nasipavanjem,
izkopi, utrjevanjem terena, odstranjevanjem ali premeščanjem skal ipd. Možne so manjše
utrditve poti z naravnimi materiali (sekanci, prod, pesek, mivka)
- posebej se varuje območje skalnih sten (geološki profil) na vzhodnem delu območja
- na celotnem ureditvenem območju se ohranjajo osnovne reliefne značilnosti. Morebitno
spreminjanje morfologije površja z zasipavanjem ali odstranjevanjem zemlje naj se izvaja v
čim manjšem obsegu
- višinske premostitve ob objektih naj se primarno izvedejo v obliki zatravljenih brežin ali
premostitev z lesenimi okroglicami in suhozidi. Prehodi v okoliški teren naj bodo postopni,
brez ustvarjanja ostrih barier. Betonskih opornih zidov naj se ne gradi
- športne, igralne in druge podobne površine naj bodo omejene na obstoječe jase in druga
odprta zemljišča. Teh površin se ne utrjuje z betonom ali asfaltom
- kurišča naj bodo prednostno omejena na za ta namen urejene lokacije. Zaradi kurjenja ne
sme priti do poškodb drevnine na območju
- z rampo je treba preprečiti prevoz do obrežja reke Savinje. Na območju NV Savinja se ne
ureja površin za parkiranje (dovozna pot v vzhodnem delu območja)
- žičnih vodov in drugih napeljav se ne namešča na drevje
- pomožne ureditve, napisi, table ipd. ne smejo poškodovati drevja (pritrjevanje z vijaki ipd.).
Vej se ne trga, lomi
- preprečiti je treba vnos odpadnih voda, kemikalij in drugih odpadkov v reko (zabojniki za
smeti morajo biti izven dosega poplavnih vod ipd)
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- območja naj se ne ograjuje z žično ali mrežno ograjo. Omogočen mora biti prost prehod do
obrežja Savinje
- na celotno območje naj se ne vnaša tujerodnih in drugih rastiščnim pogojem neprilagojenih
rastlinskih vrst
- za ureditev in gradnjo območja naj se uporabi avtohton material oz. material lokalnega
izvora (prodniki, les, sekanci, pesek) v naravnih barvnih tonih. Na območje naj se ne vnaša
tipska urbana oprema iz umetnih materialov (plastična oprema, betonski elementi, kovinske
ograje, kontejnerji ipd.). Oblikovanje objektov in opreme naj upošteva kvalitete
tradicionalnega stavbarstva in značilnosti alpske krajine
- odvečne zemlje, gradbenega materiala in odpadkov se ne odlaga na območje naravne
vrednote
- viške izkopanega materiala se odpelje na urejeno deponijo
- gradbena dela in hrupnejše dejavnosti v kampu naj se ne izvajajo v spomladanskem času, ki
je najbolj občutljivo obdobje razmnoževanja ptic in razvoja vegetacije (od 1.3. do 1.6.)
- posegi ne smejo okrniti ali razvrednotiti geomorfoloških, biotskih in vizualnih kvalitet
območja. Morfologija brežine in dna struge Savinje se ne spreminja z izgradnjo dostopov do
vode
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic

PR-7

PIP

E

- urejanje objektov in okolice objektov se načrtuje na način, da za njihovo varnost ne bo
potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje
ni podrobnejših PIP, gradnja MHE
Omilitveni ukrepi:
- na območju predvidenih za MHE
- tehnične ureditve in izvedba posegov v strugi Savinje, ki bodo omogočali hidroenergetsko
izrabo vode Savinje in vzpostavitev MHE, se izvaja le v primeru, da bo z ustreznimi
hidrološko hidravličnimi analizami dokazano, da so tovrstni ukrepi in posegi nujno potrebni
predvsem za zagotavljanje varstva pred poplavnim delovanjem Savinje
- potrebno je izvesti predhodne raziskave za določitev ekološko sprejemljivega pretoka ter na
podlagi rezultatov raziskav določiti količino odvzema vode ter čas odvzema vode
- potrebno je ohranjati obstoječe biotske in ekološke razmere v vodotoku
- ohranja se obstoječa širina vodotoka, poglabljanje se ne izvaja
- izvedejo se tehnični ukrepi, ki preprečujejo dostop vodnim živalim do tistih delov elektrarne,
ki bi bili lahko zanje uničujoči
- odvzem vode se izvede na mestu nekdanje lokacije jezu
- z ustrezno višino jezu ali ustreznimi in funkcionalnimi tehničnimi ukrepi se zagotavlja
prehodnost vodnega življa gor in dolvodno po vodotoku. Vsi dodatni in za izvedbo nujni
posegi v brežino in v strugo se izvedejo tako, da se po končanju del lahko odstranijo
- dela, ki povzročajo hrup ter motnje v vodotoku (vključno s povečanjem kalnosti), se ne
izvajajo v času drstitve rib, to je od začetka januarja do konca maja
- v času del je treba paziti, da se ne slabša kvalitete vode (npr onesnaženje zaradi izpusta
naftnih derivatov in maziv iz gradbenih strojev, odlaganja materiala)
- posegi se izvedejo v čim krajšem možnem roku, daje vpliv na živi svet Savinje čim
krajši/manjši krajnih urejanj in utrjevanja brežin in struge, razen na območju jezu in l0 m dol
in gorvodno po vodotoku, se ne izvaja
- dostopne poti na brežini in v strugi vodotoka se izvede na način, da bo po njihovi odstranitvi
omogočena čim prejšnja vzpostavitev v stanje pred posegom. Po končanih delih se brežine
prepusti naravnim procesom postopnega zaraščanja. Posegi v levo in desno brežino, gor in
dolvodno ob vodotoku, morajo bili minimalni oz. samo za potrebe izgradnje jezu
- širina dovodnega in odvodnega kanala se prilagodi dopustni maksimalni količini odvzele
vode
- dno in steni dovodnega kanala se izvede na način, da bo izkoristek odvzele vode optimalen
- izlivni del odvodnega kanala v Savinjo se uredi sonaravno, predvsem z vegetativno utrditvijo
- trasa dovodnega in odvodenga kanala mora slediti trasi že nekoč obstoječega kanala za
potrebe mlina in žage

PR-9

PIP

E

- utrjevanje brežin vodotoka, redčenje in sekanje vegetacije je dopustno le na mestu izgradnje
jezu in odvodnega kanala v minimalnem obsegu
- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
- na območjih predvidenih za MHE
- potrebno je izvesti predhodne raziskave za določitev ekološko sprejemljivega pretoka ter na
podlagi rezultatov določiti količino ter čas odvzema vode
- potrebno je ohranjati obstoječe biotske in ekološke razmere v vodotoku
- ohranja se obstoječa širina vodotoka, poglabljanje se ne izvaja
- potrebno je ohraniti prehodnost vodotoka za vodne organizme
- morebitne utrditve brežin vodotoka naj se izvedejo na naraven način (biotehnični ukrepi)
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- brežini vodotoka naj se zasadi z avtohtonimi drevesnimi oz. grmovnimi vrstami oziroma se
prepusti naravnemu zaraščanju
RA-1

PIP

SS, SK, O, PC

- ohranja se celovitost naselja z manjšo širitvijo proti jugozahodu
- varujejo se robovi naselja
- vsi posegi morajo biti usklajeni medsebojno in z obstoječo stavbno strukturo (višinski
gabariti, oblikovanje streh in fasad, enako velja za enostavne in nezahtevne objekte)

RA-2

PIP

SK, PC

RA-3

PIP

SK

RA-4

PIP

SK, K1

RA-5

PIP

SS

RA-6

PIP

SK

RA-7

PIP

SS, SK, CD, PC, ZD, K1

- arhitektura objektov je lahko sodobna, upoštevati pa je potrebno kvalitetne značilnosti in
detajle krajevne arhitekture
- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
- pred začetkom zemeljskih del je potrebno pridobiti geotehničino poročilo
- ni podrobnejših PIP
- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
- pred začetkom zemeljskih del je potrebno pridobiti geotehničino poročilo
- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
- pred začetkom zemeljskih del je potrebno pridobiti geotehničino poročilo
- ni podrobnejših PIP
- varstveni režimi: vplivno območje sakralne stavbne dediščine, ESD 2973
- za zahodni del EUP, na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Omilitveni ukrepi:

RA-8

PIP

SS, SK, PC, BC, K1

- v vplivnem območju cerkve nova pozidava ni sprejemljiva, ohranja se odpre zelene površine
in obstoječa grajena struktura
- ohranja se gručasta zasnova naselja, ohranjajo se tudi vidno privlačni deli krajine, vedute
oziroma kvalitetni pogledi
- varstveni režimi: vplivno območje sakralne stavbne dediščine, ESD 2974, naselbinska
dediščin / gručasta vas ESD 4453
- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno kulturnovarstvene pogoje in soglasje
pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Omilitveni ukrepi:
- pred začetkom zemeljskih del je potrebno pridobiti geotehničino poročilo
- z umestitvijo novogradnje v prostor naj se ohranja tradicionalni vzorec pozidave
(novogradnja mora biti načrtovana v tradicionalni arhitekturni podobi)
- uporablja se avtohtone materiale, oblikovanost zunanjščine naj sledi vzorcu (gručasta)
poselitve na širšem območju.

RA-9

PIP

SK

RA-10

LN

LN, K2, K1, G

- zunanja ureditev naj bo skladna z značilnimi elementi kulturne krajine
- ni podrobnejših PIP
- urejanje skladno z veljavnim IPA - Odlok o lokacijskem načrtu za širitev glinokopa v Homu v
Občini Ljubno (Uradni list RS, št. 89/04)
- meja EUP vključuje raziskovalni prostor

RA-11

PIP

CD

- pri posegih v prostor se upoštevajo določbe 115. člena odloka
- izdelana je bila Strokovna podlaga za utemeljitev posega v naselju Radmirje, IUP d.o.o.,
Celje, št. proj. 317/16, marec 2016
- predvidi se umestitev objekta za trgovsko in skladiščno dejavnost za potrebe kmetijstva.
- zaradi ohranjanja vizur na vas Radmirje in cerkev se predvidi objekt v pritlični izvedbi z
mansardo
- lesena fasada, dvokapna streha (delno nakazana v kombinaciji z ravno streho)

RA-12

PIP

A

RA-13

PIP

A

RA-14

PIP

A

RA-15

PIP

A

- ozelenitev in zasaditev ob glavni cesti z avtohtono listopadno drevnino, grmovnicami in
zelenico
- na območju EUP je dopustna le gradnja kozolcev in gospodarskih objektov brez komunalnih
priključkov
- na območju EUP je dopustna le gradnja kozolcev in gospodarskih objektov brez komunalnih
priključkov
- na območju EUP je dopustna le gradnja kozolcev in gospodarskih objektov brez komunalnih
priključkov
Omilitveni ukrepi:
- glede na strukturo zavarovanega vaškega jedra je v tej EUP sprejemljiva le gradnja
pomožnega gospodarskega objekta – npr. kozolca
- prepoved gradnje objektov na območju visokega in srednjega razreda.
- za vse posege je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa za upravljanje z vodami
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- za vse posege v prostor je potrebno s strokovno podlago zagotoviti, da se s posegom ne
poveča obstoječa stopnja ogroženosti na območju in izven njega, zato je potrebno skupaj z
načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne
ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov

SAVINA
SA-1

PIP

SS, K2

SA-2

PIP

SS, G

- ni podrobnejših PIP
- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
- urejanje objektov (rekonstrukcije, dograditve) in okolice objektov se načrtuje na način, da za
njihovo varnost ne bo potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- odlaganje kakršnega koli gradbenega in ostalega materiala v strugo in na bregove Savinje
se ne izvaja

SA-3

PIP

E

TE-1

PIP

BT

- ni podrobnejših PIP

TE-2

OPPNp

LN, A, K2, G

- do izdelave OPPN so na območju namenske rabe (A) dovoljeni posegi skladno s 128.
členom odloka

- ni podrobnejših PIP

TER

- do izdelave OPPNp so dovoljeni posegi v skladu s pridobljenim dovoljenjem za izkoriščanje
apnenca
Usmeritve za izdelavo OPPN
- predvidi se izdelava OPPNp, sočasno z eksploatacijo je predvidena sprotna sanacija in
rekultivacija etaž kamnoloma. Sanacija vključuje tehnično sanacijo - oblikovanje etaž tako,
da se čim bolj prilagodijo okoliškemu terenu in zagotovijo stabilnost etaž in biološko sanacijo
- zagotavljanje primernih rastiščnih razmer in zasaditev
- na območju varovanj je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasje pristojne
enote Zavoda za varstvo narave
- meja EUP vključuje raziskovalni prostor
- za vse posege je treba pridobiti soglasje organa pristojnega za upravljanje z vodami.
Prepovedani so posegi v vodno in priobalno zemljišče vodotoka Gračanca
Omilitveni ukrepi:
- v času izkoriščanja je potrebno izvajati sprotne tehnične in biološke sanacije v skladu z
ustreznim rudarskim projektom za izvajanje del. Za preprečevanje erozije naj se ustrezno
uredi odvodnjavanje in odvajanje tehnoloških odpadnih voda (zagotovitev ustreznega
delovanja usedalnikov). Za zmanjšanje možnosti erozije je potrebno naklone robov
kamnoloma, do kamor bo segal izkoriščevalski prostor, ustrezno utrditi ter oblikovati tako, da
ne bo prihajalo do prekomernega ter nenadzorovanega plazenja novonastalega gozdnega
roba ter matične podlage
- rodovitno plast tal je potrebno odriniti na robove pridobivalnega prostora ali odkopa ter jo
shraniti za končno saniranje kamnoloma. Deponija rodovitnega sloja tal naj se uredi tako, da
se ohrani biološka aktivnost prsti
TE-3

PIP

SK

TE-4

PIP

A, G, K2

-

- poseganje v območje NV ni dovoljeno
ni podrobnejših PIP
- za vsak poseg je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
Zavoda za varstvo narave, pri posegih upoštevati naravovarstvene pogoje in usmeritve
- posege in dejavnosti na območju se načrtuje in izvaja v obsegu in na način, da bo
zagotovljeno ohranjanje lastnosti varovanega območja in naravne vrednote ter da bodo
omogočeni pogoji za nadaljnji obstoj
- gradnje novih objektov za nastanitev, gostinske in servisne dejavnosti ali za turistične,
rekreacijske in športne namene, se ne načrtuje
- 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, dodatno ne gradi
novih objektov. Na legalno zgrajenih objektih je dopustno izvajanje del za vzdrževanje in
rekonstrukcijo objektov ter odstranjevanje in gradnja novega objekta na mestu obstoječega,
ki mora biti enake namembnosti ter zgrajen v enakih gabaritih. Dozidava, nadzidava ali
sprememba namembnosti objektov pastirskih stanov na pašnih planinah v bivalne ali
turistične ni dovoljena
- opredelitev namenske rabe prostora naj izhaja iz obstoječega stanja v naravi. Poleg
obstoječih poselitvenih jeder, gozdnih in kmetijskih zemljišč, se tudi ohranja manjše gozdne
otoke, skupine dreves in posamezno drevje
- v gozdnem prostoru se gospodari po načelih sonaravnega gospodarjenja
- preprečuje naj se zaraščanje kmetijskih površin, zato naj se spodbuja ekstenzivno
kmetijstvo, predvsem paša
- naravne kotanje s stoječo vodo, t. i. mlakuže, se ne zasipava, ograjuje, spreminja
morfologije ali z uporabo nenaravnih materialov povečuje vodotesnost ter se ne spreminja
njihove osnovne namembnosti, to je za napajanje pašne živine
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- na območju naj se ne postavlja ograj, ki bi prosto živečim vrstam onemogočale prehod ali bi
jim kot past predstavljalo grožnjo

-

-

TE-5

PIP

BT

-

TE-6

PIP

SK, K2

-

TE-7

PIP

BT, SK, K2

Omilitveni ukrepi:
NV Sušnikov javor 1
pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se drevo ustrezno fizično
zaščiti z ograjo
v času gradnje je potrebno preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na
območje naravnih vrednot oziroma rastišča dreves
življenjske razmere na rastišču dreves se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje
zemlje, razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oz. površine nad koreninami, s hojo,
vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča, spreminja višine podtalnice,
kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne
odlaga odpadkov
podlago se na rastišču utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in vodo
prepustnost tal nad koreninskim sistemom
posege in dejavnosti na območju se načrtuje in izvaja v obsegu in na način, da bo
zagotovljeno ohranjanje lastnosti varovanega območja in naravne vrednote ter da bodo
omogočeni pogoji za nadaljnji obstoj
gradnje novih objektov za nastanitev, gostinske in servisne dejavnosti ali za turistične,
rekreacijske in športne namene, se ne načrtuje
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, dodatno ne gradi
novih objektov. Na legalno zgrajenih objektih je dopustno izvajanje del za vzdrževanje in
rekonstrukcijo objektov ter odstranjevanje in gradnja novega objekta na mestu obstoječega,
ki mora biti enake namembnosti ter zgrajen v enakih gabaritih. Dozidava, nadzidava ali
sprememba namembnosti objektov pastirskih stanov na pašnih planinah v bivalne ali
turistične ni dovoljena
opredelitev namenske rabe prostora naj izhaja iz obstoječega stanja v naravi. Poleg
obstoječih poselitvenih jeder, gozdnih in kmetijskih zemljišč, se tudi ohranja manjše gozdne
otoke, skupine dreves in posamezno drevje
v gozdnem prostoru se gospodari po načelih sonaravnega gospodarjenja. Preprečuje naj se
zaraščanje kmetijskih površin, zalo naj se spodbuja ekstenzivno kmetijstvo, predvsem paša
naravne kotanje s stoječo vodo. t. i. mlakuže. se ne zasipava, ograjuje, spreminja
morfologije ali z uporabo nenaravnih materialov povečuje vodotesnost ter se ne spreminja
njihove osnovne namembnosti, to je za napajanje pašne živine
na območju naj se ne postavlja ograj, ki bi prosto živečim vrstam onemogočale prehod ali bi
jim kot past predstavljalo grožnjo
ni podrobnejših PIP
na kmetijskih zemljiščih (K2) znotraj EUP je možno umestiti kamp-šotorišče, spremljajoči
objekti za potrebe kampa-šotorišča se uredi v okviru obstoječih in predvidenih objektov
kmetije

- območje kmetije ter manjših počitniških objektov za potrebe turizma s spremljajočimi
dejavnostmi
- izdelana je Strokovna podlaga za kmetijo Jordan, (izdelal IUP d.o.o., št. projekta 314/15,
Junij 2015), območja so:
-

območje A obstoječa stavbna zemljišča (SK)

-

območje B predvidena stavbna zemljišča, sprememba iz kmetijskih površin
(K2) v stavbna zemljišča (BT)

- območje A se nahaja v vzhodnem delu obravnavanega območja in zajema obstoječe
objekte kmetije Jordan ter objekte v gradnji. Objekti so razmeščeni gručasto, na jugu in
vzhodu omejeni z gozdom. So različnih tlorisnih in višinskih gabaritov, večina slemen je
orientiranih sever-jug, skladno s plastnicami. Do njih je speljana obstoječa povezovalna
cesta, ki je v katastru cest zavedena kot gozdna cesta. Obstoječi objekti so večji
stanovanjski objekt, večji gospodarski objekt ter manjši gospodarski objekti, tudi ostanki
starejše kmetije (kašča, kozolci). V severnem delu obstoječega stavbišča so trije objekti v
gradnji, ki so namenjeni kot turistični dejavnosti
- območje B zajema del kmetijskih zemljišč znotraj obravnavanega območja, katerim se
spremeni namembnost. Območje je predvideno za turistične dejavnosti (BT). V območju je
predvidena umestitev novih manjših turističnih nastanitvenih objektov (približne dimenzije
5.00 x 7.00 m). Predvideni objekti so umeščeni v loku po severnem delu obravnavanega
območja. Slemena so orientirana različno, skladno s plastnicami terena, v smeri SZ-JV.
Predvidena cestna povezava se uredi severno od objektov, kjer je možna ureditev dostopa
do objektov in parkirnih mest za obiskovalce. Predvidena cestna povezava se navezuje na
obstoječo in se uredi v obliki zanke. Predvideni objekti morajo biti od gozdnega roba
oddaljeni vsaj za eno sestojno oziroma drevesno višino, najmanj pa 10 m
- pred nadaljnjim načrtovanjem je potrebno pridobiti geomehansko poročilo glede gradnje
vseh posegov, ter dosledno upoštevati zaključke le-tega
- v osrednjem delu obravnavanega območja, na kmetijskih zemljiščih, je predvidena ureditev
manjšega bajerja. Obstoječe drevje in travnate površine se ohranjajo in vključijo v ureditveno
zasnovo bajerja
- ob obstoječi cesti jugozahodno od obravnavanega območja, ob gozdnem robu, je
predvidena umestitev čistilne naprave
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- površine za turizem - predvidena je ohranitev obstoječih objektov in dograditev novih
objektov, namenjenih turizmu in ureditvi muzeja na prostem. Obstoječi objekti kulturne
dediščine se ohranijo, obnovijo in vključijo v predvideno območje za turizem kot muzej na
prostem
- ostale površine- zajema najboljša kmetijska in vodna oziroma obvodna zemljišča, ki se
ohranijo. Na njih je možna ureditev zelenih rekreativnih in športnih površin z dostopi,
tematskimi oziroma učnimi peš potmi, kolesarskimi potmi ter ostalimi sonaravnimi zunanjimi
ureditvami. Možna je ureditev šotorišča s sezonskim značajem za namene poletnih otroških
in mladinskih taborov. Možna je izvedba začasnih premičnih enostavnih objektov za namene
izvajanja določenih programov šole v naravi, brez komunalnih priključkov. Zunanji vidni deli
objekta se izvedejo v naravnih lesenih ali drugih materialih, primernih okolju in montažne
izvedbe. Obstoječe drevje in travnate površine se ohranjajo in vključijo v ureditveno zasnovo
šotorišča. Prehod med urejenimi površinami in naravnim okoljem naj bo čim manj opazen.
Ureditve se izvedejo brez uporabe betonskih škarpnikov, monolitnih betonskih in kamnitih
škarpo Višinske premostitve se izvedejo v obliki zatravljenih brežin, prehodi v okoliški teren
so postopni, brez ustvarjenih ostrih barier. Izdelana je Strokovna podlaga za območje Prod
»Muzej na prostem« (izdelal IUP d.o.o., št. projekta 312/15, Junij 2015)

TE-10

PIP

E, SK, ZD

- na območju so objekti, varovani kot kulturna dediščina in sicer domačija Ter 28, kozolec ob
domačiji Ter 29 ter Volovlekov mlin oziroma žaga
- na območju celotne EUP je dopustna tudi gradnja ribogojnice, MHE in ostalih objektov
opredeljenih v podrobni namenski rabi
Omilitveni ukrepi: na območju za MHE:
- potrebno je izvesti predhodne raziskave za določitev ekološko sprejemljivega pretoka ter na
podlagi rezultatov raziskav določiti količino odvzema vode ter čas odvzema vode
- potrebno je ohranjati obstoječe biotske in ekološke razmere v vodotoku
- ohranja se obstoječa širina vodotoka, poglabljanje se ne izvaja
- potrebno je ohraniti prehodnost vodotoka za vodne organizme
- morebitne utrditve brežin vodotoka naj se izvedejo na naraven način (biotehnični ukrepi)

TE-11

PIP

A

TE-13

OPPNp

BT, ZS, VC, G, K2

- brežina vodotoka naj se zasadi z avtohtonimi drevesnimi oz. grmovnimi vrstami oziroma se
prepusti naravnemu zaraščanju
- na območju EUP je dopustna le gradnja kozolcev in gospodarskih objektov
- do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 128. členom odloka
Usmeritve za izdelavo OPPN
- ureditve za potrebe smučišča, izgradnja žičniških objektov, naprav in vse potrebne
infrastrukture za potrebe smučišča na drugih kmetijskih zemljiščih - K2 in na površinah za
oddih, šport in rekreacijo - ZS, načrtuje se nova šest sedežnica Kladje umestitev smučišča,
smučarskih prog na drugih kmetijskih zemljiščih - K2
- za vsak poseg je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
Zavoda za varstvo narave, upošteva se :
- podrobnejše in konkretne varstvene usmeritve za ureditev novih smučarskih terenov in nove
šestsedežnice Kladje bodo podane v postopku priprave OPPN
- posege in dejavnosti na območju se načrtuje in izvaja skladno z varstvenim režimom ter v
obsegu in na način, da bo zagotovljeno ohranjanje lastnosti varovanega območja in naravne
vrednote ter da bodo omogočeni pogoji za nadaljnji obstoj
- ohranja se temeljne krajinske in biotske kvalitete območja in obstoječe gozdne površine.
Zato naj se trasa za postavitev šestsedežnice Kladje načrtuje tako, da se bo izkrčilo gozdne
površine le v nujnem obsegu za potrebe ureditve smučarske proge in izgradnjo žičnice
- gradnja novih objektov za nastanitev, gostinske in servisne dejavnosti ali za turistične,
rekreacijske in športne namene se ne načrtuje
- na zemljiščih, ki so po namenski rabi opredeljena kot BT, se ne načrtuje novih objektov za
bivanje, gostinske in druge servisne storitve
- v naselju Ter ob spodnji postaji načrtovane žičnice Kladje in območja za turizem se predvidi
ureditev ustreznega števila parkirnih mest za obiskovalce smučišča in Krajinskega parka
Golte ter bližnjih turističnih kmetij
Do izdelave OPPN se upošteva naslednje varstvene pogoje in usmeritve:
- na območju namenske rabe BT je na legalno zgrajenih objektih dopustno izvajanje del za
vzdrževanje in rekonstrukcijo objektov ter odstranjevanje in gradnja novega objekta na
mestu obstoječega, ki mora biti enake namembnosti ter zgrajen v enakih gabaritih v skladu s
tradicionalnim stavbarstvom. Dozidava, nadzidava ali sprememba namembnosti objektov
pastirskih stanov na pašnih planinah v bivalne ali turistične ni dovoljena. Morebitne ureditve
v bližnji okolici objektov naj se izvedejo brez uporabe betonskih škarpnikov, monolitnih
betonskih in kamnitih škarp. Višinske premostitve se izvedejo v obliki zatravljenih brežin,
prehodi v okoliški teren naj bodo postopni, brez ustvarjenih ostrih barier
- osvetljevanje smučarskih terenov za namene nočne smuke ali druge aktivnosti se ne izvaja
- zaradi bližine gnezdišča planinskega orla ravni hrupa med obratovanjem objekta ne smejo
presegati mejnih vrednosti ravni za II. območje - (55 dBA dnevna raven, 45 dBA nočna
raven). Zunanji zvočniki se ne nameščajo na objekt
- zaščitne ograje na smučiščih morajo biti izvedene na način, da se jih lahko takoj po končani
smučarski sezoni odstrani ter se pred začetkom pašne sezone izvede sanacija poškodb na
travni ruši
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- na obstoječih žičniških napravah in smučarskih terenih je možno izvajati le dela, ki so
potrebna z vidika zagotavljanja varnosti uporabnikov
- dela za vzdrževanje obstoječih smučarskih terenov se izvaja v obsegu in na način, da se
ohranja morfologija travnatih zemljišč s razgibanim reliefom, kotanjami, golimi skalnimi
samicami... Za preprečitev erozije na obstoječih ali novih smučarskih terenih se morajo
izvajati sonaravni ukrepi. Vzdrževalna dela se ne smejo opravljati ponoči
- dostop do območja za namene vzdrževanja objektov in izvajanja dejavnosti se izvaja po
obstoječih poteh in je dovoljena samo za upravljavce in lastnike zemljišč. Uporaba poti za
druge se onemogoči s postavitvijo ustreznih zapornic in opozoril
- naravnih kotanj s stoječo vodo, t. i. lakuž, se ne zasipava, ograjuje, spreminja morfologije ali
z uporabo nenaravnih materialov povečuje vodotesnost ter se ne spreminja njihove osnovne
namembnosti, to je za napajanje pašne živine
- v gozdnem prostoru se gospodari po načelih sonaravnega gospodarjenja. V gozdu naj se
izvajajo le sanacijski ukrepi oziroma se posamezno drevo odstrani, kadar le to ogroža
varnost ljudi. Na deblo, korenine in veje dreves naj se ne obeša, pritrjuje ali postavlja tujih
teles (plakati, obvestila, table, žični vodi, zvočniki, svetila...)
- preprečuje naj se zaraščanje kmetijskih površin, zato naj se spodbuja ekstenzivno
kmetijstvo, predvsem paša
- na območju naj se ne postavlja ograj, ki bi prosto živečim vrstam onemogočale prehod ali bi
jim kot past predstavljalo grožnjo
- na območju izven načrtovanih EUP z namensko rabo BT, se ne gradi nezahtevnih,
enostavnih objektov ter ne vnaša druge urbane opreme
Omilitveni ukrepi:
- gradbena in večja vzdrževalna dela (vključno z odstranitvijo vegetacije) se ne smejo izvajati
v času rastitve ter v času poleganja, valjenja in zgodnjega obdobja vodenja mladičev.
Tovrstna dela se morajo v vsakem letu zaključiti do 15. aprila, in se ne smejo pričeti pred
31.julijem. Poleg tega se gradbena in vzdrževalna dela ne smejo opravljati ponoči. Tudi
gozdarske in druge moteče dejavnosti v času obratovanja naj se izvajajo izven časa
gnezditve, še posebej ne v bližini rastišč
- zaščitne ograje morajo biti premične, odstraniti jih je potrebno takoj po končani smučarski
sezoni (v projektu zaščitne ograje niso predvidene)
- območja gozdnih cest (Smrekovec, Golte) je kljub planski opredelitvi kot območja prometnih
površin, potrebno ohranjati v obliki gozdnih cest in se jih ne asfaltira
- turiste je potrebno z ustreznimi tablami opozoriti na prisotnost ogroženih živalskih vrst in na
pomen ohranjanja le-teh, kar ima poleg naravovarstvenega tudi izobraževalno vrednost
(ohranjanje življenjskega okolja za ptice in ostale živali v alpski krajini)
- pri razgaljenju površin je potrebno zagotoviti, da ne bo prišlo do vnosa invazivnih tujerodnih
rastlinskih vrst
- ohranja se temeljne krajinske in biotske kvalitete območja in obstoječe gozdne površine.
Zato naj se trasa za postavitev šestsedežnice Kladje načrtuje tako, da se bo izkrčilo gozdne
površine le v nujnem obsegu za potrebe ureditve smučarske proge in izgradnjo žičnice
- gradnja novih objektov za nastanitev, gostinske in servisne dejavnosti ali za turistične,
rekreacijske in športne namene se ne načrtuje
- na zemljiščih, ki so po namenski rabi opredeljena kot BT, se ne načrtuje novih objektov za
bivanje, gostinske in druge servisne storitve. Meja območja namenske rabe BT naj se izriše
v obsegu, da so vključeni le obstoječi legalno zgrajeni objekti namenjeni gostinski ponudbi in
servisni objekti smučišča
Območje mirne cone, pod pogoji varstvenih pogojev in usmeritev:
- območje je primarno namenjeno zagotavljanju ugodnega ohranitvenega stanja divjega
petelina (Tetrao urogallus) in drugih ogroženih vrst s prilagojenim gospodarjenjem z gozdom
in z omejitvami pri ostalih dejavnostih
- na območju se ne gradi novih gozdnih cest, kolesarskih, tematskih ali turističnih poti ter
drugih nezahtevnih, enostavnih objektov ter ne vnaša druge urbane opreme
- na območju se ne izvaja turističnih, rekreacijskih, športnih aktivnosti ali drugih oblik
preživljanja prostega časa (npr. pohodi, trekingi, kolesarske prireditve, pikniki itd.)
- gradnja gozdnih vlak se omeji in prilagodi rastiščem divjega petelina. Krožnih ali
povezovalnih vlak, ki prečkajo območje, se ne gradi
- obstoječe gozdne prometnice (ceste in vlake) na območju se zapre za vse dejavnosti, razen
za gospodarjenje z gozdom. Režim gospodarjenja naj bo zastavljen z daljšo obhodnjo,
prilagojeno sečnjo in časovnimi omejitvami za delo v gozdu
- žičnatih ograj za zaščito mladovja se na območju ne postavlja
- v sestojih naj se zagotavlja visok delež starejšega gozda (sestoji v obnovi, debeljaki - z
deležem vsaj 40%), z rahlim, mestoma vrzelastim ali pretrganim sklepom krošenj, ki
zagotavlja bogato zeliščno plast (borovnica in brusnica) in omogoča visoke gostote gozdnih
mravelj (Formica sp.)
- pomlajevanje naj se prepušča naravni sukcesiji
- med gozdnimi in negozdnimi površinami se vzpostavijo mehki in široki prehodi (strukturiran
gozdni rob) predvsem tako, da je prisotno veliko pionirskih vrst in malinjaka
- izvajanje del v gozdu se omeji v obdobju med 1.2. in 10.7. predvsem v okolici rastišč divjega
petelina
- gospodarjenje z gozdom naj temelji na redkih poseganjih v gozd (obhodnja nad 10 let) in s
podaljšanimi proizvodnimi dobami. Znotraj mirne cone se lahko določijo posamezna rastišča
kot ekocelice brez gospodarjenja
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- krmišč ali krmnih njiv za prostoživeče vrste se na območju ne ureja
- območje mirne cone se lahko označi v naravi
Omilitveni ukrepi:
- za vsak načrtovani poseg na teh površinah je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in
soglasje pristojne organizacije za varstvo narave
- na območju se ne gradi novih gozdnih cest. kolesarskih, tematskih ali turističnih poti ter
drugih nezahtevnih, enostavnih objektov ter ne vnaša druge urbane opreme
- na območju se ne izvaja turističnih, rekreacijskih, športnih aktivnosti ali drugih oblik
preživljanja prostega časa (npr. pohodi, trekingi. kolesarske prireditve, pikniki itd.)
- gradnja gozdnih vlak se omeji in prilagodi rastiščem divjega petelina. Krožnih ali
povezovalnih vlak. ki prečkajo območje, se ne gradi. Obstoječe gozdne prometnice (ceste in
vlake) na območju se zapre za vse dejavnosti, razen za gospodarjenje z gozdom. Režim
gospodarjenja naj bo zastavljen z daljšo obhodnjo. prilagojeno sečnjo in časovnimi
omejitvami za delo v gozdu
- žičnatih ograj za zaščito mladovja se na območju ne postavlja. V sestojih naj se zagotavlja
visok delež starejšega gozda (sestoji v obnovi, debeljaki - z deležem vsaj 40 %). z rahlim,
mestoma vrzelastim ali pretrganim sklepom krošenj, ki zagotavlja bogato zeliščno plast
(borovnica in brusnica) in omogoča visoke gostote gozdnih mravelj (Uormiea sp.)
- pomlajevanje naj se prepušča naravni sukcesiji
- med gozdnimi in negozdnimi površinami se vzpostavijo mehki in široki prehodi (strukturiran
gozdni rob) predvsem tako, da je prisotno veliko pionirskih vrst in malinjaka
- izvajanje del v gozdu se omeji v obdobju med 1.2. in 10.7. predvsem v okolici rastišč divjega
petelina
- gospodarjenje z gozdom naj temelji na redkih poseganjih v gozd (obhodnja nad 10 let) in s
podaljšanimi proizvodnimi dobami. Znotraj mirne cone se lahko določijo posamezna rastišča
kot ekocelice brez gospodarjenja
- krmišč ali krmnih njiv za prostoživeče vrste se na območju ne ureja. Območje mirne cone se
lahko označi v naravi
- območje mirne cone, pogoji in usmeritve navedeni v EUP TE – 14
Omilitveni ukrepi:
- za vsak načrtovani poseg na teh površinah je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in
soglasje pristojne organizacije za varstvo narave
- na območju se ne gradi novih gozdnih cest. kolesarskih, tematskih ali turističnih poti ter
drugih nezahtevnih, enostavnih objektov ter ne vnaša druge urbane opreme
- na območju se ne izvaja turističnih, rekreacijskih, športnih aktivnosti ali drugih oblik
preživljanja prostega časa (npr. pohodi, trekingi. kolesarske prireditve, pikniki itd.)
- gradnja gozdnih vlak se omeji in prilagodi rastiščem divjega petelina. Krožnih ali
povezovalnih vlak. ki prečkajo območje, se ne gradi. Obstoječe gozdne prometnice (ceste in
vlake) na območju se zapre za vse dejavnosti, razen za gospodarjenje z gozdom. Režim
gospodarjenja naj bo zastavljen z daljšo obhodnjo. prilagojeno sečnjo in časovnimi
omejitvami za delo v gozdu
- žičnatih ograj za zaščito mladovja se na območju ne postavlja. V sestojih naj se zagotavlja
visok delež starejšega gozda (sestoji v obnovi, debeljaki - z deležem vsaj 40 %). z rahlim,
mestoma vrzelastim ali pretrganim sklepom krošenj, ki zagotavlja bogato zeliščno plast
(borovnica in brusnica) in omogoča visoke gostote gozdnih mravelj (Uormiea sp.)
- pomlajevanje naj se prepušča naravni sukcesiji
- med gozdnimi in negozdnimi površinami se vzpostavijo mehki in široki prehodi (strukturiran
gozdni rob) predvsem tako, da je prisotno veliko pionirskih vrst in malinjaka
- izvajanje del v gozdu se omeji v obdobju med 1.2. in 10.7. predvsem v okolici rastišč divjega
petelina
- gospodarjenje z gozdom naj temelji na redkih poseganjih v gozd (obhodnja nad 10 let) in s
podaljšanimi proizvodnimi dobami. Znotraj mirne cone se lahko določijo posamezna rastišča
kot ekocelice brez gospodarjenja

TE-16

PIP

A, G, K1, K2

- krmišč ali krmnih njiv za prostoživeče vrste se na območju ne ureja. Območje mirne cone se
lahko označi v naravi
Pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov na opredeljenih območij za gradnjo:
- gradnje se morajo prilagajati oblikovnim značilnostim prostora. To velja tudi za pomožne
objekte. Nadomestna gradnja je dopustna tedaj, ko je obstoječi objekt poškodovan, porušen
ali dotrajan v tolikšni meri, da ni možna njegova prenova. V primeru, da se del obstoječega
objekta ohrani, je potrebno ohranjeni del in nov objekt povezati v enotno oblikovano stavbno
maso. Nakloni strešin in kritina morajo biti v tem primeru enaki
- daljša stranica objekta vzporedna s plastnicami terena
- objekti naj tvorijo zaključeno strnjeno skupino, gručo
- arhitektura objektov je tradicionalna, upoštevati je potrebno kvalitetne značilnosti in detajle
krajevne arhitekture. Streha naj bo simetrična dvokapnica, naklon strešine med 40° in 50°,
sive barve (skodle ali sodobni materijali), čopi, gabariti objektov :K+P+IP, tlorisi so
podolgovati v razmerju npr. 1:1,8
- bele barve fasad oziroma lesene fasade v naravni barvi lesa, kombinacija uporabe lokalnega
lesa in kamna
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- enako velike okenske odprtine, preprosto oblikovane ograje in leseni hodniki (ganki), vidni
deli kleti nad terenom naj bodo ometani z ometom v beli barvi
TE-17

PIP

G, K2, VC, A

- pogoji in usmeritve navedeni v EUP TE-4
- za vse posege je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa za upravljanje z vodami

TE-18

PIP

A

- za vse posege v prostor je potrebno s strokovno podlago zagotoviti, da se s posegom ne
poveča obstoječa stopnja ogroženosti na območju in izven njega, zato je potrebno skupaj z
načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne
ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov
- prepoved gradnje objektov na območju visokega in srednjega razreda.
- za vse posege je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa za upravljanje z vodami

TE-19

PIP

K2

- za vse posege je v prostor je potrebno s strokovno podlago zagotoviti, da se s posegom ne
poveča obstoječa stopnja ogroženosti na območju in izven njega, zato je potrebno skupaj z
načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne
ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov
- krčitve za potrebe smučišča
- rok krčitve je vezan na obdobje do 15 let in je vezan na izgradnjo šestsedežnice Kladje in
izgradnjo novih smučarskih prog

TE-20

PIP

K2

- način gospodarjenja na kmetijski rabi mora biti skladen z načinom gospodarjenja na
kmetijski rabi na EUP TE-13 za območje kmetijskih zemljišč
- krčitve za potrebe smučišča
- rok krčitve je vezan na obdobje do 15 let in je vezan na izgradnjo šestsedežnice Kladje in
izgradnjo novih smučarskih prog

TE-21

PIP

K2

- način gospodarjenja na kmetijski rabi mora biti skladen z načinom gospodarjenja na
kmetijski rabi na EUP TE-13 za območje kmetijskih zemljišč
- krčitve za potrebe smučišča
- rok krčitve je vezan na obdobje do 15 let in je vezan na izgradnjo šestsedežnice Kladje in
izgradnjo novih smučarskih prog
- način gospodarjenja na kmetijski rabi mora biti skladen z načinom gospodarjenja na
kmetijski rabi na EUP TE-13 za območje kmetijskih zemljišč

Odprti prostor
Ljubno
OP-1

PIP

G, K1, K2, A

- ni podrobnejših PIP

OP-2

PIP

G, K1, K2, A, SK, VC

- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
- Visočnikov javor, (parc. št. 585/1, k.o. Ter) območje razpršene poselitve
- pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se drevo ustrezno fizično
zaščiti z ograjo
- v času gradnje je potrebno preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na
območje parcel zavarovanih dreves
- življenjske razmere na rastišču dreves se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje
zemlje, razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oz. površine nad koreninami, s hojo,
vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča, spreminja višine podtalnice,
kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne
odlaga odpadkov
- podlago se na rastišču utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in vodo
prepustnost tal nad koreninskim sistemom
- urejanje objektov (rekonstrukcije, dograditve) in okolice objektov se načrtuje na način, da za
njihovo varnost ne bo potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- obvodna vegetacija se v celoti ohrani
- morebitne nastale gradbene odpadke in odvečni izkopni material se deponira na zato
urejenem odlagališču stran od struge in obvodnega pasu
- urejanje objektov in okolice objektov se načrtuje na način, da za njihovo varnost ne bo
potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje
- morfologija brežine in dna struge Savinje se ne spreminja z izgradnjo dostopov do vode.
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- odlaganje kakršnega koli gradbenega in ostalega materiala v strugo in na bregove Savinje
se ne izvaja
Omilitveni ukrepi: NV Alteškova bodika
- pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se drevo ustrezno fizično
zaščiti z ograjo
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- v času gradnje je potrebno preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na
območje naravnih vrednot oziroma rastišča dreves
- življenjske razmere na rastišču dreves se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje
zemlje, razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oz. površine nad koreninami, s hojo,
vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča, spreminja višine podtalnice,
kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne
odlaga odpadkov

OP-3

PIP

G, K1, K2, A, SK

- podlago se na rastišču utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in vodo
prepustnost tal nad koreninskim sistemom
- ni podrobnejših PIP
- pred začetkom zemeljskih del potrebno pridobiti geotehničino poročilo
Omilitveni ukrepi:
NV Ermenčeva tisa
- pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se drevo ustrezno fizično
zaščiti z ograjo
- v času gradnje je potrebno preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na
območje naravnih vrednot oziroma rastišča dreves
- življenjske razmere na rastišču dreves se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje
zemlje, razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oz. površine nad koreninami, s hojo,
vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča, spreminja višine podtalnice,
kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne
odlaga odpadkov

OP-4

PIP

G, K1, K2, A, SK

- podlago se na rastišču utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in vodo
prepustnost tal nad koreninskim sistemom
- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
- urejanje objektov (rekonstrukcije, dograditve) in okolice objektov se načrtuje na način, da za
njihovo varnost ne bo potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic

OP-5

PIP

G, K1, K2, A, SK, ZD

- odlaganje kakršnega koli gradbenega in ostalega materiala v strugo in na bregove Savinje
se ne izvaja
- ni podrobnejših PIP
- pred začetkom zemeljskih del potrebno pridobiti geotehnično poročilo.
Omilitveni ukrepi:
- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine upošteva se :
- z umestitvijo novogradnje v prostor naj se ohranja tradicionalni vzorec pozidave
(novogradnja mora biti načrtovana v tradicionalni arhitekturni podobi)
- uporablja se avtohtone materiale, oblikovanost zunanjščine naj sledi vzorcu (gručasta)
poselitve na širšem območju
- urejanje objektov (rekonstrukcije, dograditve) in okolice objektov se načrtuje na način, da za
njihovo varnost ne bo potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- obvodna vegetacija se v celoti ohrani
- morebitne nastale gradbene odpadke in odvečni izkopni material se deponira na zato
urejenem odlagališču stran od struge in obvodnega pasu
- urejanje objektov in okolice objektov se načrtuje na način, da za njihovo varnost ne bo
potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje
- morfologija brežine in dna struge Savinje se ne spreminja z izgradnjo dostopov do vode
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•

•

drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti
•
2.
Majhna stavba
kot dopolnitev obstoječe pozidave:
lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica, letna kuhinja, savna, zimski vrt, vetrolov in podobni objekti
•
3.
Pomožni objekt v javni rabi
grajena urbana oprema, objekt za razsvetljavo, drog,
•
sanitarna enota, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica
telefonska govorilnica, sanitarna enota, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah,
•
grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema
objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos
4.
Ograja
sosedske ograje
•
varovalne ograje, igriščne ograje
4
protihrupne ograje
•
5.
Podporni zid
podporni zid z ograjo
•
6.
Mala komunalna čistilna naprava
mala komunalna čistilna naprava
5
7.
Nepretočna greznica
nepretočna greznica
5
8.
Rezervoar za vodo
rezervoar za vodo
•
9.
Vodnjak, vodomet
vodnjaki, vrtine in vodomet
•
10. Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja
priključek na cesto
•
priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje
•
odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja)
11. Samostojno parkirišče
samostojno parkirišče
12. Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno
kolesarske, gozdne in pešpoti, ki niso del cestnega sveta
•
13. Pomol
pomol na tekočih in stoječih celinskih vodah, s privezi
14. Športno igrišče na prostem
športno igrišče na prostem, nogometno, košarkarsko, rokometno igrišče, kotalkališče, odbojkarsko igrišče, teniško igrišče, inline hokej, ragbi in bejzbol
•
igrišče, poligon za kolesa (poligon za motorje ni dopusten)
•
•
•

•
•

•

•
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•
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•
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1.
Majhna stavba
garaža, nadstrešek in podobni objekt

NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI
Tlorisni in višinski gabariti za namen dovoljevanja gradnje, so opredeljeni v predpisu, ki ureja razvrščanje objektov

IME OBJEKTA

Priloga 3
Vrste dopustnih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora
Legenda znakov v tabeli:
'•' - dopustni posegi
'1 '- dopustni posegi, s pogojem navedenim pod zaporedno številko pod tabelo

Uradni list Republike Slovenije

8591

IME OBJEKTA
SS SK CU CD IG BT BC ZS ZP ZD ZK PC E
15. Vodno zajetje, objekti za akumulacijo in namakanje
vodno zajetje, objekti za akumulacijo in namakanje
bazen za kopanje
•
•
•
•
•
grajen ribnik
•
•
•
• • •
•
• •
okrasni bazen
•
•
•
• • •
•
• •
bazen za gašenje požara
•
grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode,
grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik
16. Objekt za oglaševanje
objekti za oglaševanje
6 6 6 6 6 6 6 6
6
6
17. Objekt za rejo živali
hlev, svinjak, staja, kobilarna in podobni objekti
7 •
čebelnjak
•
ribogojnica
•
18. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt:
kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, skedenj, senik, kašča, koruznjak
7 •
•
•
klet, vinska klet
7 •
•
grajeni rastlinjak
•
•
•
grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja in opora za trajne nasade,
•
7 •
•
napajalno korito, krmišče, grajena poljska pot
grajena gozdna prometnica
7 •
•
stolpni silos, silos, pokrita skladišča za lesna goriva, gnojišče,
•
7 •
zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, hlevski izpust, grajeno molzišče
19. Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost (objekti, ki niso namenjeni prebivanju)
sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna in podobni objekti
7 •
zidanica, mlin
•
20. Pomožni komunalni objekti
revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob,
•
•
•
• • •
•
• •
•
•
• •
ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok
21. Pomožni objekt na smučišču
gradbeni inženirski objekti: vsi
objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav •
•
•
•
• •
•
• • •
•
in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča
22. Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja,
vsi gradbeno inženirski objekti
objekt namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr. zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško
strelišče
meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda
•
•
•
• • •
•
•
•
8
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samo kot skupna ureditev za potrebe celotnega objekta
samo na parcelah enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb
samo kot skupna ureditev za potrebe celotne nestanovanjske stavbe in večstanovanjske stavbe (s tremi in več stanovanjskimi enotami)
samo varovalne ograje za športne in proizvodne objekte; transparentne izvedbe, polne ograje niso dopustne, razen kot varovalna ograja na pokopališču
samo v primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ob soglasju upravljavca
ob predhodnem soglasju občinskega upravnega organa pristojnega za prostor skladno z izdelano strokovno podlago
samo na parcelah obstoječih kmetijskih gospodarstev
Ob pogoju:
- uporaba objekta je neposredno vezana na kmetijsko dejavnost
- objekt se umesti v okviru ali neposredni bližini območja, na katerem že stojijo stavbe kmetije, praviloma v največji oddaljenosti 25 m od stavbnega zemljišča ali stavbišča
zahtevnih oziroma manj zahtevnih objektov
- pri umeščanju v prostor se upoštevajo krajinske značilnosti in vidna izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi mnenje občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor
Ob pogoju:
- uporaba objekta je neposredno vezana na kmetijsko dejavnost
- staje in pomožne kmetijsko gozdarske objekte kot nezahtevne objekte (razen rastlinjaka, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore
za mreže proti toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov) na kmetijskem zemljišču lahko gradi investitor, ki ima v lasti oziroma zakupu:
a. najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine
ali
b. najmanj 5000 m2 zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade
- objekt se umesti v okviru ali neposredni bližini območja, na katerem že stojijo stavbe kmetije, praviloma v največji oddaljenosti 25 m od stavbnega zemljišča ali stavbišča
zahtevnih oziroma manj zahtevnih objektov
- gradnja pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov (kozolec, rastlinjak, napajalno korito, krmišče, obora, grajena ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade, poljska
pot in gozdna prometnica) je dopustna tudi na dislociranih lokacijah
- pri umeščanju v prostor se upoštevajo krajinske značilnosti in vidna izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi mnenje občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor
kolesarske poti, povezave naj potekajo po obstoječih in na novo grajenih poljskih poteh ter ob rekonstrukcijah cest, po poljskih poteh je dovoljeno kolesariti
dopusten v okviru agromelioracij ali ob rekonstrukcijah cest ali zaradi geološko geomehanskih razmer (pridobiti mnenje geologa)
dopustni ob rekonstrukcijah cest
dopusten je zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem in vodni zbiralniki
dopustna je nadkrita čakalnica na postajališču kot enostavni objekt ob rekonstrukciji ceste
dopustno, kadar gre za objekt za izvajanje podeljene vodne pravice, v skladu s predpisom s področja voda
dopustno s 45. členom ZKZ-E oziroma s 15. točko splošnih smernic je dopustna postavitev čebelnjaka, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel,
tlorisne površine do vključno 40 m2;
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NOVA GORICA

3159.

Odlok o izboru in sofinanciranju programov
javnih del iz proračuna Mestne občine Nova
Gorica

Na podlagi 65. 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), v zvezi s 53. členom Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14
– ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17), 4. členom Pravilnika o
izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS,
št. 96/13, 84/15, 67/16 in 55/17) in na podlagi 19. člena Statuta
Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in
18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
21. novembra 2019 sprejel

ODLOK
o izboru in sofinanciranju programov javnih del
iz proračuna Mestne občine Nova Gorica
1. člen
S tem odlokom se predpisuje način izbora programov
javnih del, opredelitev sredstev zagotovljenih za izvajanje programov javnih del, merila za izbor programov, višina deleža
sofinanciranja programov javnih del ter vrsta stroškov, ki jih po
vsakoletnem javnem povabilu za izbor programov javnih del
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje lahko zagotavlja
Mestna občina Nova Gorica.
2. člen
(1) Vloge za izbor in sofinanciranje programov javnih del
na podlagi tega odloka se podajo na obrazcih, ki so priloga
javnega povabila za izbor programov javnih del, ki ga objavi
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
(2) Vloge se oddajo osebno v sprejemnem prostoru Mestne občine Nova Gorica v zaprti ovojnici, z oznako »Vloga za
izbor programov JD«, najkasneje četrti dan od objave javnega
povabila iz prejšnjega odstavka.
3. člen
(1) Prispele vloge obravnava, ocenjuje in dokončno potrdi
komisija za izbor programov javnih del, sofinanciranih iz sredstev
proračuna Mestne občine Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu:
strokovna komisija), ki jo vsako leto s sklepom imenuje župan.
(2) Strokovna komisija je sestavljena iz treh članov, in
sicer predsednika in dveh članov ter njihovih namestnikov, ki
člane nadomeščajo, če so slednji zadržani ali odsotni.
(3) Strokovna komisija obravnava prispele vloge po vrstnem redu njihovega prispetja, v skladu z merili iz tega odloka,
do porabe razpoložljivih sredstev.
(4) Za administrativno-tehnično podporo pri delovanju
strokovne komisije je s sklepom iz prvega odstavka tega člena
zadolžen javni uslužbenec, zaposlen v notranji organizacijski
enoti občinske uprave, pristojni za gospodarstvo.
(5) O izbiri programov javnih del in o načinu vračila izpolnjenih obrazcev se prijavitelje obvesti po e-pošti ali po telefonu.
4. člen
Vlogo za sofinanciranje programov javnih del lahko dajo
izvajalci, ki imajo sedež oziroma izpostavo na območju Mestne
občine Nova Gorica.
5. člen
(1) Sredstva za sofinanciranje javnih del se zagotovijo z
odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica.
(2) Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala izključno
programe javnih del, ki bodo izbrani na javnem povabilu za
izbor programov javnih del Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje.
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(3) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, lahko župan
na obrazložen predlog strokovne komisije odloči, da bo Mestna
občina Nova Gorica 100 % sofinancirala enega ali več programov
iz prve točke drugega odstavka 6. člena, ki ne bodo izbrani na
javnem povabilu iz prejšnjega odstavka, in sicer v primeru, ko se
po opravljenem izboru programov javnih del iz prejšnjega odstavka ugotovi, da proračunska sredstva ne bodo v celoti porabljena.
(4) Strokovna komisija pri pripravi predloga iz prejšnjega
odstavka kot merilo upošteva, da je program javnih del namenjen čim večjemu krogu uporabnikov ter čim bolj prispeva k
splošni koristi širše skupnosti, oziroma je program javnih del
namenjen neposredni pomoči otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami ali v socialni stiski.
6. člen
(1) Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala programe
javnih del skladno z zagotovljenimi proračunskimi sredstvi in
skladno z merili iz tega člena.
(2) Strokovna komisija bo, znotraj posameznega javnega
povabila izbrala programe javnih del, za katere bo Mestna občina Nova Gorica zagotovila delež sofinanciranja, po naslednjem
vrstnem redu, pri čemer Mestna občina Nova Gorica posameznemu izvajalcu javnih del sofinancira največ 4 udeležence
programov javnih del:
1. programi:
– javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica in so namenjeni uresničevanju
nalog javnega interesa posameznega javnega zavoda ter gre za
programe s področja vzgoje, izobraževanja, kulture in športa,
– s področja socialnega varstva, ne glede na to, kdo je
izvajalec javnega programa.
2. V kolikor po izbiri programov iz prejšnje točke zagotovljena občinska proračunska sredstva ne bodo v celoti porabljena, bo strokovna komisija izbrala druge programe, ki bodo v
skladu z objavljenim povabilom oziroma katalogom programov
javnih del Zavoda RS za zaposlovanje, kjer kot izvajalci javnih
del nastopajo tudi druge osebe javnega prava in nevladne
organizacije (društva, zasebni zavodi, zveze, ustanove …).
(3) Mestna občina Nova Gorica bo tistim izvajalcem javnih
del, ki ne bodo izpolnjevali meril iz prejšnjega odstavka tega
člena, zagotavljala zgolj obstoj javnega interesa za izvajanje
posameznega programa javnega dela.
7. člen
(1) Mestna občina Nova Gorica bo za izbrane programe
iz drugega odstavka prejšnjega člena zagotovila sredstva za
plačilo razlike do plače udeležencem programa, določene v
skladu z 52. členom Zakona o urejanju trga dela.
(2) Mestna občina Nova Gorica poleg sredstev iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavlja tudi:
– plačilo prispevkov za socialno varnost od osnove v višini
minimalne plače za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače, v skladu z zakoni, ki urejajo socialna zavarovanja;
– regres za letni dopust.
8. člen
Programi javnih del, katerih izvajalec in naročnik je Mestna občina Nova Gorica in se sofinancirajo iz občinskega
proračuna, niso predmet obravnave, ocenjevanja in izbora
strokovne komisije.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2019-4
Nova Gorica, dne 21. novembra 2019
Župan
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič
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3160.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Pivka

Na podlagi 62. 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), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16,
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 3. in
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN
in 57/11 – ORZGJS40), osmega odstavka 17. člena Zakona
o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16
in 15/17 – odl. US), Uredbe o obvezni občinski gospodarski
javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS,
št. 33/17 in 60/18), Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11,
68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18,
68/18 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS,
št. 37/15 in 69/15), Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni
list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18), 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 7. seji dne 14. 11.
2019 sprejel

ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Pivka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
S tem odlokom se ureja način, predmet in pogoje opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb:
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ter
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Pivka (v nadaljevanju:
občina).
Ta odlok je zavezujoč za:
– vse povzročitelje odpadkov oziroma uporabnike javne
službe,
– za izvajalce javne službe in
– vse udeležence pri načrtovanju in projektiranju objektov,
kjer bodo nastajali komunalni odpadki.
2. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javnih
služb,
2. vrsto in obseg storitev javnih služb ter njihovo prostorsko razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javnih služb,
4. obveščanje uporabnikov,
5. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javnih služb,
6. vire financiranja javnih služb in način njihovega oblikovanja,
7. vrsto objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih
služb, ki so lastnina občine,
8. cene storitve javnih služb,
9. nadzor nad izvajanjem javnih služb,
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10. javna pooblastila izvajalca javnih služb,
11. kazenske določbe,
12. prehodne in končne določbe.
3. člen
(cilji ravnanja s komunalnimi odpadki)
Cilji ravnanja z odpadki po tem odloku so:
– zagotoviti učinkovito organiziranost za uspešno doseganje predpisanih standardov in ciljev ravnanja z odpadki,
– omogočiti povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop
do storitev javnih služb,
– zagotoviti učinkovito izločanje ločenih frakcij komunalnih
odpadkov,
– uveljavitev načela »stroške plača« povzročitelj komunalnih odpadkov,
– zagotoviti preprečevanje nenadzorovanega odlaganja
odpadkov.
– zagotoviti vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
– osveščati in obveščati uporabnike javnih služb o učinkovitem ravnanju z odpadki.
4. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso
posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo predpisi s področja varstva okolja in ravnanja z odpadki.
5. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava in
odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom nad takimi postopki ter delovanje osebe, ki z odpadki trguje ali jih posreduje,
2. izvajalec posamezne obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja je koncesionar (v nadaljevanju: izvajalec),
3. seznam odpadkov je seznam odpadkov iz priloge Odločbe Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe
Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov
skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih
odpadkih (UL L št. 226 z dne 6. 9. 2000, str. 3), zadnjič spremenjene s Sklepom 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
(UL L št. 370 z dne 30. 12. 2014, str. 44),
4. komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstev in
njemu podoben odpadek iz trgovin, proizvodnih, poslovnih,
storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja. V seznamu odpadkov je uvrščen v poglavje 15 01 – Embalaža in v
poglavje 20 – Komunalni odpadki,
5. nevarni komunalni odpadki so odpadki, ki so zaradi ene
ali več nevarnih lastnosti s predpisom uvrščeni med nevarne
odpadke,
6. mešani komunalni odpadki so odpadki, ki se v skladu s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, uvrščajo med odpadke
s številko 20 03 01 iz seznama odpadkov,
7. biološki odpadki so biorazgradljivi odpadki z vrtov in iz
parkov, živilski in kuhinjski odpadki iz gospodinjstev,
8. gradbeni odpadki po tem odloku so odpadki, ki nastajajo pri manjših vzdrževalnih delih v stanovanjski enoti (npr.
obnova kopalnice …). Za večja gradbena dela velja predpis,
ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih,
kar pomeni, da mora investitor izbrati izvajalca gradbenih del,
ki mora med drugim poskrbeti tudi za končno oskrbo nastalih
gradbenih odpadkov,
9. izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: izvirni povzročitelj oziroma uporabnik) je oseba, katere
delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov in je lahko:
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– izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
– izvirni povzročitelj iz dejavnosti javne uprave in javnih
storitev, in izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine,
poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti,
ki ni dejavnost javne uprave in javnih storitev,
10. imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna
ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti,
11. uporabnik storitev javne službe zbiranja odpadkov je
izvirni povzročitelj, če v tem odloku ni drugače določeno,
12. prepuščanje odpadkov je oddaja odpadkov v nadaljnje
ravnanje brez evidenčnega lista, kadar je to dovoljeno na podlagi
posebnega predpisa, ki ureja ravnanje z določeno vrsto odpadka,
13. zbiranje je prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim
predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem, za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov,
14. priprava odpadkov za ponovno uporabo je priprava
za ponovno uporabo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadki,
15. obdelava odpadkov so postopki predelave ali odstranjevanja, vključno s pripravo za predelavo ali odstranjevanje,
16. predelava odpadkov je postopek, katerega glavni rezultat je, da se odpadki koristno uporabijo v objektu, v katerem
so bili predelani, ali v drugih gospodarskih dejavnostih, tako da
nadomestijo druge materiale, ki bi se sicer uporabili za izpolnitev določene funkcije, ali so pripravljeni za izpolnitev te funkcije,
17. odstranjevanje odpadkov je postopek, ki ni predelava,
tudi če je sekundarna posledica postopka pridobivanje snovi
ali energije,
18. ločene frakcije komunalnih odpadkov (v nadaljevanju:
ločene frakcije) so nenevarne in nevarne frakcije komunalnih
odpadkov, ki se ločeno zbirajo na mestu njihovega nastanka ter
prepuščajo izvajalcu javne službe ločeno od drugih komunalnih
odpadkov. Ločene frakcije so tudi vsi odpadki, ki se razvrščajo
v eno od nenevarnih ali nevarnih frakcij komunalnih odpadkov,
izločeni v okviru obdelave mešanih komunalnih odpadkov,
19. kosovni odpadki so odpadki s številko 20 03 07 iz
seznama odpadkov, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže
niso primerni za prepuščanje v zabojnikih ali vrečah za druge
komunalne odpadke,
20. odpadna električna in elektronska oprema iz gospodinjstev (v nadaljevanju: OEEO) je OEEO iz gospodinjstev iz
predpisa, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo,
21. sistem od vrat do vrat je sistem prepuščanja določenih
komunalnih odpadkov, pri katerem je prevzemno mesto za prepuščanje teh odpadkov namenjeno določenim znanim uporabnikom,
22. zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok) je objekt gospodarske javne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja
gradnjo objektov, ki je urejen in opremljen za ločeno zbiranje
nekaterih nenevarnih frakcij, kjer izvirni povzročitelj iz gospodinjstva te frakcije prepušča izvajalcu javne službe,
23. premična zbiralnica je tovorno vozilo z ustrezno nadgradnjo ali začasno urejen in opremljen pokrit prostor za ločeno
zbiranje nevarnih frakcij, kjer izvirni povzročitelj iz gospodinjstva določen krajši čas prepušča te frakcije izvajalcu javne
službe. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi tovorno
vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij,
24. zbirni center je objekt gospodarske javne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, in ki je
urejen in opremljen za prevzemanje, razvrščanje in predhodno
skladiščenje ločenih frakcij od izvirnih povzročiteljev,
25. center za ravnanje s komunalnimi odpadki je objekt
gospodarske javne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, ki je urejen in opremljen za obdelavo
mešanih komunalnih odpadkov in je namenjen za prevzem,
skladiščenje in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ter
za oddajo izločenih frakcij in ostanka mešanih komunalnih
odpadkov po obdelavi v nadaljnje ravnanje v skladu s predpisi,
ki urejajo ravnanje z odpadki,
26. odlagališče komunalnih odpadkov je odlagališče nenevarnih odpadkov, ki je objekt gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena v skladu z zakonom, ki ureja graditev
objektov, ki je urejen in opremljen za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
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27. predhodno skladiščenje odpadkov je predhodno skladiščenje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki,
28. hišni kompostnik je konstrukcija namenjena ločenemu zbiranju in kompostiranju biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov (npr. ostanki hrane) ter zelenega vrtnega odpada v
lastnem vrtu. Raba tako pridobljenega komposta je omejena na
vrt, ki pripada določenemu gospodinjstvu,
29. zbirno mesto je pokrit ali nepokrit prostor praviloma
na zasebni površini ali v zasebnih prostorih, kjer povzročitelj
odpadkov ločeno zbira in začasno hrani komunalne odpadke
do oddaje odpadkov izvajalcu javne službe,
30. prevzemno mesto je mesto praviloma na javni površini, kjer povzročitelj odpadkov prepušča v okviru zbirnega mesta
ločeno zbrane komunalne odpadke izvajalcu javne službe.
Prepuščanje odpadkov poteka po vnaprej določenem urniku,
ki je objavljen na spletni strani izvajalca javne službe. Ko gre
za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov v večstanovanjskem
objektu, je lahko prevzemno mesto hkrati tudi zbirno mesto.
(2) Izrazi, ki niso posebej navedeni v tem členu, imajo
enak pomen, kot je določen v državnem predpisu, ki ureja
ravnanje z odpadki.
(3) V primeru, da ni mogoče ugotoviti ali določiti povzročitelja
odpadkov po definiciji iz prvega odstavka tega člena, se za povzročitelja domneva lastnik nepremičnine, kjer se odpadki nahajajo.
6. člen
(strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge)
(1) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge
na področju opravljanja dejavnosti posamezne javne službe so
naloge, ki se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne
službe,
– izvajanje trajnostno naravnanih tekočih in novih projektov ter zasledovanje ciljev teh projektov, vključno z analiziranjem, poročanjem in informiranjem v zvezi s temi projekti,
– spodbujanje preoblikovanja izdelkov in materialov, ki
jih ni možno reciklirati ali kompostirati, preko lokalnih akcij in
kampanj (center ponovne uporabe),
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe,
– strokovni nadzor nad izvajalcem javne službe,
– financiranje dejavnosti javne službe,
– opravljanje drugih nalog določenih z zakonom.
(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena opravlja pristojni
organ občinske uprave, ki določene obveznosti lahko poveri
izvajalcu javne službe.
7. člen
(subsidiarno ukrepanje)
(1) Občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki po tem
odloku in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče
naložiti določenim ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne
podlage za naložitev obveznosti povzročitelju obremenitve ali
posledic ni mogoče drugače odpraviti.
(2) Izvajalec javne službe je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžan zagotoviti zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki povzročajo čezmerno obremenitev okolja ter oddajo teh
odpadkov v obdelavo.
(3) Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena povzročitelj ugotovi kasneje, ima občina pravico in dolžnost od njega
izterjati vračilo stroškov.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
8. člen
(oblika opravljanja javne službe)
Občina zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb
ravnanja z odpadki v obliki koncesionirane javne službe, na
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celotnem območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi
s tem odlokom.
Storitve javne službe ravnanja z odpadki so kot javne
dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji in cenami
za enake vrste in količine odpadkov.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNIH SLUŽB
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
9. člen
(vrsta javne službe)
(1) Javne službe po tem odloku obsegajo storitve:
a) zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, in sicer:
– storitve prevzemanja določenih vrst komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih frakcij, zbirnih
centrih in premičnih zbiralnicah,
– storitve prevoza prevzetih komunalnih odpadkov, zaradi oddaje v nadaljnjo obdelavo in do odlagališča komunalnih
odpadkov,
b) obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,
c) odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(2) Podrobnejša vsebina storitev javne službe iz prejšnje
točke tega člena se za posamezno leto določi z Letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine
Pivka (v nadaljevanju: letni program).
10. člen
(obseg javne službe)
(1) Izvajalec javne službe v okviru javne službe zbiranja
komunalnih odpadkov in oddajanja v nadaljnje ravnanje zagotavlja:
– zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu od vrat do
vrat
– zbiranje kosovnih odpadkov v zbiralnih akcijah ali na
poziv uporabnika
– zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah in premičnih zbiralnicah
– zbiranje odpadkov v zbirnem centru
– predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje zbranih odpadkov v zbirnem centru
– izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov
– oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje
– ozaveščanje in obveščanje uporabnikov.
(2) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti, da se v
okviru javne službe ločeno zbirajo in prevzemajo naslednje
ločene frakcije komunalnih odpadkov:
– ločene frakcije iz podskupin 15 01 in 20 01 s seznama
odpadkov,
– kosovni odpadki,
– odpadki z vrtov, parkov in pokopališč,
– odpadki s tržnic,
– odpadki iz čiščenja cest,
– mešani komunalni odpadki,
– biološko razgradljivi kuhinjski odpadki,
– izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje
z izrabljenimi gumami.
(3) Izvajalec javne službe prevzema komunalne odpadke,
ki jih zbira, brez evidenčnega lista iz predpisa, ki ureja odpadke.
(4) Izvajalec javne službe za vse komunalne odpadke,
ki jih zbere, vodi evidenco v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.
(5) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se nevarne
frakcije zbirajo ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.
(6) Imetniki odpadkov prepuščajo komunalne odpadke
izvajalcu javne službe skladno s tem odlokom in navodili izvajalca.
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11. člen
(obveznost vključitve v javno službo)
(1) V sistem ravnanja z odpadki so se dolžni vključiti vsi
povzročitelji odpadkov na območju občine, ne glede na njihovo
stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež.
(2) Povzročitelji odpadkov iz prejšnjega odstavka so obvezni uporabniki storitev javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki (v nadaljevanju: uporabnik).
(3) Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka je obvezno za vse povzročitelje odpadkov.
12. člen
(uporabniki storitev javne službe)
(1) Uporabniki storitev javne službe po tem odloku so:
– fizične osebe v gospodinjstvu
– fizične osebe kot samostojni podjetniki in podjetniki, ki
opravljajo samostojno dejavnost
– lastniki in najemniki gospodarskih in počitniških objektov
in drugih nepremičnin, turističnih sob, apartmajev, koč, kampov,
»piknik prostorov« ter drugih objektov, ki so namenjeni občasni
rabi
– pravne in fizične osebe, ki razpolagajo s poslovnimi
prostori
– upravniki večstanovanjskih stavb v imenu etažnih lastnikov
– osebe, ki upravljajo javne površine (npr. tržnica, igrišča,
avtobusna postajališča, parki, parkirišča, ceste, trgi, pločniki,
pokopališča in podobno)
– osebe, ki organizirajo kulturne, športne in druge javne
prireditve ali uporabljajo javne in zasebne površine in druge
nepremičnine z namenom, ki odstopa od njihove običajne javne
ali zasebne rabe.
(2) Za potrebe izvajanja tega odloka je gospodinjstvo
oseba ali skupina oseb, ki ne glede na pravni temelj (lastništvo,
najem, dejanska uporaba …) prebiva v eni stanovanjski enoti
ali njenem delu. V razmerju do izvajalca gospodinjstvo zastopa
nosilec gospodinjstva, če ni drugače dogovorjeno.
(3) V primeru, ko povzročitelj odpadkov le-te povzroča z
več oblikami delovanja ali dejavnostmi, je dolžan storitve javne
službe urediti in plačevati posebej za vsako obliko delovanja ali
dejavnosti, s katero se povzročajo odpadki.
(4) Oseba, ki oddaja v najem stanovanje ali drug prostor
(v nadaljevanju: najemodajalec), je dolžna določiti povzročitelja
odpadkov in najkasneje 8 dni po sklenitvi najemne pogodbe
to sporočiti izvajalcu javne službe. V nasprotnem primeru se
šteje za povzročitelja odpadkov najemodajalec oziroma lastnik
nepremičnine.
(5) Za objekte, na katerih je posest opuščena, ni obveznosti po tem odloku. Breme dokazovanja je na strani lastnika,
ki neuporabo objekta dokazuje npr. z ukinjenim vodovodnim
priključkom, električnim priključkom …
(6) Če ni mogoče določiti uporabnika storitev javne službe, je uporabnik storitev javne službe lastnik stavbe ali dela
stavbe oziroma objekta ali dela objekta, v kateri stalno ali
začasno prebiva ena ali več oseb oziroma v ali na katerem se
opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost ali objekta v javni
rabi, ki povzroča nastajanje odpadkov. Če je lastnikov nepremičnine več, imajo skupaj nerazdelno pravice in obveznosti
uporabnika storitev javne službe.
(7) Imetniki odpadkov, ki na podlagi prejšnjih odstavkov
izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa uporabnika glede več
nepremičnin na območju občine, so za vsako nepremičnino
posebej dolžni uporabljati storitve javne službe po tem odloku.
(8) Določila tega odloka so obvezna za vse udeležence
pri načrtovanju ali projektiranju objektov, kjer bodo nastajali komunalni odpadki. Načrtovalci, projektanti in izdelovalci
projektne dokumentacije in investitorji, morajo pri oblikovanju
novih stanovanj in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri
prenovi zgradb in delov naselij, poleg splošnih normativov in
standardov upoštevati tudi določbe tega odloka ter obstoječo
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tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov ter opremo izvajalca na osnovi pridobitve projektnih pogojev in mnenj oziroma
smernic. Pri načrtovanju stanovanjskih sosesk morajo predvideti ustrezen prostor za zbiralnice, zbirna mesta in prevzemna
mesta odpadkov.
(9) Zavezanci za plačilo storitev javne službe postanejo
uporabniki z vzpostavitvijo statusa iz prvega odstavka tega
člena.
(10) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki
ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, morajo z
izvajalcem skleniti pogodbo, v kateri se dogovorijo o načinu
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Navedene osebe
morajo pogodbo skleniti v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja, najkasneje pa v roku 30 dni od začetka opravljanja
dejavnosti.
1. Zbiranje in prevzemanje odpadkov
13. člen
(Načini zbiranja)
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov se zagotavlja:
– s prepuščanjem v zabojnikih in izjemoma v tipiziranih
vrečah na zbirnih mestih,
– s prepuščanjem na prevzemnih mestih po sistemu od
vrat do vrat,
– v zabojnikih na zbiralnicah ločenih frakcij (ekološki
otoki),
– v premični zbiralnici nevarnih frakcij,
– v zbirnem centru.
14. člen
(zbirna mesta)
(1) V času do predvidenega prevzema komunalnih odpadkov, se odpadki zbirajo na zbirnih mestih. Uporabniki morajo zagotoviti, da se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča
emisije vonjav in onesnaževanja okolice.
(2) Uporabnik mora do 6:00 ure na dan prevzemanja
komunalnih odpadkov zagotoviti, da se zabojnik prestavi z
zbirnega mesta na prevzemno mesto, po prevzemu odpadkov
pa prazne zabojnike še isti dan vrniti na zbirno mesto.
(3) Za vzdrževanje, urejenost in čistočo zbirnih mest na
zasebnih površinah skrbijo uporabniki sami.
(4) Če s tem soglaša izvajalec javne službe, so lahko
prevzemna mesta hkrati tudi zbirna mesta, če s tem ni motena
uporaba javne površine.
15. člen
(prevzemna mesta)
(1) Prevzemna mesta se praviloma določijo na javnih
površinah, če se s tem ne ogroža njihova splošna raba. Če
prevzemnega mesta ni mogoče določiti na javni površini, se
prevzemno mesto lahko določi tudi na zasebnem zemljišču,
če lastnik zemljišča poda pisno soglasje k določitvi prevzemnega mesta na njegovem zemljišču in pisno soglasje lastnikov
zemljišč, potrebnih za dostop s smetarskim vozilom izvajalca
zbiranja.
(2) Prevzemno mesto soglasno določita povzročitelj odpadkov in izvajalec zbiranja. Če do soglasja ne pride, določi
prevzemno mesto na predlog katere koli stranke pristojni organ
občinske uprave.
(3) Prevzemno mesto se določi na način, da med lokacijo
prevzemnega mesta in mestom, kjer izvajalec zbiranja opravi
praznitev posod za ločeno zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov, ni ovir (npr. robniki, stopnice, škarpe, korita …).
(4) Novi povzročitelj odpadkov in izvajalec zbiranja se dogovorita o lokaciji prevzemnega mesta, številu nameščenih posod
za ločeno zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov ter drugih
pogojih za začetek izvajanja storitev zbiranja. Izvajalec zbiranja
novega povzročitelja odpadkov vpiše v seznam nameščenih po-

Uradni list Republike Slovenije
sod pri povzročiteljih odpadkov. Novi povzročitelj odpadkov mora
izvajalcu zbiranja sporočiti podatke o številu povzročiteljev odpadkov iz gospodinjstva oziroma številu zaposlenih, če je povzročitelj
odpadkov pravna oseba ter vrsto dejavnosti.
(5) Prevzemno mesto je lahko od roba prometne poti
vozila za prevoz odpadkov oddaljeno največ 10 m.
(6) Izvajalec zbiranja lahko v primeru nedostopnosti prevzemnega mesta (preozka cesta, naklon večji od 15 %, ni
primernega mesta za obračanje smetarskega vozila, prisotnost
drugih ovir …) zahteva določitev novega prevzemnega mesta
na najbližji primerni lokaciji, ki je dostopna smetarskemu vozilu.
(7) Prevzemno mesto je lahko hkrati tudi lokacija za prepuščanje kosovnih odpadkov. Povzročitelj odpadkov prepusti
kosovne odpadke v skladu z določili 31. člena.
(8) Povzročitelj odpadkov je dolžan v zimskem času zagotoviti neoviran dostop do prevzemnega mesta. Prav tako mora
odstraniti zapadli sneg s pokrovov posod za ločeno zbiranje
določenih vrst komunalnih odpadkov.
(9) Dovozna pot do prevzemnega mesta mora biti urejena
tako:
– da je omogočen neposreden in nemoten dostop s specialnimi komunalnimi vozili v dnevnem času in v vseh vremenskih
razmerah,
– da mora prometna površina do odjemnega mesta prenesti osne obremenitve komunalnega vozila, ki veljajo za lokalne ceste,
– da je najmanjša širina dovozne poti za specialno vozilo
do prevzemnega mesta odpadkov in za prevoz odpadkov 3 m,
svetla višina pa 4 m,
– da mora imeti slepa cesta zaključek z obračališčem.
Obračališče mora biti izvedeno z najmanjšim zunanjim radijem
12 m ter najmanjšim notranjim radijem 6,5 m oziroma je lahko
urejeno tudi na drug način, če vozila na njem obračajo enako
učinkovito, kot to zagotavlja obračališče. Notranji najmanjši radij dovozne poti do prevzemnega mesta za odpadke v križišču
ali krivini mora biti 6,5, razen pri dvosmernih lokalnih cestah,
kjer je lahko najmanjši radij 3 m in je zagotovljena preglednost
križišča,
– da veje dreves ali drugih rastlin ne ovirajo prehoda
smetarskemu vozilu. Slednje morajo zagotoviti lastniki zemljišč
ob dostopnih poteh do prevzemnih mest. Kolikor tega na poziv
izvajalca zbiranja ne storijo, na njihove stroške obrez vej opravi
izvajalec zbiranja.
(10) Izvajalec zbiranja na območjih, ki so trajno ali začasno nedostopna za smetarska vozila, v dogovoru s povzročitelji odpadkov določi skupno zbirno mesto, ki je hkrati tudi
prevzemno mesto in ustrezno embalažo za zbiranje določenih
vrst komunalnih odpadkov (tipske posode, zabojniki, tipske
vrečke). Če je navedeno zbirno mesto začasnega značaja, se
opusti in sanira takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je
bilo določeno.
(11) Če je zaradi popolne ali delne zapore občinske ceste
izvajalcu zbiranja onemogočen odvoz odpadkov z območja
zapore, se morata izvajalec zbiranja in investitor dogovoriti o
načinu začasnega prepuščanja odpadkov s strani povzročiteljev odpadkov. Investitor mora na svoje stroške zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov na primernem začasnem prevzemnem
mestu ter o tem obvestiti izvajalca zbiranja in povzročitelje
odpadkov.
(12) Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih
stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri
prenovi zgradb in delov naselij poleg splošnih normativov in
standardov upoštevati tudi določbe tega odloka ter obstoječo
tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov, vključno z opremo
izvajalca zbiranja.
16. člen
(velikost in število obveznih zabojnikov
za posamezne uporabnike)
(1) Velikost in število obveznih zabojnikov za posamezne
uporabnike odpadkov določi izvajalec javne službe, z upošte-

Uradni list Republike Slovenije
vanjem predvidene najmanjše količine prepuščenih odpadkov
in števila povzročiteljev odpadkov skladno z merili, določenimi
v tem odloku.
(2) Kadar zaradi prostorskih ali tehničnih razlogov ni mogoče zagotoviti zadostnega števila prevzemnih mest za namestitev zabojnikov za vse uporabnike, se za zbiranje odpadkov
po sistemu od vrat do vrat določijo skupni zabojniki, katerih
število in velikost določi izvajalec javne službe skladno z merili,
določenimi v tem odloku.
(3) Uporabniki so dolžni za zabojnik, prejet v uporabo,
skrbeti kot dober gospodar. V primeru dotrajanosti ali poškodbe s strani izvajalca javne službe, slednji zabojnik brezplačno
zamenja. V primeru poškodbe ali odtujitve s strani uporabnika,
krije stroške zamenjave uporabnik.
(4) Če količina prepuščenih odpadkov redno presega
prostornino zabojnikov za odpadke, lahko izvajalec javne službe določi ustrezno povečanje prostornine zabojnika oziroma
povečanje števila zabojnikov. V primerih občasnega pojavljanja
viška mešanih komunalnih odpadkov je uporabnik dolžan pri
izvajalcu javne službe nabaviti tipizirane vrečke za ostanek
mešanih komunalnih odpadkov.
2. Zbiranje po sistemu od vrat do vrat
17. člen
(obseg zbiranja)
(1) Po sistemu od vrat do vrat se v okviru opravljanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zbira:
– mešane komunalne odpadke,
– mešano odpadno embalažo in
– biološke odpadke,
(2) Podrobneje se obseg in vsebina storitev ter način ločenega zbiranja odpadkov iz prvega odstavka tega člena določi
z letnim programom.
(3) Ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo ločeno
na podlagi prvega odstavka tega člena, se zbirajo kot mešani
komunalni odpadki.
18. člen
(zbiranje mešanih komunalnih odpadkov)
(1) Zbiranje in prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov se opravlja po sistemu od vrat do vrat, pri vseh izvirnih
povzročiteljih teh odpadkov. Prevzemanje odpadkov se izvaja
na prevzemnih mestih, kjer so uporabniki dolžni po vnaprej
določenem urniku prepustiti te odpadke izvajalcu javne službe
v tipiziranih posodah.
(2) Druge posode ali tipizirane vrečke za prepuščanje
mešanih komunalnih odpadkov se lahko uporabijo samo, če iz
objektivno opravičljivih razlogov (na primer zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti od prevzemnega mesta ali izrednega
povečanja količine odpadkov) ni mogoče uporabiti tipiziranih
posod iz prejšnjega odstavka. V teh primerih morajo uporabniki
odpadke do prevzema hraniti pri sebi.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje
mešanih komunalnih odpadkov na celotnem območju Občine
Pivka v skladu z letnim programom.
(4) V primeru, da povzročitelj odpadkov, zaradi prostorskih omejitev ali trajno onemogočenega dostopa vozil za zbiranje odpadkov, ne more ločeno zbirati mešanih komunalnih
odpadkov v tipskih posodah, uporablja za ločeno zbiranje tovrstnih odpadkov tipske vreče z natisnjenim logotipom izvajalca.
Tipske vreče so na voljo v poslovnih enotah izvajalca oziroma
jih izvajalec enkrat letno razdeli upravičenim povzročiteljem
odpadkov. Izvajalec zbiranja in povzročitelj odpadkov se dogovorita o lokaciji prevzemnega mesta.
(5) V primeru občasnega povečanja količine mešanih komunalnih odpadkov, je povzročitelj odpadkov le-te dolžan ločeno
zbirati v tipskih vrečah. Če količine mešanih komunalnih odpadkov redno presegajo prostornino tipske posode, izvajalec zbiranja določi ustrezno zamenjavo obstoječega zabojnika z večjim.
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19. člen
(prevzemanje mešane odpadne embalaže)
(1) Izvajalec javne službe prevzema na prevzemnih mestih naslednjo mešano odpadno embalažo:
– odpadno plastično embalažo, embalažo iz sestavljenih
materialov in kovinsko embalažo, s številko odpadka 15 01 06.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje
mešane odpadne embalaže na celotnem območju Občine Pivka v skladu z letnim programom.
(3) Če je povzročitelj odpadkov pravna oseba, se mu namesti posoda za ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže
enake prostornine kot za ločeno zbiranje mešanih komunalnih
odpadkov. Uporaba posode je za povzročitelja odpadkov brezplačna. V primeru, da so dejanske količine mešane odpadne
embalaže večje od nameščene posode, se povzročitelju odpadkov namesti posoda ustrezne velikosti. Razliko v prostornini
nameščene posode krije povzročitelj odpadkov.
(4) V primeru, da povzročitelj odpadkov, zaradi prostorskih
omejitev ali trajno onemogočenega dostopa vozil za zbiranje
odpadkov, ne more ločeno zbirati mešane odpadne embalaže
v tipski posodi, uporablja za ločeno zbiranje tovrstnih odpadkov
tipske vreče prostornine 90 L z natisnjenim logotipom izvajalca
zbiranja. Tipske vreče so na voljo v poslovnih enotah izvajalca
oziroma jih izvajalec zbiranja enkrat letno razdeli upravičenim
povzročiteljem odpadkov. Izvajalec zbiranja in povzročitelj odpadkov se dogovorita o lokaciji prevzemnega mesta.
(5) V primeru občasnega povečanja količine mešane odpadne embalaže, je povzročitelj odpadkov le-to dolžan ločeno
zbirati v tipskih vrečah. Če količine mešane odpadne embalaže
redno presegajo prostornino tipske posode, izvajalec zbiranja
določi ustrezno zamenjavo obstoječega zabojnika z večjim.
20. člen
(zbiranje bioloških odpadkov)
(1) Izvajalec javne službe zbira biološke odpadke po sistemu od vrat do vrat od izvirnih povzročiteljev teh odpadkov v
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
(2) Zbiranje bioloških odpadkov od vrat do vrat je obvezno
za stanovalce večstanovanjskih stavb. Uporabniki individualnih
hiš, ki imajo možnost kompostiranja v lastnem vrtu in to dokazljivo počnejo, pa lahko podajo izjavo o kompostiranju in so
oproščeni prepuščanja bioloških odpadkov izvajalcu zbiranja.
Uporabniki, ki biološke odpadke kompostirajo, so dolžni izvajalcu zbiranja in nadzornim službam dovoliti vpogled v vsebino
zabojnikov in v kompostnik.
(3) Izvajalec javne službe vsako prevzemno mesto opremi z zabojnikom ustrezne velikosti za te odpadke, v skladu s
46. členom.
(4) Izvajalec javne službe zamenja obstoječi zabojnik za
biološke odpadke, če je zabojnik tako močno poškodovan, uničen ali izrabljen, da lahko prepuščanje teh odpadkov povzroči
tveganje za okolje ali zdravje ljudi.
(5) Uporabniki lahko odpadke iz tega člena tudi hišno
kompostirajo v skladu s predpisom iz prvega odstavka tega
člena.
(6) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje
bioloških odpadkov na celotnem območju Občine Pivka, v
skladu z letnim programom.
21. člen
(način odvoza po sistemu od vrat do vrat)
(1) Izvajalec prevzema odpadke na prevzemnih mestih
v dneh, ki so za vsako posamezno vrsto odpadka določeni z
letnim koledarjem odvozov in ga objavi najkasneje do 31. decembra za naslednje leto na svoji internetni strani.
(2) Izvajalec ni dolžan prevzemati odpadkov iz neoriginalne in neoznačene posode oziroma zabojnika, če je odložena
poleg ali na že napolnjen zabojnik, ki ga povzročiteljem nudi
izvajalec javne službe.

Stran

8600 /

Št.

70 / 29. 11. 2019

(3) Za viške odpadkov, ki pri povzročiteljih odpadkov
nastajajo občasno in presegajo volumen nameščene posode
oziroma zabojnika, si je povzročitelj dolžan zagotoviti oziroma
kupiti namensko označene vrečke pri izvajalcu javne službe.
(4) V primeru kršitve, mora izvajalec kršila prijaviti pristojnemu inšpektoratu.
(5) V primeru izpada prevzemanja odpadkov na prevzemnih mestih, v skladu z letnim koledarjem odvozov, zaradi
višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna
neprevoznost poti do mest prevzemanja teh odpadkov, mora
izvajalec o vzrokih izpada ter o novih terminih pravočasno (vsaj
1 dan prej ali isti dan oziroma odvisno od dogodka) obvestiti
povzročitelje, na krajevno običajen način.
(6) V primeru, da cesta, ki vodi do prevzemnih mest ne
omogoča dovoza za specialna vozila izvajalca, si mora uporabnik storitev javne službe v dogovoru z izvajalcem zagotoviti
ustrezno število vrečk za zbiranje posameznih vrst odpadkov
ter jih na dan prevzemanja dostaviti na prevzemno mesto.
3. Zbiranje v zbiralnicah in zbirnih centrih
22. člen
(prevzemanje ločeno zbranih frakcij)
(1) Storitve prevzemanja ločenih frakcij obsegajo:
– redno prevzemanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih
frakcij ter zbirnih centrih,
– redno prevzemanje zelenega vrtnega odpada v zbirnih
centrih,
– redno prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih,
– občasno prevzemanje odpadkov v premični zbiralnici in
– občasno prevzemanje kosovnih odpadkov, v zbiralnih
akcijah oziroma na poziv uporabnika,
– prevzemanje nevarnih frakcij v zbirnem centru ali premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij.
(2) Podrobneje se obseg in vsebina storitev ter način ločenega zbiranja odpadkov iz prvega odstavka tega člena določi z
letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se nevarne
frakcije zbirajo ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.
(4) Ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo ločeno
na podlagi prvega odstavka tega člena, se zbirajo kot mešani
komunalni odpadki.
23. člen
(zbiralnice ločenih frakcij – ekološki otoki)
(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje ločenih
frakcij zagotoviti zbiralnice ločenih frakcij, ki morajo biti opremljene s tipiziranimi posodami ali zabojniki. V zbiralnicah se
zagotovijo vsaj zabojniki za zbiranje:
– odpadnega papirja in kartona ter odpadne embalaže iz
papirja in kartona in
– odpadne embalaže iz stekla.
Lahko pa so določena mesta opremljena tudi zabojniki za
druge vrste odpadkov (mešana odpadna embalaža, odpadna
jedilna olja, tekstil ipd.)
(2) Občina zagotovi mesto in opremo za prevzemanje
ločenih frakcij po sistemu »ekoloških otokov«.
(3) V občini mora biti ustrezno število zbiralnic, tako da
je posamezna zbiralnica urejena za največ 500 prebivalcev.
(4) Zbiralnice morajo biti praviloma urejene v stanovanjskih območjih, večjih trgovinah ali trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah, vrtcih in drugih ustanovah.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti v mestih in
soseskah z več večstanovanjskimi objekti zbiralnica urejena
na vsakih 400 prebivalcev, če se na zbiralnici prepuščajo odpadni papir, karton, odpadna embalaža iz papirja in kartona
ter odpadna embalaža iz stekla. Zbiralnica mora biti urejena
na vsakih 300 prebivalcev, če je opremljena tudi z zabojnikom
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za prepuščanje odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov.
(6) Iz zbiralnic se stalno, redno in nemoteno zagotavlja
prevoz ločenih frakcij v zbirni center.
24. člen
(urejanje in vzdrževanje zbiralnic ločenih frakcij
– ekoloških otokov)
(1) Zbiralnice se uredijo na javnih površinah, ki so dostopne za transportna vozila, če se s tem ne ogroža njihova
splošna raba. Kadar bi bila lahko zaradi ureditve zbiralnice
ogrožena splošna raba javne površine, občina ali vaška oziroma trška skupnost zagotovi drugo primerno javno površino. Če
zbiralnice ni mogoče urediti na javni površini, se lahko uredi tudi
na zasebnem zemljišču, ki je dostopno za transportna vozila,
če lastnik zemljišča poda pisno soglasje k postavitvi zbiralnice
na njegovem zemljišču.
(2) Izvajalec javne službe opremi zbiralnico s posodami
za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.
(3) Izvajalec javne službe mora zbiralnice vzdrževati tako,
da:
– lahko povzročitelji komunalnih odpadkov nedvoumno
ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbiralnici zbirajo,
– se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako,
da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi,
– na kraju zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja okolja
in
– lahko ločene frakcije prepuščajo vsi povzročitelji komunalnih odpadkov.
(4) Izvajalec javne službe mora prepuščene ločene frakcije redno prevzemati in jih v začasno skladiščenje, predelavo
ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da
nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja
in povzroča čim manj hrupa, med prevozom pa ne prihaja do
raztresanja odpadkov.
25. člen
(premična zbiralnica)
(1) S premično zbiralnico se zagotavlja ločeno zbiranje
– nevarnih komunalnih odpadkov.
(2) Zbiranje frakcij iz prejšnjega odstavka se zagotavlja
dvakrat v koledarskem letu po vnaprej določenem urniku, ki ga
določi izvajalec javne službe.
26. člen
(ureditev premične zbiralnice)
(1) Premična zbiralnica je opremljena z ustreznimi številkami odpadkov, označenimi zabojniki in posodami za ločeno
zbiranje komunalnih odpadkov iz prvega odstavka prejšnjega
člena, ter v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega
blaga.
(2) Izvajalec javne službe zagotovi, da je premična zbiralnica urejena in vzdrževana tako, da je onemogočen dostop
nepooblaščenim osebam do zbranih odpadkov ter da ne pride
do onesnaženja zbiralnice in njene okolice.
(3) V premični zbiralnici odpadke prevzema oseba, ki je
usposobljena po programu izobraževanja o nevarnih lastnostih
odpadkov in ravnanju z nevarnimi odpadki iz predpisa, ki ureja
odpadke.
27. člen
(zbirni center)
(1) Občina zagotavlja zbiranje odpadkov v zbirnem centru, s katerim upravlja izvajalec javne službe.
(2) Zbirni center je namenjen vsem povzročiteljem, ki so
vključeni v sistem zbiranja odpadkov na območju občine.
(3) Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstev imajo možnost
oddaje vseh ločeno zbranih komunalnih odpadkov, opredelje-
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nih v drugem odstavku 10. člena tega odloka. Oddaja je brezplačna za vse navedene komunalne odpadke v količinah, ki so
značilne za posamezno gospodinjstvo. Povzročitelji odpadkov
iz gospodinjstev lahko v zbirni center proti plačilu oddajo tudi:
– gradbene materiale, ki vsebujejo azbest,
– mešanice gradbenih odpadkov v količini, ki presega
2 dovoza s priklopnim vozilom z maso do 750 kg na posamezno gospodinjstvo oziroma v primeru večstanovanjskega
objekta na enoto stanovanja,
– zeleni vrtni odrez in ostale biološke odpadke v primeru,
da tovrstne odpadke zbirajo v hišnem kompostniku.
(4) Če je povzročitelj odpadkov pravna oseba, lahko v
zbirni center, ki ga upravlja izvajalec zbiranja, odda komunalne
odpadke proti plačilu.
(5) Povzročitelj odpadkov se mora pred oddajo določenih
vrst komunalnih odpadkov v zbirni center, ki je v upravljanju
izvajalca zbiranja, identificirati z veljavnim osebnim dokumentom in z dokazilom, da je kot povzročitelj odpadkov vključen v
sistem ravnanja z odpadki na območju Občine Pivka. Dokazilo
je npr. potrdilo o poravnanih obveznostih za storitev ravnanja z
odpadki za pretekli mesec. V primeru, da povzročitelj odpadkov
zavrne identifikacijo, delavec na tehtnici odpadkov ni dolžan
sprejeti. Povzročitelj odpadkov je pri oddaji dolžan slediti navodilom delavca na tehtnici in delavca v zbirnem centru.
(6) Izvajalec prevzema odpadke v zbirnem centru v dneh,
ki so določeni z letnim koledarjem odvozov.
28. člen
(ureditev in vzdrževanje zbirnega centra)
(1) Izvajalec javne službe mora zbirni center urediti in
vzdrževati tako, da:
– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno
ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbirnem centru zbirajo,
– se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru oddajajo,
razvrščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi, in
– na kraju zbirnega centra in v njegovi okolici ne prihaja
do onesnaževanja okolja.
(2) V zbirnem centru mora nevarne komunalne in kosovne
odpadke od uporabnikov prevzemati oseba, ki je usposobljena
za ravnanje z nevarnimi odpadki.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotavljati reden prevzem v zbirnem centru zbranih frakcij in jih v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne
povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom
pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.
29. člen
(predhodno skladiščenje)
V okviru javne službe mora izvajalec javne službe zagotoviti skladiščenje komunalnih odpadkov pred oddajo v enega od
postopkov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z
namenom, da se odpadki v določenem času pripravijo za prevoz do prevzemnika, ki skladno s predpisi o ravnanju z odpadki
izvaja nadaljnjo obdelavo odpadkov.
30. člen
(tehtanje komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe se znotraj zbirnega centra zagotavljajo storitve tehtanja:
– mešanih komunalnih odpadkov pred obdelavo,
– odpadne embalaže po vrstah, katero mora izvajalec
javne službe skladno s predpisi oddati osebi za ravnanje z
odpadno embalažo,
– ločenih frakcij, ki gredo v predelavo,
– nevarnih frakcij, ki gredo v predelavo ali odstranjevanje,
– drugih odpadkov, kadar je to določeno s predpisi, ki
urejajo ravnanje z odpadki.
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4. Zbiranje kosovnih in ostalih odpadkov
31. člen
(zbiranje kosovnih odpadkov)
(1) Izvajalec javne službe največ dvakrat v koledarskem
letu prevzame kosovne odpadke na poziv povzročitelja odpadkov iz gospodinjstva na podlagi izpolnjenih dveh kuponov
oziroma na osnovi izpolnjenega spletnega obrazca.
(2) Naročila terminsko niso omejena, ima pa izvajalec
javne službe, zaradi organizacije odvozov, pravico do 3-tedenskega odzivnega časa. Na podlagi prejetega izpolnjenega kupona, se o natančnem terminu prevzema kosovnih odpadkov,
izvajalec dogovori z vsakim uporabnikom posebej.
(3) V kolikor uporabnik več kot dvakrat v koledarskem
letu naroči odvoz kosovnih odpadkov, mora plačati stroške po
ceniku izvajalca javne službe.
(4) Povzročitelj odpadkov mora kosovni odpadek večjih
dimenzij pred oddajo razstaviti na več kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni
pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz
kosovnih odpadkov.
(5) Povzročitelj odpadkov namesti kosovne odpadke na
prevzemno mesto na dan predvidenega odvoza in ne prej.
(6) Če je povzročitelj odpadkov pravna oseba, se odvoz
kosovnih odpadkov izvrši na podlagi posebne pogodbe, sklenjene med povzročiteljem odpadkov in izvajalcem zbiranja.
Povzročitelj odpadkov lahko kosovne odpadke tudi odda proti
plačilu v zbirni center, ki ga upravlja izvajalec zbiranja.
32. člen
(javne prireditve)
(1) Organizatorji javnih prireditev na prostem morajo pred
začetkom prireditve z izvajalcem javne službe skleniti dogovor,
v katerem se podrobneje dogovorijo vrsta in obseg storitve
glede na pričakovano število udeležencev, način odvoza odpadkov ter način pokrivanja stroškov.
(2) Izvajalec javne službe za čas trajanja javne prireditve,
praviloma ne glede na število udeležencev, na kraju prireditve,
zagotovi ustrezno število posod za ločeno zbiranje:
– odpadnega papirja in kartona, vključno z odpadno embalažo iz papirja in kartona,
– odpadne embalaže iz stekla,
– odpadne embalaže iz plastike, kovin ali sestavljenih
materialov,
– mešanih komunalnih odpadkov ter
– biološko razgradljivih odpadkov.
Pri določitvi vrste in števila posod je potrebno upoštevati naravo
prireditve.
(3) Organizator mora po končani prireditvi poskrbeti, da
se prireditveni prostor v najkrajšem možnem času, vendar ne
kasneje kot v 12 urah, očisti. Odpadki se prepustijo izvajalcu
zbiranja na dogovorjenem začasnem prevzemnem mestu, prvi
delovni dan po prireditvi.
(4) Vse stroške ravnanja z odpadki iz prvih dveh odstavkov tega člena nosi organizator.
(5) Ne glede na peto alinejo drugega odstavka tega člena,
mora ponudnik obrokov na javni prireditvi z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki, ki tam nastanejo, ravnati skladno s
predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
(6) Organizatorji javnih prireditev morajo udeležencem
zagotoviti biorazgradljiv pribor, krožnike in kozarce.
(7) Organizatorji so dolžni obvestiti izvajalca javne službe
o nameravani prireditvi in predvidenem trajanju le-te najmanj
14 dni pred datumom izvedbe prireditve.
33. člen
(ravnanje s komunalnimi odpadki drugih javnih služb
in velikih uporabnikov)
(1) Izvajalec trajno, začasno ali občasno prevzema odpadke od drugih izvajalcev javnih služb, kolikor jih le-ti na
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podlagi drugih predpisov zbirajo v okviru drugih obveznih ali
izbirnih gospodarskih javnih služb, in sicer:
– odpadke z živilskih trgov,
– odpadke pri čiščenju cest,
– odpadke, primerne za kompostiranje iz parkov, vodnega
sveta in pokopališč,
– odpadne nagrobne sveče.
(2) Izvajalec trajno, začasno ali občasno prevzema tudi
odpadke od drugih velikih uporabnikov. Pogoji prevzemanja
odpadkov iz prvega odstavka tega člena so določeni v pogodbi,
ki jo izvajalec javne službe sklene s posameznim uporabnikom.
IV. OBDELAVA ODPADKOV
34. člen
(obdelava odpadkov)
(1) Izvajalec zbiranja mora zagotoviti obdelavo prevzetih
odpadkov na način in pod pogoji, da jih obdela sam ali odda
predelovalcu oziroma odstranjevalcu odpadkov.
(2) Pri oddaji odpadkov v obdelavo, mora izvajalec zbiranja upoštevati, da:
– ima predelava odpadkov prednost pred njihovim odstranjevanjem,
– ima priprava odpadkov za ponovno uporabo prednost
pred recikliranjem in drugimi načini predelave,
– ima sežig ali sosežig odpadkov z energetsko izrabo
prednost pred drugimi načini predelave, če obremenjuje okolje
manj od drugih postopkov predelave.
(3) Izvajalec zbiranja mora obdelavo odpadkov zagotoviti
v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje.
(4) Izvajalec zbiranja odpadkov je dolžan ločeno zbrane
odpadke oddajati ustreznim predelovalcem oziroma odstranjevalcem, pri čemer lahko mešane komunalne odpadke predeluje
le s strani Občine Pivka potrjen izvajalec obvezne občinske
gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov (v nadaljevanju izvajalec obdelave).
(5) Obvezna občinska gospodarska javna služba obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju GJS
obdelave) obsega obdelavo mešanih komunalnih odpadkov.
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov mora biti zagotovljena za vse mešane komunalne odpadke, ki nastajajo na
območju občine.
(6) Izvajalec obdelave izvaja obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki.
(7) Izvajalec obdelave mora izpolnjevati vse pogoje in
obveznosti, ki so določene za upravljavca centra za ravnanje s
komunalnimi odpadki, v predpisu, ki ureja odlaganje odpadkov
na odlagališčih.
(8) Izvajalec obdelave mešanih komunalnih odpadkov
mora zagotavljati tudi transport odpadkov do izvajalca obvezne
občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju
izvajalec odlaganja).
V. ODLAGANJE ODPADKOV
35. člen
(odlaganje odpadkov)
(1) Izvajalec zbiranja mora zagotoviti odlaganje odpadkov
na način in pod pogoji, da jih odloži sam ali preda imetniku
odlagališča.
(2) Pri odlaganju odpadkov mora izvajalec zbiranja upoštevati, da je potrebno odpadke, za katere ni mogoče zagotoviti
predelave, odstraniti, pri čemer je odlaganje najslabša možnost. Odlaganje odpadkov je dovoljeno v skladu s predpisom,
ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.
(3) Ostanek ločeno zbranih mešanih komunalnih odpadkov lahko odlaga le izvajalec odlaganja kateremu je Občina
Pivka podelila koncesijo.
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(4) Izvajalec odlaganja mora ostanek mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi odlagati samo na urejeno odlagališče, v skladu s poslovnikom odlagališča.
(5) Pred odlaganjem ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi je izvajalec odlaganja dolžan sprejete
odpadke stehtati in voditi vse ustrezne evidence skladno z
veljavno zakonodajo.
(6) Izvajalec odlaganja mora izpolnjevati vse pogoje in
obveznosti, ki so določene za upravljavca odlagališča za nenevarne odpadke v predpisu, ki ureja odlaganje odpadkov na
odlagališčih.
(7) Izvajalec odlaganja obračunava tudi strošek okoljske
dajatve v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo višino in upravičenca za okoljsko dajatev.
VI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV
JAVNE SLUŽBE
36. člen
(pogoji obratovanja)
(1) Izvajalec javne službe mora pri opravljanju javne službe zagotoviti:
– nabavo in vzdrževanje opreme iz 45. člena tega odloka,
– redno higiensko vzdrževanje opreme iz prejšnje alineje,
– urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je nameščena oprema zbiralnic in zbirnega centra,
– redni prevzem frakcij komunalnih odpadkov brez povzročanja emisije prahu, čezmernega hrupa in raztresanja odpadkov,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih in ravnanju s slednjimi skladno s
predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki,
– druge pogoje obratovanja v skladu s tem odlokom in
predpisi, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.
(2) Izvajalec zbiranja mora z odpadki ravnati tako, da ni
ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti:
– čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal,
– čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi
vonjavami,
– škodljivih vplivov na območja, na katerih je predpisan
poseben pravni režim v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje
narave,
– škodljivih vplivov na krajino ali območja, zavarovana v
skladu s predpisi, ki urejajo kulturno dediščino.
(3) Izvajalec zbiranja mora zagotavljati čiščenje in vzdrževanje vozil, s katerimi se prevažajo odpadki in posod za
zbiranje odpadkov, tako da ni ogroženo človekovo zdravje in
da ni škodljivih vplivov na okolje.
(4) Izvajalec zbiranja redno pere posode za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, mešane odpadne embalaže, biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in posode
nameščene v okviru zbiralnic ločenih frakcij. Pogostost pranja
je opredeljena v letnem programu.
(5) Izvajalec zbiranja je v skladu z zakonom odgovoren za
škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe
povzročijo pri njem zaposleni ljudje, povzročiteljem odpadkov
ali tretjim osebam.
37. člen
(register odjemnih mest)
(1) Izvajalec javne službe vodi register zbirnih mest.
(2) Izvajalec zbiranja je dolžan voditi seznam nameščenih
posod pri povzročiteljih odpadkov in na zbiralnicah ločenih
frakcij. Seznam nameščenih posod vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek nosilca povzročitelja odpadkov iz gospodinjstva,
– lokacijo nameščenih posod (naslov),
– število oseb, ki pripada gospodinjstvu povzročitelja odpadkov iz gospodinjstva,

Uradni list Republike Slovenije
– vrsto, velikost in število posod oziroma delež na skupni
posodi, ki pripada gospodinjstvu povzročitelja odpadkov iz
gospodinjstva.
(3) Vsebinski podatki iz drugega odstavka se smiselno
uporabljajo tudi za identifikacijo pravnih oseb in nameščenih
posod na zbiralnicah ločenih frakcij.
(4) Izvajalec zbiranja skrbi za ažurnost seznama in ga
na zahtevo posreduje občini. Izvajalec zbiranja mora seznam
vsaj enkrat letno uskladiti z uradnimi republiškimi evidencami.
(5) Občina je dolžna v okviru svojih izvornih pristojnosti
omogočiti izvajalcu zbiranja pridobitev potrebnih podatkov o
povzročiteljih odpadkov iz gospodinjstva za potrebe izvedbe
obračuna storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Potrebni podatki so:
– število oseb s stalnim in začasnim prebivališčem po
naslovu bivanja na območju občine,
– podatki o nosilcu posameznega gospodinjstva.
VII. OBVEŠČANJE UPORABNIKOV
38. člen
(obveščanje uporabnikov)
(1) Izvajalec zbiranja mora uporabnike na svojih spletnih
straneh in najmanj enkrat letno na krajevno običajen način
obveščati o:
– lokacijah zbirnih centrov in terminih, v katerih je mogoče
prepuščati odpadke,
– vrstah odpadkov, ki se prepuščajo po sistemu od vrat
do vrat, v zbiralnicah ločenih frakcij, premičnih zbiralnicah in
zbirnih centrih,
– vrstah odpadkov, ki se prepuščajo kot kosovni odpadki,
– prepuščanju OEEO v skladu s predpisom, ki ureja
OEEO,
– drugih pogojih za prevzem komunalnih odpadkov.
(2) Izvajalec zbiranja mora uporabnike na svojih spletnih
straneh seznanjati z:
– ločenim zbiranjem odpadkov v skladu s to uredbo, zlasti
o ciljih, prednostih in koristih takega načina zbiranja,
– hrambo nevarnih in nenevarnih frakcij na način, da ne
predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje, pred njihovim
prepuščanjem,
– pravilnim prepuščanjem odpadkov v zbiralnicah, premični zbiralnici in zbirnem centru,
– načinom prepuščanja tistih odpadkov, za katere je zbiranje s posebnim predpisom urejeno na poseben način, in tem,
– da se nenevarni komunalni odpadki, ki so onesnaženi
z nevarnimi odpadki ali snovmi, prepuščajo kot nevarni komunalni odpadki.
(3) Izvajalec zbiranja mora uporabnike obveščati o pravilnem ločevanju odpadkov in nujnosti ločevanja odpadkov
na izvoru, in sicer z navodili za ločevanje odpadkov v obliki
brošur in na spletni strani izvajalca javne službe, z obvestili in
navodili o načinih prepuščanja odpadkov ter ozaveščanjem v
šolah in vrtcih.
VIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
JAVNE SLUŽBE
39. člen
(pravice uporabnikov)
(1) Povzročitelji odpadkov imajo pravico do trajnega, nemotenega in kakovostnega zagotavljanja storitev javne službe,
ki je, pod pogoji, ki jih določa ta odlok, enako dostopna vsem
uporabnikom na območju občine po posameznih kategorijah
uporabnikov.
Povzročitelj odpadkov ima pravico do:
– trajne, nemotene in kvalitetne storitve javne službe
zbiranja,
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– uporabe tipskih posod za ločeno zbiranje odpadkov,
– upoštevanja sporočene spremembe, ki vpliva na izvajanje ter obračun storitev, ob predložitvi ustreznih dokazil. Spremembe sporočene do 20. v mesecu, se upoštevajo v tekočem
obračunskem obdobju,
– pisnega ugovora na prejeto fakturo v osmih dneh od
prejema,
– obveščenosti o storitvah javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov,
– naročanja dodatnih storitev na poziv po ceniku izvajalca
zbiranja.
40. člen
(obveznosti uporabnikov)
Povzročitelji odpadkov imajo obveznost:
– uporabljati storitve izvajalca javne službe v skladu z
določili tega odloka in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s
komunalnimi odpadki,
– da iz celotnega snovnega toka komunalnih odpadkov,
ki jih povzročajo, izločijo in ločeno prepustijo izvajalcu čim več
ločenih frakcij, saj s tem povzročajo nastanek čim manj mešanih komunalnih odpadkov,
– nastale komunalne odpadke zbirati in ločevati na izvoru
njihovega nastajanja ter jih odlagati v posode za zbiranje, v
skladu z letnim programom izvajalca zbiranja,
– hraniti odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih ne prepustijo izvajalcu, varno in neškodljivo za ljudi in okolje,
– prepuščati odpadke izvajalcu na prevzemnem mestu v
posodi ali brez nje, če je tako prepuščanje dovoljeno, v skladu
z letnim programom,
– prepuščati ločene frakcije v zbiralnicah ločenih frakcij ter
zbirnem centru, v času njegovega obratovanja,
– prepuščati nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju
nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij in v zbirnem centru, v času njegovega obratovanja,
– prepuščati kosovne odpadke v skladu z določili tega
odloka,
– pisno obvestiti izvajalca zbiranja o spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe najkasneje v 8 dneh
po nastanku spremembe. V primeru, ko uporabnik sporoči napačne podatke in posledično izvajalec zbiranja zaradi napačnih
podatkov utrpi škodo, mu je uporabnik dolžan povrniti stroške.
– redno plačevati storitve javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov.
41. člen
(prepovedi s strani povzročiteljev)
Povzročitelji odpadkov ne smejo:
– pri zbiranju odpadkov le-teh mešati, da jih več ni možno
izločevati za namene ponovne uporabe oziroma predelave,
– mešati nevarnih frakcij z drugimi vrstami odpadkov ali
mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj,
– prepuščati ločenih frakcij, ki so onesnažene z nevarnimi
snovmi ali so pomešane z nevarnimi frakcijami,
– prepuščati odpadkov v posodah, ki niso namenjene za
njihovo zbiranje in prepuščanje,
– pisati ali lepiti plakatov na posode ali jih namerno uničevati,
– prepuščati v posodah nevarne frakcije, klavniške odpadke, gradbene odpadke, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in
veterinarskih dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke, odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na
vrsto odpadkov oziroma vse tiste odpadke, ki po svoji vsebini
ne sodijo v namenski posodo,
– opustiti uporabo storitve javne službe, kot je kopičenje
odpadkov, njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na
zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje teh odpadkov,
– prepuščati odpadne prenosne baterije in akumulatorje
kot mešani komunalni odpadek,
– prepuščati OEEO kot mešani komunalni odpadek,

Stran

8604 /

Št.

70 / 29. 11. 2019

Uradni list Republike Slovenije

– nameščati zabojnike za odpadke zunaj predvidenega
prevzemnega mesta,
– odlagati odpadke ob posode na prevzemnih mestih in
na zbiralnicah ločenih frakcij,
– prepuščati odpadke v vrečkah (razen v izjemnih primerih, kot so določeni v tem odloku),
– brskati po posodah ter razmetavati odpadke,
– ravnati s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili tega
odloka in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi
odpadki.

– posode za prepuščanje biološko razgradljivih odpadkov,
– druge premične in nepremične stvari, namenjene izvajanju storitev javne službe.
(3) Za zagotavljanje javne službe obdelave, izvajalec
zagotovi opremo v skladu z veljavno zakonodajo.
(4) Za zagotavljanje javne službe odlaganja, izvajalec
zagotovi opremo v skladu z veljavno zakonodajo.
(5) Pri večstanovanjskih objektih morajo lastniki stanovanj urediti skupne zbiralnice tako, da preprečijo prepuščanje
odpadkov drugih imetnikov odpadkov.

IX. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE

XI. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE

42. člen
(viri financiranja storitev javne službe)
Viri financiranja storitev javne službe so:
– plačila uporabnikov za storitev javne službe,
– sredstva od prodaje ločenih frakcij,
– sredstva občinskega proračuna, v kolikor so za posamezen namen oziroma projekt zagotovljena sredstva,
– drugi viri, določeni z občinskim predpisom ali zakonom
oziroma na njegovi podlagi sprejetim predpisom.
43. člen
(viri financiranja javne infrastrukture)
Viri financiranja infrastrukture so sredstva:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz občinskega proračuna, v kolikor so za ta namen zagotovljena sredstva,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov, določenih z občinskim predpisom ali
zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetim predpisom.
X. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN OPREME,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
44. člen
(infrastruktura)
(1) Infrastrukturo, potrebno za izvajanje javne službe, ki je
lastnina občine ali izvajalca javne službe, sestavljajo:
– zbiralnice ločenih frakcij,
– zemljišča in objekti zbirnih centrov,
– objekti prevzemnih mest na javnih površinah ali
– druga infrastruktura, ki je namenjena izvajanju javne
službe.
(2) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega
člena je obvezna na vseh območjih, kjer se izvaja dejavnost
javne službe.
45. člen
(oprema za izvajanje javne službe)
(1) Za zagotavljanje javne službe občina zagotovi naslednjo opremo in pogoje:
– prostor in opremo (zabojniki in ostalo infrastrukturo, kot
npr. tabla) za postavitev zbiralnic ločenih frakcij in prostor za
prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih
frakcij,
– prostor in opremo za zbirni center,
– izvajalca obdelave in odlaganja odpadkov.
(2) Za zagotavljanje javne službe zbiranja izvajalec zagotovi naslednjo opremo in pogoje:
– vozila za prevzem in prevoz vseh vrst odpadkov,
– delovne stroje,
– premično zbiralnico nevarnih frakcij,
– posode za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov,
– posode za prepuščanje ločenih frakcij mešane embalaže,

46. člen
(določitev velikosti zabojnika)
(1) Velikost in število obveznih posod za posamezne
povzročitelje odpadkov določi izvajalec javne službe. Glede
na pogostnost prevzemanja posameznih vrst komunalnih odpadkov se število obveznih posod in njihovo velikost določi
z upoštevanjem predvidene najmanjše količine prepuščenih
odpadkov in števila povzročiteljev odpadkov.
(2) Za določitev velikosti posod za posamezno vrsto komunalnih odpadkov, se kot najmanjša količina upošteva:
– za mešane komunalne odpadke: 10 litrov na osebo na
teden,
– za odpadno embalažo: 15 litrov na osebo na teden,
– za biološke odpadke: 10 litrov na osebo na teden.
(3) V primeru, ko prostornina, določena v skladu s prvo in
drugo točko tega člena, ni enaka prostornini tipizirane posode,
izvajalec namesti uporabniku prvo večjo tipizirano posodo.
(4) Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev,
jo pa le-ti občasno uporabljajo (počitniški objekt), izvajalec
določi velikost in število zabojnikov, ki pripadajo dvočlanskemu
gospodinjstvu.
(5) Za določitev najmanjše velikosti zabojnika za mešane
komunalne odpadke za pravne osebe, samostojne podjetnike
in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, se pri
dogovoru med izvajalcem zbiranja in povzročiteljem odpadkov
upošteva število zaposlenih, če tega podatka ni, pa velikost
prostora, izraženega z neto površino prostora v skladu s priporočili v naslednji razpredelnici:
Velikost zabojnika
Velikost prostora
80 l
do 30 m2
120 l
od 31 do 60 m2
240 l
od 61 do 80 m2
770 l
od 81 do 500 m2
1100 l
od 501 do 1500 m2
Pri številu zaposlenih se upoštevajo normativi, in sicer:
a) Za uporabnike iz dejavnosti in javnega sektorja je velikost določena glede na število zaposlenih in znaša:
– za mešane komunalne odpadke 10 litrov na zaposlenega, vendar ne manj kot 80 litrov,
– za mešano embalažo 20 litrov na zaposlenega, vendar
ne manj kot 80 litrov.
b) Za uporabnike iz gostinstva, sobodajalstva in lastnike
kampov je velikost določena glede na število zaposlenih in
kapaciteto gostinskega lokala oziroma števila ležišč oziroma
števila nastanitvenih enot (kampirni prostor, prostor za avtodome in prikolice, šotorišče, glamping) in znaša:
– za mešane komunalne odpadke 10 litrov na osebo
oziroma ležišče oziroma nastanitveno enoto, vendar ne manj
kot 80 litrov,
– za mešano embalažo 10 litrov na osebo oziroma ležišče
oziroma nastanitveno enoto, vendar ne manj kot 80 litrov.
(6) Na pisno željo uporabnika je mogoče določiti tudi večjo
posodo, uporabniki iz dejavnosti, javnega sektorja, gostinstva
ali sobodajalstva in lastniki kampov pa lahko, v kolikor dokažejo, da v skladu z zgoraj navedenimi merili določena velikost
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posode ni sorazmerna z dejansko količino nastalih odpadkov,
sporazumno z izvajalcem določijo tudi manjšo velikost zabojnika.
(7) Uporabniki iz dejavnosti, ki imajo registrirano dejavnost na istem naslovu kot gospodinjstvo, lahko na podlagi
pisne zahteve in dokazil, da v skladu z zgoraj navedenimi merili
določena velikost posode ni sorazmerna z dejansko količino
nastalih odpadkov, za zbiranje odpadkov iz dejavnosti uporabijo iste posode kot za gospodinjstvo.
(8) Za določitev velikosti posode za mešane komunalne
odpadke pri dejavnostih, ki zahtevajo pretežno skladiščne prostore, se upošteva kriterij velikosti prostora iz tabele iz petega
odstavka tega člena.
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47. člen
(oblikovanje cen)
(1) Cena storitev posamezne javne službe se oblikuje in
določi v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja. Cena storitev javne službe se oblikuje za enoto količine
posamezne storitve.
(2) Ceno storitev predlaga izvajalec posamezne javne
službe (izvajalec zbiranja, obdelave in odlaganja) najmanj enkrat na tri leta z elaboratom, ki ga predloži pristojnemu občinskemu uradu v pregled, župan pa ga predloži občinskemu
svetu v potrditev. Občinski svet določi potrjeno ceno storitev.
Izvajalec zbiranja na svoji spletni strani objavi cenik, ki upošteva potrjeno ceno storitev.
(3) Enota količine storitve je izražena v kilogramih (kg).
(4) Cena posamezne storitve je sestavljena iz cene javne
infrastrukture in cene izvajanja storitev.
(5) Občina in izvajalec posamezne javne službe (izvajalec
zbiranja, obdelave in odlaganja) vsa vprašanja glede najema
javne infrastrukture in plačevanja stroškov javne infrastrukture
urejata s pogodbo o najemu javne infrastrukture za izvajanje
posamezne javne službe.
(6) Stroške storitev obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov izvajalec zbiranja prevzame v kalkulacijo
na osnovi cen izvajalcev teh storitev, v kolikor teh storitev ne
izvaja sam.
(7) Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se povzročiteljem odpadkov obračuna v skladu
s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.

nameščene posode za ločeno zbiranje mešanih komunalnih
odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov v skladu s ponderji, ki veljajo za gospodinjstva.
(6) V primeru, da izvajalec zbiranja ne izvaja tudi storitve obdelave in odlaganja odpadkov, mesečno obračunava
uporabnikom tudi storitve javnih služb obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(7) Kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe
med posamezne povzročitelje odpadkov, ki uporabljajo skupne
posode, se upoštevajo določila drugega odstavka 46. člena, če
gre za povzročitelje odpadkov iz gospodinjstva oziroma določila
petega, šestega, sedmega in osmega odstavka 46. člena, če
gre za povzročitelje odpadkov iz dejavnosti.
(8) V ceno storitve zbiranja odpadkov sta vključena 2 dovoza gradbenih odpadkov s priklopnim vozilom z maso do
750 kg na gospodinjstvo oziroma na enoto stanovanja v primeru večstanovanjskega objekta na koledarsko leto. V primeru,
da povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva preseže navedeno
količino, mu izvajalec zbiranja tovrstne odpadke obračuna po
veljavnem ceniku, ki je objavljen na njegovi spletni strani.
(9) Uporabniku, ki ni vključen v sistem zbiranja bioloških
odpadkov, torej se je odločil za lastno kompostiranje, bo izvajalec zbiranja obračunal zeleni vrtni odrez in ostale biološke
odpadke, ki jih bo dostavil v zbirni center, v skladu z veljavnim
cenikom objavljenim na spletni strani izvajalca.
(10) Če izvajalec zbiranja ugotovi, da mu je povzročitelj
odpadkov posredoval netočne oziroma lažne podatke ter dokazila o vključitvi oziroma spremembi, lahko izvajalec zbiranja povzročitelju odpadkov zaračuna razliko med zaračunano
storitvijo in storitvijo, ki bi mu jo zaračunal, če bi povzročitelj
odpadkov posredoval pravilne podatke, vključno z zakonskimi
zamudnimi obrestmi. To velja tudi v primeru, če povzročitelj
odpadkov podatkov o vključitvi oziroma spremembi ne pošlje
oziroma jih pošlje nepravočasno. Prav tako izvajalec zbiranja ni
dolžan vračati preveč zaračunane storitve zbiranja, če mu povzročitelj odpadkov ni pravočasno sporočil nastale spremembe.
(11) Občasna uporaba oziroma začasni izostanek uporabe objekta oziroma izvajanja dejavnosti povzročitelja odpadkov
ne odvezuje plačila stroškov zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov, razen v izjemnih primerih kot so:
– šolanje v tujini,
– dolgotrajno zdravljenje,
– bivanje v domu upokojencev,
– prestajanje zaporne kazni ipd ….

48. člen
(obračun storitev)
(1) Izvajalec mesečno obračunava storitve javne službe
uporabnikom na podlagi veljavnega cenika in v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Izvajalec enkrat letno naredi količinski poračun izvedenih storitev zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov, ter
zbiranja bioloških odpadkov.
(3) Izvajalec zbiranja pri obračunu storitve javne službe
upošteva velikost nameščene posode pri posameznemu povzročitelju odpadkov (oziroma na posameznem zbirnem mestu),
ki jo določi v skladu z določili 46. člena ter pogostnost prevzemanja odpadkov.
(4) Povzročiteljem odpadkov iz gospodinjstva se obračuna volumen in pogostost praznjenja nameščene posode za
ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov v odvisnosti od števila članov v gospodinjstvu. Pri obračunu se upoštevajo ponderji, tako da velja pogoj:
– volumen posode × ponder = število oseb × 20 L (za mešane komunalne odpadke),
– volumen posode × ponder = število oseb × 10 L (za biološko razgradljive odpadke).
Ponderji so določeni v Prilogi 1.
(5) Povzročiteljem odpadkov iz dejavnosti, ki imajo do
3 zaposlene, se obračuna volumen in pogostost praznjenja

Zgoraj navedene izjeme se upoštevajo v primeru neuporabe
objekta neprekinjeno vsaj šest mesecev. Izostanek mora biti
podprt s pisnimi dokazili pristojnih organov.
(12) Dijaki in študenti, ki imajo stalno prebivališče v Občini Pivka, začasno pa prebivajo izven območja te občine, so
v tekočem šolskem letu (od septembra oziroma oktobra do
vključno junija) oproščeni plačila stroškov za storitve zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov, ob predložitvi potrdila o
šolanju in potrdila o začasnem prebivališču. Oprostitev plačila
stopi v veljavo naslednji mesec po predložitvi zahtevanih potrdil, preostali čas v letu so dijaki in študenti vključeni v obstoječi
sistem zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
(13) Sobodajalcem in lastnikom kampov, ki se ukvarjajo s
sezonsko dejavnostjo, se storitve zaračunavajo za vse mesece,
v katerih se je dejavnost opravljala. V kolikor uporabnik svojega
izvajanja dejavnosti izvajalcu pravočasno ne sporoči, se mu
storitve lahko obračunajo tudi kasneje. V ta namen izvajalec
pripravi letni poračun storitev na osnovi podatkov iz različnih
drugih evidenc (npr. nočitve po mesecih).
(14) Če povzročitelj odpadkov ne poravnava redno mesečnih faktur za opravljene storitve zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov in ne vloži ugovora zoper obračun, mu
izvajalec zbiranja izda opomin. Če povzročitelj odpadkov ne
poravna zapadlih obveznosti niti v petnajstih dneh po izdanem
opominu, izvajalec zbiranja ravna v skladu z zakonom, ki ureja
izvršbe.
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(15) Izvajalec zbiranja lahko v okviru ozaveščanja uporabnikov organizira različne akcije zbiranja komunalnih odpadkov,
na podlagi katerih se uporabnikom, ki se te akcije udeležijo, pri
obračunu storitev ravnanja z odpadki upoštevajo določene ugodnosti. Izvajalec zbiranja objavi podrobnejša pravila in pogoje
akcij na svoji spletni strani.
XII. DIVJA ODLAGALIŠČA IN NEPRAVILNO
ODLOŽENI ODPADKI
49. člen
(ukrepanje v primeru nepravilno odloženih odpadkov)
(1) Če so na zemljišču v lasti občine nezakonito odloženi
komunalni odpadki, odredi pristojna inšpekcijska služba povzročitelju oziroma izvajalcu javne službe njihovo odstranitev, ta
pa jih mora odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(2) Izvajalec javne službe stroške odstranitve komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka tega člena zaračuna
povzročitelju, če tega ni mogoče določiti oziroma stroškov
odstranitve od povzročitelja ni mogoče neposredno izterjati, pa
jih zaračuna lastniku zemljišča oziroma osebi, ki izvaja posest
nad zemljiščem.
(3) Če se povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov
odkrije kasneje, ima občina pravico od njega izterjati vračilo
stroškov iz prejšnjega odstavka.
(4) Če so odpadki nezakonito odloženi na zasebnem
zemljišču, odredi pristojna inšpekcijska služba odstranitev
komunalnih odpadkov povzročitelju, če tega ni mogoče določiti, pa lastniku ali drugemu posestniku zemljišča. V primeru,
da jih povzročitelj, lastnik oziroma posestnik ne odstrani, to
stori izvajalec javne službe na stroške povzročitelja, lastnika
oziroma posestnika. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene
izvršitve.
(5) V primeru, da se stroškov, povzročenih zaradi nepravilno odloženih odpadkov iz prejšnjega odstavka, ne da neposredno izterjati od povzročitelja, lastnika oziroma posestnika,
stroške poravna občina. Če se povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov odkrije kasneje, ima občina pravico od njega
izterjati vračilo stroškov iz prejšnjega odstavka.
(6) Izvajalec zbiranja izvaja kontrolo pravilnosti ločenega
zbiranja »od vrat do vrat« pri posameznem povzročitelju odpadkov. V primeru, da povzročitelj odpadkov odlaga v tipske
posode, ki so namenjene točno določeni vrsti komunalnih odpadkov, odpadke, ki tja ne sodijo, ga izvajalec zbiranja pisno
opozori. Če se nepravilno ločevanje ponovi, posreduje izvajalec
zbiranja pristojni inšpekcijski službi predlog za kaznovanje
povzročitelja odpadkov v skladu s kazenskimi določbami tega
odloka.
XIII. NADZOR
50. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja medobčinski inšpektorat in redarstvo, če zakon ne določa drugače.
Strokovni nadzor opravljajo zaposleni pri izvajalcu posamezne
javne službe.
(2) Izvajalci posameznih služb ravnanja z odpadki so
dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem
odlokom.
(3) V primeru neupoštevanja določil tega odloka, lahko
pooblaščeni delavci izvajalca uporabniku izrečejo opozorilo ali
pa o kršitvah obvestijo medobčinski inšpektorat in redarstvo.
(4) Pristojni občinski inšpekcijski organ 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.
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XIV. JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
51. člen
(javna pooblastila izvajalca javne službe)
Izvajalec posamezne javne službe sklepa z uporabniki
pogodbe, kjer je to določeno s tem odlokom oziroma s posebnimi predpisi.
XV. KAZENSKE DOLOČBE
52. člen
(prekrški povzročiteljev odpadkov)
(1) Z globo 10.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba (srednja in velika družba skladno z zakonom, ki ureja
gospodarske družbe), njena odgovorna oseba pa z globo 1.000
evrov, če:
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi
statusa povzročitelja odpadkov (12. člen),
– opusti uporabo storitev javne službe.
(2) Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega
člena, njena odgovorna oseba pa z globo 500 evrov, če ravna v nasprotju s prvo ali drugo alinejo prvega odstavka tega
člena.
(3) Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo ali drugo alinejo prvega
odstavka tega člena.
(4) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje posameznika, če ravna v nasprotju s prvo
ali drugo alinejo prvega odstavka tega člena.
53. člen
(1) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba (srednja in velika družba skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe), njena odgovorna oseba pa z globo
400 evrov, če:
– v roku z izvajalcem zbiranja ne sklene pogodbe o načinu
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (10. člen),
– ravna v nasprotju z določili 40. in 41. člena tega odloka,
– ne odstrani praznega zabojnika iz prevzemnega mesta
po prevzemu odpadkov nazaj na zbirno mesto (14. člen),
– ne omogoči neposreden in nemoten dostop do prevzemnega mesta s specialnimi komunalnimi vozili v dnevnem času
in v vseh vremenskih razmerah (prva alineja osmega odstavka
15. člena),
– samodejno ali na poziv izvajalca zbiranja ne odstrani
vej dreves ali drugih rastlin, ki ovirajo dostop do prevzemnega
mesta (peta alineja osmega odstavka 15. člena),
– se v primeru popolne ali delne zapore občinske ceste
z izvajalcem zbiranja ne dogovori o načinu začasnega prepuščanja odpadkov s strani povzročiteljev odpadkov (enajsti
odstavek 15. člena),
– kot organizator javne prireditve ne ravna v skladu z
določili 32. člena tega odloka,
– kot lastnik ali upravnik večstanovanjskega objekta pisno
ne obvesti izvajalca zbiranja, najkasneje v 15 dneh, o začetku uporabe objekta oziroma o številu prebivalcev, ki živijo v
objektu.
(2) Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega
člena, njena odgovorna oseba pa z globo 250 evrov, če ravna
v nasprotju z določili iz prvega odstavka.
(3) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če ravna v nasprotju z določili iz prvega odstavka.
(4) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje fizična oseba, če ravna v nasprotju z določili
iz prvega odstavka tega člena.
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(5) Z globo 400,00 evrov se za prekršek sankcionira tudi
organizator kulturnih, športnih in drugih prireditev na prostem,
organizator tabora in izvajalec gradbenih del, če se z izvajalcem ne dogovori za oddajo odpadkov ali odpadkov ne zbira
ločeno ali odpadke kuri ali jih ne odda izvajalcu javne službe
skladno z dogovorom.
(6) Z globo 200,00 evrov se za prekršek prejšnjega odstavka tega člena sankcionira odgovorna oseba organizatorja
oziroma izvajalca gradbenih del.
54. člen
(prekrški izvajalca javne službe)
(1) Z globo 3.000 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec
javne službe, če:
– ne zagotovi izvajanja javne službe po vrsti in obsegu
storitev, kot določa ta odlok,
– ne obvešča uporabnikov na način, kot je predpisano v
odloku,
– pri zaračunavanju opravljenih storitev javne službe ne
upošteva določenih cen storitev,
– ne čisti in ne vzdržuje zbiralnic,
– ne opravlja nadzora nad zbiralnicami,
– ne vodi evidence zbiralnic in uporabnikov storitev,
– ne čisti in ne vzdržuje zbirnega centra,
– ne omogoči uporabnikom oddaje ločeno zbranih odpadkov v obratovalnem času zbirnega centra.
(2) Z globo 500 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba izvajalca javne
službe.

Št.
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XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
55. člen
(letni program ravnanja)
Prvi Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki na
območju Občine Pivka pripravi izvajalec ali več njih in ga
posreduje občini najkasneje do 30. novembra tekočega leta
za naslednje leto. Župan potrdi letni program v 60 dneh od
njegovega prejema.
56. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 7/04
in 73/09).
57. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-7/2019
Pivka, dne 14. novembra 2019
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

Stran
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PRILOGA 1: Ponderji za obračun storitve glede na volumen nameščene posode in število
članov v gospodinjstvu
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
Odvoz enkrat na dva tedna
Prostornina posode v litrih

Ponder za obračun

Število oseb
vezanih na posodo

𝑋𝑋⁄4

X = 1-4

𝑋𝑋⁄9

X = 7-9

80
120
180
240
770

𝑋𝑋⁄6

X = 5-6

𝑋𝑋⁄12

X = 10-12

𝑋𝑋⁄55

X = 39-55

𝑋𝑋⁄38

1100

X = 13-38

I.

X = število oseb v gospodinjstvu. Število oseb ne sme biti večje od imenovalca v ponderju
(ponder ne sme biti večji od 1)

II.

Velja pogoj: volumen posode  ponder = število oseb  20 L

III.

V obračunani posodi za mešane komunalne odpadke je zajeta celotna košarica storitev do
katere so upravičeni povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva (ločeno zbiranje mešane
odpadne embalaže, ekološki otoki, zbirni center, odvoz kosovnih odpadkov, …).

BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI
Odvoz enkrat na dva tedna (od 1.10. do 31.3.)
Odvoz enkrat na teden (od 1.4. do 30.9.)
Prostornina posode v litrih

80
120
240
770
I.
II.

Ponder za obračun

Število oseb
vezanih na posodo

𝑋𝑋⁄8

X = 1-8

𝑋𝑋⁄12
𝑋𝑋⁄24
𝑋𝑋⁄77

X = 9-12
X = 13-24
X = 25-77

X = število oseb v gospodinjstvu. Število oseb ne sme biti večje od imenovalca v ponderju
(ponder ne sme biti večji od 1)
Velja pogoj: volumen posode  ponder = število oseb  10 L
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3161.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera

Na podlagi prvega, četrtega in petega odstavka 49. člena
Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno
prečiščeno besedilo in 61/06 – ZDru-1) in 7. in 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 7. seji
dne 14. 11. 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera
1. člen
Spremeni se 16. člen Odloka o Krajinskem parku Pivška
presihajoča jezera tako, da se besedo »Zavod« in besedilo
»Organizacijska enota« nadomesti z besedo »Upravljalec«.

Št.

Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

3162.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o merilih za podaljšanje obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost na območju
Občine Pivka

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) in
87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni
list RS, št. 95/99, 55/06, 29/07, 7/11, 52/12 in 101/13) je Občinski svet Občine Pivka na 7. seji dne 14. 11. 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih
za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost na območju Občine Pivka
1. člen
V Odloku o merilih za podaljšanje obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost na območju Občine Pivka se spremeni drugi stavek
tretjega odstavka 3. člena tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa se gostinskim obratom, ki ne obratujejo v večstanovanjskih stavbah,
obratovalni čas lahko podaljša največ do 04. ure naslednjega
dne, vendar le ob predložitvi pisnega soglasja vaške oziroma

Stran

8609

trške skupnosti, ki mora predhodno pridobiti mnenje mejnih
sosedov. Tako potrjeni podaljšani obratovalni čas se lahko izda
za obdobje enega koledarskega leta (od januarja do decembra)
z možnostjo podaljšanja, pri čemer se v soglasju lahko določijo
pogoji podaljšanja.«.
2. člen
V tretji alineji prvega odstavka 5. člena se beseda »stanovanjskih« nadomesti z besedo »gostinskih«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-7/2019
Pivka, dne 14. novembra 2019
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-7/2019
Pivka, dne 14. novembra 2019

70 / 29. 11. 2019 /

3163.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju programov
na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Na podlagi 66. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17
in 21/18 – ZNOrg), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18) in 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 7. seji dne
14. 11. 2019 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju programov na področju
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
1. člen
Spremeni se Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/08,
42/09, 21/15 in 20/19) in sicer tako, da se v celoti črtajo merila
pravilnika in nadomestijo z novimi.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-7/2019
Pivka, dne 14. novembra 2019
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

Stran
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Št.
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MERILA IN KRITERIJI
ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI
V OBČINI PIVKA
Iz proračuna Občine Pivka se sofinancira redna ljubiteljska kulturna dejavnost društev, ki imajo sedež
v Občini Pivka, delujejo na območju Občine Pivka ter imajo vsaj 1/3 članov iz občine, za naslednje
namene:
-

honorar strokovnih delavcev,
materialni stroški,
projekti in dogodki, promocije in druge društvene dejavnosti.

Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi ljubiteljske kulture, ki potekajo redno, organizirano
in ustrezno strokovno vodeno vsaj enkrat tedensko in vsaj devet mesecev v posameznem
koledarskem letu, oziroma v strnjenih oblikah najmanj šest mesecev, pod pogojem, da so rezultati
vadbe predstavljeni
enkrat letno na samostojnem koncertu oz. javni prireditvi ali enkrat letno na samostojnem koncertu oz.
javni prireditvi, ki lahko združuje več sekcij v občini.
Prijavitelji morajo imeto vsaj dva javna nastopa (brezplačna) v občini v preteklem koledarskem letu in
po potrebi sodelujejo na promocijskih prireditvah Občine Pivka.
Merila za vrednotenje kulturnih programov so določena v točkah. Vrednost točke se določi vsako leto
posebej in je odvisna od števila točk, ki so jih dosegli vsi izbrani programi in od višine razpoložljivih
proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Število članov se ugotavlja na podlagi seznama članov s stalnim bivališčem, seznam članov mora biti
preverljiv.
Za društva, ki imajo več sekcij je potrebno, da prijavijo osnovno dejavnost oz. tisto sekcijo katere
dejavnost je vodilna, ostale sekcije se točkujejo po dodatnih kriterijih. Programi ljubiteljske kulturne
dejavnosti društev se vrednotijo na osnovi naslednjih meril in kriterijev:
I.

GLASBENA LJUBITELJSKA UMETNOST

ODRASLI PEVSKI ZBORI IN PEVSKE SKUPINE
Leta delovanja
- do 5 let
- od 5 do 10 let
- več kot 10 let
Število aktivnih članov iz občine
Pivka (upoštevajo se člani vseh
sekcij društva)
- do 10
- do 20
- več kot 20
Število nastopov v prejšnjem letu
- do 10
- do 15
- več kot 15
Gostovanja/nastopi izven regije in
v tujini
- do 3
- do 5
- več kot 5

100 točk

100 točk

100 točk

50 točk

130 točk

130 točk

130 točk

65 točk

150 točk

150 točk

150 točk

75 točk
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Redne
vaje
za
kulturno dejavnost
- do 36 ur letno
- od 37 do 72 ur letno
- več kot 72 ur letno
SKUPAJ

Št.
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ljubiteljsko
100 točk
400 točk

OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBORI
Leta delovanja
- do 5 let
75 točk
- od 5 do 10 let
- več kot 10 let
Število aktivnih članov iz občine
Pivka (upoštevajo se člani vseh
sekcij društva)
- do 10
75 točk
- do 20
- več kot 20
Število nastopov v prejšnjem letu
- do 10
75 točk
- do 15
- več kot 15
Gostovanja/nastopi izven regije in
v tujini
- do 3
75 točk
- do 5
- več kot 5
Redne
vaje
za
ljubiteljsko
kulturno dejavnost
- do 36 ur letno
75 točk
- od 37 do 72 ur letno
- več kot 72 ur letno
SKUPAJ
375 točk

150 točk
540 točk

98 točk

98 točk

98 točk

98 točk

98 točk
490 točk

180 točk
705 točk

113 točk

113 točk

113 točk

113 točk

113 točk
565 točk

INSTRUMENTALNE, VOKALNO INSTRUMENTALNE SKUPINE
Leta delovanja
- do 5 let
- od 5 do 10 let
- več kot 10 let
Število aktivnih članov iz občine
Pivka (upoštevajo se člani vseh
sekcij društva)
- do 10
- do 20
- več kot 20
Število nastopov v prejšnjem letu
- do 10
- do 20
- več kot 10
Gostovanja/nastopi izven regije in
v tujini
- do 3
- do 5
- več kot 5
Redne
vaje
za
ljubiteljsko
kulturno dejavnost

40 točk

40 točk

40 točk

50 točk

50 točk

50 točk

50 točk

65 točk

60 točk

60 točk

60 točk

75 točk

Stran

8611

Stran

8612 /

Št.

70 / 29. 11. 2019

- do 36 ur letno
- od 37 do 72 ur letno
- več kot 72 ur letno
SKUPAJ
II.
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40 točk
160 točk

50 točk
200 točk

60 točk
315 točk

UPRIZORITVENA LJUBITELJSKA UMETNOST

GLEDALIŠKA SKUPINA
Leta delovanja
- do 5 let
- od 5 do 10 let
- več kot 10 let
Število aktivnih članov iz občine
Pivka (upoštevajo se člani vseh
sekcij društva)
- do 10
- do 20
- več kot 20
Število
nastopov/prireditev/dogodkov v
prejšnjem letu
- do 5
- do 10
- več kot 10
Gostovanja/nastopi izven regije in
v tujini
- do 3
- do 5
- več kot 5
Redne
vaje
za
ljubiteljsko
kulturno dejavnost
- do 36 ur letno
- od 37 do 72 ur letno
- več kot 72 ur letno
SKUPAJ

70 točk

70 točk

70 točk

50 točk

70 točk
280 točk

80 točk

80 točk

80 točk

65 točk

80 točk
320 točk

90 točk

90 točk

90 točk

75 točk

90 točk
435 točk

LUTKOVNA SKUPINA
Leta delovanja
- do 5 let
- od 5 do 10 let
- več kot 10 let
Število aktivnih članov iz občine
Pivka (upoštevajo se člani vseh
sekcij društva)
- do 10
- do 20
- več kot 20
Število
nastopov/prireditev/dogodkov v
prejšnjem letu
- do 5
- do 10
- več kot 10
Gostovanja/nastopi izven regije in
v tujini

50 točk

50 točk

50 točk

65 točk

65 točk

65 točk

75 točk

75 točk

75 točk
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- do 3
- do 5
- več kot 5
Redne
vaje
za
kulturno dejavnost
- do 36 ur letno
- od 37 do 72 ur letno
- več kot 72 ur letno
SKUPAJ

Št.

50 točk

65 točk

ljubiteljsko
50 točk
200 točk

65 točk
260 točk
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75 točk

75 točk
375 točk

FOLKLORNE IN PLESNE SKUPINE
Leta delovanja
- do 5 let
- od 5 do 10 let
- več kot 10 let
Število aktivnih članov iz občine
Pivka (upoštevajo se člani vseh
sekcij društva)
- do 10
- do 20
- več kot 20
Število
nastopov/prireditev/dogodkov v
prejšnjem letu
- do 5
- do 10
- več kot 10
Gostovanja/nastopi izven regije in
v tujini
- do 3
- do 5
- več kot 5
Redne
vaje
za
ljubiteljsko
kulturno dejavnost
- do 36 ur letno
- od 37 do 72 ur letno
- več kot 72 ur letno
SKUPAJ

80 točk

80 točk

80 točk

50 točk

80 točk
320 točk

100 točk

100 točk

100 točk

65 točk

100 točk
400 točk

120 točk

120 točk

120 točk

75 točk

120 točk
555 točk

Stran
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Stran
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III.
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VIZUALNA LJUBITELJSKA UMETNOST

LIKOVNA, FOTOGRAFSKA, VIDEO IN FILMSKA SKUPINA
Leta delovanja
- do 5 let
- od 5 do 10 let
- več kot 10 let
Število aktivnih članov iz občine
Pivka (upoštevajo se člani vseh
sekcij društva)
- do 10
- do 20
- več kot 20
Število dogodkov v prejšnjem letu
(prezentacija)
- do 5
- do 10
- več kot 10
Gostovanja izven regije in v tujini
(prezentacija)
- do 3
- do 5
- več kot 5
Srečanja za ljubiteljsko kulturno
dejavnost (produkcija)
- do 36 ur letno
- od 37 do 72 ur letno
- več kot 72 ur letno
SKUPAJ

IV.

60 točk

60 točk

60 točk

50 točk

60 točk
240 točk

80 točk

80 točk

80 točk

65 točk

80 točk
320 točk

100 točk

100 točk

100 točk

75 točk

100 točk
475 točk

LITERARTNA LJUBITELJSKA UMETNOST IN DRUGA LJUBITELJSKA KULTURNA
DEJAVNOST

RECITACIJSKE IN LITERARNE SKUPINE
Leta delovanja
- do 5 let
- od 5 do 10 let
- več kot 10 let
Število aktivnih članov iz občine
Pivka (upoštevajo se člani vseh
sekcij društva)
- do 10
- do 20
- več kot 20
Število nastopov/predstav/
prireditev v prejšnjem letu
- do 5
- do 10
- več kot 10
Gostovanja/nastopi izven regije in
v tujini

50 točk

50 točk

50 točk

65 točk

65 točk

65 točk

75 točk

75 točk

75 točk
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- do 3
- do 5
- več kot 5
Redne vaje ali srečanja za
ljubiteljsko kulturno dejavnost
- do 36 ur letno
- od 37 do 72 ur letno
- več kot 72 ur letno
SKUPAJ

Št.

50 točk

50 točk
200 točk

65 točk

65 točk
260 točk
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75 točk

75 točk
375 točk

LITERARNI POGOVORI, POTOPISNI IN DRUGI KLUBSKI VEČERI, DRUGE LJUBITELJSKE
KULTURNE DEJAVNOSTI
Leta delovanja
- do 5 let
- od 5 do 10 let
- več kot 10 let
Število aktivnih članov iz občine
Pivka (upoštevajo se člani vseh
sekcij društva)
- do 10
- do 20
- več kot 20
Število nastopov/predstav/
prireditev v prejšnjem letu
- do 5
- do 10
- več kot 10
Gostovanja/nastopi izven regije in
v tujini
- do 3
- do 5
- več kot 5
Redne vaje ali srečanja za
ljubiteljsko kulturno dejavnost
- do 36 ur letno
- od 37 do 72 ur letno
- več kot 72 ur letno
SKUPAJ

V.

60 točk

60 točk

60 točk

50 točk

60 točk
240 točk

80 točk

80 točk

80 točk

65 točk

80 točk
320 točk

100 točk

100 točk

100 točk

75 točk

100 točk
475 točk

DODATNO VREDNOTENJE

ŠTEVILO SEKCIJ IN PODROČJE DELOVANJA
V kolikor znotraj enega društva oziroma prijavitelja deluje več sekcij se le te dodatno ovrednotijo.
Financirajo se lahko 3 dodatne sekcije.

8615
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Dodatne točke za sekcijo
Odrasli pevski zbor in pevske
skupine
Folklorne in gledališče skupine
Ostalo
Skupaj

Uradni list Republike Slovenije

150
130
110
do 450 točk

STATUS ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU
V kolikor ima prijavitelj, društvo status organizacije v javnem interesu pridobi dodatnih 200 točk.
Skupaj
200 točk

AKTIVNOSTI IN KVALITETA
Posamezni izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti pridobijo dodatne točke na podlagi aktivnosti in
dosežene kvalitete, oziroma za dosežene izjemne rezultate v preteklem koledarskem letu:
Doseženi nivo glede na ocenjevanje na območni reviji pevskih zborov in vokalnih
skupin, srečanje folklornih skupin, gledaliških skupin ipd. – uradno ocenjevanje
JSKD):
- državni
- regijski
- območni
- lokalni.

točk

Prejete nagrade v preteklem letu (upošteva se največ tri nagrade, vsaka se točkuje
posamično):
- nagrada na mednarodni ravni
- nagrada na državni ravni
- nagrada na lokalni ravni.

točk

Izdaja CD, videa, DVD v preteklem letu
Izdaja publikacije (zbornik, zgibanka, razglednice, bilten, ipd.) v preteklem letu
Odmevnost izvedenih programov in projektov za obdobje zadnjih 5 let (objavljeni
članki, prispevki, kritike, recenzije, intervjuji).
Obeležitev obletnice delovanje ljubiteljske kulturne skupine v letu prijavljanja na
razpis:
- 30. obletnica in več
- 20. obletnica
- 10. obletnica
- 5. obletnica.

100 točk
50 točk
30 točk

Skupaj

100
80
60
40

200
150
75

točk
100
80
60
40

do 580 točk
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2. MERILA ZA VREDNOTENJE KULTURNIH PROJEKTOV
Kulturni projekti so posamični zaključeni kulturni dogodki ljubiteljskega kulturne skupine na kulturnem
področju, ki so namenjeni širši javnosti in prispevajo k širitvi kulturne zavesti ali ohranjanju kulturne
dediščine Občine Pivka ter izkažejo nek širši javni interes in jih ni mogoče uvrstiti v redno dejavnost
društva.
Projekt se lahko izvede tudi s sodelovanjem poklicnih institucij oz. strokovnim ne-ljubiteljskim
sodelovanjem.
Za sofinanciranje kulturnih projektov iz prejšnjega odstavka lahko kandidirajo izvajalci, če izkažejo:
 neprofitnost projekta,
 vsebinsko vezanost projekta na območje Občine Pivka (lahko se izvaja v občini, lahko pa tudi
izven npr. razna gostovanja zborov, razstav, ljubiteljskih kulturnih skupin, ob tem pa mora biti
občina ustrezno promovirana)
 da za projekt obstaja širši družbeni interes.
Kulturni projekti se iz občinskega proračuna sofinancirajo največ do višine 70% finančne konstrukcije
projekta (ostala sredstva moraj biti prejeta iz drugih virov, oziroma je potrebno prikazati lastno
prostovoljsko delo).
Za sofinanciranje iz občinskega proračuna bodo izbrani tisti kulturni projekti predlagateljev, ki bodo v
postopku vrednotenja dosegli najmanj 50% vseh možnih točk.
Proračunska sredstva, namenjena za sofinanciranje kulturnih projektov, se vsako leto razdeljujejo
enakomerno med posamezne ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini. Vsak prijavitelj lahko prijavi en
projekt.
Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi
razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila dodeljenih točk.
Kulturni projekti se vrednotijo na osnovi naslednjih meril in kriterijev:


JAVNE KULTURNE PRIREDITVE

a) izpolnjevanje splošnih pogojev, ki zagotavljajo kvalitetno izvedbo programa:
-

program ima postavljene jasne cilje, ki izhajajo iz potreb okolja oziroma je njihovo
izvajanje v interesu Občine Pivka
program je namenjen širši javnosti in z oglaševanjem zagotavlja neselektivno
udeležbo na prireditvah.
program je izviren in se z drugimi ne podvaja

10 točk
5 točk
5 točk

Ob izpolnjevanju vseh pogojev lahko ponudnik doseže največ 20 točk.
b) finančna konstrukcija:
-

-

pregledna in jasna ocena prihodkov in odhodkov ter zaprta finančna konstrukcija
projekta,
izkazana neprofitnost programa,
delež predvidenih lastnih in izvenproračunskih sredstev (upoštevajo se lastna
sredstva nad 30% vrednosti projekta)
lastna sredstva od 30% do 50%
lastna sredstva od 50% do 65%
lastna sredstva nad 65%
prireditev nima vstopnine

Ob izpolnjevanju vseh pogojev lahko ponudnik doseže največ 55 točk.

5 točk
5 točk
15 točk
25 točk
35 točk
10 točk
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d) dodatni kriteriji:
-

program ima širše kulturno-izobraževalne učinke
redkost prijavljenega programa v občinskem oziroma regijskem prostoru
širša povezanost programov (zagotovljeno vzajemno gostovanje naših avtorjev ali
izvajalcev)
tradicionalnost prireditve:
prireditev se izvaja zaporedoma od 2 do 6 let
prireditev se izvaja zaporedoma od 6 do 10 let
prireditev se izvaja zaporedoma več kot 10 let

-

ohranjanje izročil kulturne dediščine, slovenskega jezika, kulture, identitete naroda
in slovenskih običajev
- trajanje prireditve:
prireditev se izvaja 1 dan
prireditev se izvaja od 2 do 5 dni
prireditev se izvaja več kot 5 dni

10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
20 točk
30 točk

30 točk
10 točk
20 točk
30 točk

Ob izpolnjevanju vseh kriterijev lahko ponudnik doseže največ 120 točk.
3. OPREMA
Sredstva za opremo se kulturnim društvom dodeljujejo na podlagi ocene komisije, ki upravičenost
nakupa opreme oceni s sledečimi kriteriji:
-

obseg in uspešnost delovanja društva (razvidno iz referenc društva)
namen nakupa, kjer se upošteva frekvenca uporabe opreme s strani društva in javni
interes uporabe opreme – koliko je uporabna na dogodkih v občini
pomembnih nastopov, obletnic ali gostovanj v letu, ko društvo zaprosi za
sofinanciranje opreme do
vrednost opreme za vsakih 500,00 EUR 2 točki

5 točk
5 točk
10 točk
2 točk

Društva oziroma prijavitelji, ki so sredstva za opremo prejeli v preteklem ali predpreteklem letu se
ne točkujejo.
Komisija glede na razpoložljiva sredstva lahko odloči, da se sredstva za opremo dodelijo le
društvom oziroma prijaviteljem, ki so prejeli največ točk.
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3164.

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobrega
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini:
– parc. št. 1707/2 katastrske občine 2506 Palčje (ID znak
parcela 2506 1707/2)
ter pri njej 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. 9000-7/2019
Pivka, dne 14. novembra 2019
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

SEMIČ
Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Semič za leto 2020

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Semič (Uradni list RS, št. 75/17)
županja Občine Semič izdaja

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Semič za leto 2020
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Semič za leto 2020 znaša
0,00200 EUR.
2. člen
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Semič: www.
semic.si, na oglasni deski Občine Semič in v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 422-01/2019-52
Semič, dne 21. novembra 2019
Županja
Občine Semič
Polona Kambič
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SEVNICA

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občina 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 7. seji dne 14. 11.
2019 sprejel

3165.

Št.

3166.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za gradnjo kmetijskih objektov
na kmetijskih zemljiščih brez spremembe
namenske rabe – kmetija Jazbec

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 16/17),
3.ea člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 27/16) ter 8. in
18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15
– UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na
11. redni seji dne 20. 11. 2019 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih
zemljiščih brez spremembe namenske rabe –
kmetija Jazbec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za izdelavo)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 94/12, 100/12 – popravek, 57/13, 1/16, 17/16), Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Sevnica 2 (Uradni list RS, št. 33/18), ob upoštevanju 5. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) (Uradni list RS, št. 27/16) in Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 16/17),
sprejme Občinski podrobni prostorski načrt na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih
objektov – kmetija Jazbec (v nadaljevanju: OPPN).
(2) OPPN je izdelal AR projekt d.o.o., Sevnica, pod
št. 11/18.
2. člen
(vsebina OPPN)
Odlok je sestavljen iz:
A) TEKSTUALNI DEL:
1.0. Opis prostorske ureditve;
2.0. Umestitev načrtovane ureditve v prostor;
3.0. Zasnova rešitev prometne, energetske, komunalne in
druge gospodarske javne infrastrukture;
4.0. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanja
narave ter trajnostno rabo naravnih dobrin;
5.0. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
6.0. Načrt parcelacije;
7.0. Etapnost izvedbe prostorske ureditve;
8.0. Dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev;
9.0. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje načrta;
10.0. Odlok;
11.0. Grafične priloge;
12.0. Seznam prilog OPPN.
B) GRAFIČNE PRILOGE:
1. Izsek iz kartografskega dela občinskega
prostorskega načrta
M 1:5000
2. Geodetski načrt s parcelnim stanjem
M 1:500
3. Prikaz prostorske ureditve
M 1:500
4. Prikaz prometne, komunalne in energetske
infrastrukture
M 1:500
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5. Prikaz ureditve pred naravnimi in drugimi
nesrečami
M 1:500
6. Geodetsko zazidalna situacija
M 1:500
C) SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA
PROSTORA
II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
3. člen
(obseg območja urejanja)
(1) Območje OPPN se nahaja na kmetiji Jazbec v naselju
Drožanje v neposredni bližini že obstoječih stavb in zajema
kmetijska zemljišča s parc. št. 440-del, 1331/1-del, 403-del in
404-del vse k.o. 1371 – Metni vrh. Površina območja OPPN
znaša cca 2.950,00 m².
(2) Območje prostorske ureditve se navezuje na obstoječo pozidavo in predstavlja širitev obstoječe kmetije Jazbec
oziroma obstoječega naselja v njegovi morfologiji. Na vzhodni
strani so obstoječe prometne površine, na južni strani zazidljive
površine kmetije Jazbec, na zahodni in severni strani so obdelovalne in kmetijske površine.
(3) Preko obravnavanega območja prostorske ureditve
ne potekajo komunalni vodi. Predvideni objekti bodo priključeni na vodovodno omrežje. Izvedba elektro priključka poteka
preko obstoječega omrežja. Območje se preko obstoječe
dovozne ceste in že zgrajenih priključkov priključuje na lokalno cesto.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA
IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
(vrste dopustne dejavnosti)
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti:
– kmetijska dejavnost.
5. člen
(vrste dopustnih gradenj)
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj,
oziroma drugih del:
– gradnja novih objektov;
– legalizacija objektov;
– redna investicijska in vzdrževalna dela;
– spremembe namembnosti in sprememba rabe za kmetijsko dejavnost;
– rekonstrukcija objektov;
– odstranitve objektov;
– dozidave in nadzidave.
6. člen
(vrste dopustnih objektov glede na namen)
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dopustnih objektov glede na namen:
– kmetijski objekti, ki so neposredno namenjeni kmetijski
dejavnosti (hlev za govedo, koritasti silos);
– gradbeno inženirski objekti (prometna, komunalna in
energetska infrastruktura);
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov na podlagi
obstoječih predpisov za potrebe kmetijske dejavnosti;
– zelene površine.
7. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Kmetijski objekti
– lega objektov: po geodetski zazidalni situaciji; dovoljene
so tolerance v smeri sever-jug in vzhod-zahod, pod pogojem,
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da so zagotovljeni odmiki od sosednjih zemljišč in upravljavcev
prometnega omrežja. Odmik od sosednjih zemljiških parcel je
lahko tudi manjši kot je prikazano v geodetski zazidalni situaciji
s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča.
– horizontalni gabarit: okvirni gabariti po geodetski zazidalni situaciji. Možna so večja odstopanja (v »+« ali v »–«)
od horizontalnih gabaritov določenih v grafičnih prilogah pod
pogojem, da je zagotovljena požarna varnost objekta. Pri projektiranju hleva se mora ohranjat minimalno razmerje med
stranicami 1:1 do 1:3, oziroma se razmerje prilagaja tehnologiji
in potrebam objekta.
– vertikalni gabarit: višina etaž mora biti prilagojena tehnologiji objekta, zato etažnost pri teh objektih ni omejena, dovoljena je izvedba medetaž oziroma je lahko objekt zasnovan iz več
etaž pod pogojem, da ne presega maksimalno določeno višino
obstoječih kmetijskih objektov, nad koto ± 0,00 m (kota pritličja). Izjemoma se dovoli višina objekta nad višino obstoječih
kmetijskih objektov če to izrecno pogojuje tehnologija objekta.
– konstrukcija: klasična – zidana ali montažna.
– kota pritličja hleva: ± 0,00 = 355,20 m; toleranca
± 0,50 m.
– streha: v osnovi dvokapnica s čopi ali brez. Naklon
strešine naj bo načeloma 30º–45º z minimalnimi napušči, kritina opečna, naravna rdeče ali sive barve. Kritina svetlobno
prezračevalnega trakta je iz leksana. Možno je tudi drugačno
oblikovanje streh (manjši naklon strešine) če to pogojujejo
konstrukcijske rešitve. Na strešinah so dovoljene postavitve
fotovoltaičnih panelov za pridobivanje električne energije, ki naj
bodo integrirani v streho v istem naklonu kot strešna površina.
– fasada: finalna obdelava fasad je klasični zaglajeni omet
v svetlih, pastelnih barvah. Pri fasadah je možna kombinacija
z lesom.
– oblikovanje odprtin: svobodno.
– zunanja ureditev gradbene parcele: dovozni priključek
z dovozno cesto do kmetijskih objektov je izveden iz kategorizirane občinske ceste in je asfaltiran. Manipulativne – vozne
površine se izvedejo v makadamski obliki ali se asfaltirajo
oziroma tlakujejo. Ostali del parcele se hortikulturno uredi z
avtohtono zasaditvijo.
(2) Enostavni in nezahtevni objekti
Na območju OPPN je možna gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov za potrebe kmetijske dejavnosti, skladno z
veljavno zakonodajo. Gradijo se lahko kot prizidek k osnovnemu objektu ali samostojno. Oblikovani morajo biti usklajeno z
osnovnim objektom. Objekti so lahko lesene, zidane in montažne konstrukcije.
(3) Infrastrukturni objekti
Infrastrukturni objekti v ureditvenem območju obsegajo
vse objekte in naprave vezane na prometno, komunalno energetsko infrastrukturo, ter objekte zvez in telekomunikacij.
Oblikovanje infrastrukturnih objektov je svobodno.
8. člen
(gradbena parcela)
(1) Velikostni red gradbene enote (GE) je do 3.000,00 m²,
lahko pa je tudi večja zaradi funkcionalne celote domačije.
Velikost GE se določi z uveljavljanjem racionalne rabe prostora, ob upoštevanju potreb po modernizaciji, legi, potrebnega
manipulativnega prostora in vitalnosti kmetije.
(2) Dopustna izraba GE – faktor zazidanosti je 0,50. Dovoljuje se združitev in delitev parcel. V grafičnem delu so objekti
v ureditvenem območju OPPN locirani na sedanje lastniško
stanje parc. št. 440-del, 1331/1-del, 403-del in 404-del, vse
k.o. 1371 – Metni vrh.
(3) Dovoljen odmik najbolj izpostavljenega dela kmetijskih
nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so vezani na kmetijsko
dejavnost, od sosednjih parcelnih mej je najmanj 2,00 m. V kolikor investitor pridobi soglasje lastnika sosednjega zemljišča je
možno graditi objekt z manjšim odmikom pod pogojem, da so
izpolnjene požarno varnostne zahteve.
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IV. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO
UREJANJE OBMOČJA
9. člen
(prometno omrežje)
(1) Območje OPPN se prometno navezuje preko obstoječih cestnih priključkov na javno občinsko cesto, ki je
kategorizirana kot javna pot JP 594851 Šetenje–Lamperče.
(2) Obstoječ cestni priključek na občinsko kategorizirano javno pot JP 594851 Šetenje–Lamperče na severni strani
območja, je potrebno zasnovati in izvesti pravokotno na os
poteka navedene javne poti, z ustreznimi zavijalnimi radiji
za merodajno vozilo.
(3) Priključevanje mora biti varno in pregledno, zagotovljeno mora biti polje preglednosti. V polju preglednosti ni
dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih kultur, postavljati
predmetov ali naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi oviralo
preglednost.
10. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Oskrba novih in obstoječih objektov z vodo na
obravnavanem območju možna preko izgrajenega javnega
vodovoda, ki poteka zahodno od obravnavane parcele. V
OPPN-ju obravnavani objekti bodo priključeni na javni vodovod.
(2) V primeru, ko se jašek nahaja na območju povoznih
površin, mora biti jašek opremljen s povoznim pokrovom.
(3) Na trasi vodovoda ni dovoljena gradnja nadzemnega in podzemnega objekta, saditi dreves in drugih trajnih
nasadov ter postavljati škarpe, ograje ali drogove. Vodovod
je potrebno vgraditi najmanj 1,2 m pod koto terena. Pod
utrjenimi površinami je obvezna uporaba materialov iz modularne litine.
(4) Minimalni odmik novih objektov od javnega vodovoda znaša več kot 4,00 m. Predviden objekt se navezuje na
obstoječe hidrantno omrežje na tem območju.
11. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Fekalna kanalizacija:
Na obravnavanem območju predvidenega OPPN ni
zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje. Fekalne vode hleva
– gnojevka, se bo zbirala v kanalih pod hlevom.
(2) Meteorna kanalizacija:
Na širšem območju OPPN še ni zgrajena meteorna
kanalizacija. Čiste meteorne vode se preko peskolovov in
revizijskih jaškov odvajajo v zadrževalnik meteornih vod.
Višek vod se steka razpršeno po terenu (skladno s pridobljenim geološkim geomehanskim mnenjem), onesnažene
pa je potrebno pred tem očistiti preko lovilca olj in maščob.
12. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Predviden objekt bo priključen na obstoječem merilnem
mestu št. 2-111485 z odjemom moči 3 x 25 A (17kW).
13. člen
(odpadki)
(1) Za vsak objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto
za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu kamor se
postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mest, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame.
(2) Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je
zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov.
(3) Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine
Sevnica.
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V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJA NARAVE TER TRAJNOSTNO RABO
NARAVNIH DOBRIN
14. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.
(2) Glede na dejansko in namensko rabo prostora se
obravnavano območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05,
34/08, 109/09, 62/10 in 43/18) razvrščeno v III. stopnjo varstva
pred hrupom. S predvidenim posegom ne bodo presežene
maksimalno dovoljene ravni hrupa. V primeru suma se izvedejo
meritve, na podlagi katerih se izvede protihrupna zaščita.
15. člen
(varstvo zraka)
(1) Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati
mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07,
70/08, 61/09 in 50/13) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih
in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07 in
23/11).
(2) Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da
zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej
ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v
navedeni uredbi.
16. člen
(varstvo voda in urejanje voda)
(1) Odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpadnih vod mora biti usklajeno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS,
št. 98/15), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12,
64/14 in 98/15) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz objektov reje domačih živali (Uradni list RS, št. 10/99,
7/00 in 41/04 – ZVO-1).
(2) Na obravnavanem območju predvidenega OPPN ni
zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje.
(3) Po evidencah MOP, Direkcije RS za vode, se obravnavana lokacija ne nahaja v območju vodovarstvenega pasu
vodnih virov. Na območju ni vodotokov oziroma ni predvidenih
posegov na vodna ali priobalna zemljišča vodotokov in ni poplavno ogroženo. Pridobljeno geološko-geotehnično poročilo je
pri gradnji objekta potrebno dosledno upoštevati.
(4) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno
vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo
na podlagi vodnega soglasja oziroma mnenja, ki ga v sklopu
postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda Direkcija
RS za vode Novo mesto.
17. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na območju obravnavanega OPPN ni vsebin ohranjanja narave (zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko
pomembnih območij, območje Natura 2000) kot to določa Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB, 61/06
– ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18), zato
celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.
18. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Območje, predvideno za pozidavo s kmetijskimi objekti
s prometno in komunalno infrastrukturo se nahaja izven evidentiranih in zavarovanih območij nepremične kulturne dediščine.
(2) Arhitektura novih objektov naj sledi kontinuiteti obstoječe pozidave na tem območju, tako, da novo nastala gradnja
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ne bo vplivala negativno na kvaliteto obravnavanega območja.
Arhitekturno oblikovanje zunanjščine naj sloni na tradiciji stavbarstva širšega prostora. Ureditev okolice objektov naj upošteva obstoječe kvalitete kulturne krajine, brez večjih umetnih
barier in netipične urbane opreme ter z avtohtono zasaditvijo.
(3) Površine znotraj območja OPPN še niso bile arheološko pregledane. Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja, da
mora najditelj v primeru odkritja arheološke ostaline, najdbo
zavarovati nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj
obvestiti pristojno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine,
ki nadalje ukrepa v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(4) Investitor mora o začetku del vsaj 10 dni prej obvestiti
pristojno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine. Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno zavodu za varstvo kulturne
dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
VI. UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
19. člen
(1) Potres
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila
za potresno odporno gradnjo Pravilnik o mehanski odpornosti
in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05 in 61/17 – GZ)
EC8 (SIST EN-1998). Ureditveno območje obravnavanega občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja na območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogroženosti RS, marec 2013
(Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje)
uvrščeno v VIII. stopnjo MCS s pospeškom tal 0,175 g, kar
mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Pri izdelavi projektne dokumentacije morajo vsi posegi v
območju prostorske ureditve biti dimenzionirani, projektirani in
izvedeni z upoštevanjem predhodno pridobljenega geološkega-geotehničnega poročila.
V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in drenažne vode nekontrolirano po terenu.
(2) Požar
Za zagotovitev požarne varnosti je zgrajeno hidrantno
omrežje. Hidrant je na parceli št. 1331/1, k.o. 1371 – Metni vrh.
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 ognjeodpornega materiala.
V primeru požara je omogočen dostop gasilskim vozilom
neposredno do objekta.
(3) Zaščitni ukrepi
Glede na odločbo Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96, 54/15) ni potrebno predvideti
zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito
pred vojnimi udejstvovanji.
Vsi posegi v območju OPPN morajo biti dimenzionirani,
projektirani in izvedeni skladno z izdelanim geološko-geomehanskim poročilom.
20. člen
(ravnanje s plodno zemljo)
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno
zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev
zelenic.
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objektov in naprav in da se s tem ne poslabšujejo razmere na
celotnem območju.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU OPPN
22. člen
(obveznosti investitorja in izvajalcev)
(1) Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem
območju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih
objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišče in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
(2) Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno
deponirati;
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni
gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču;
– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne
infrastrukture, ki so tangirani pri predmetni gradnji.
IX. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
23. člen
(odstopanja)
Na območju urejanja so dovoljene naslednje tolerance:
– za lego objektov: načrtovani objekti se lahko v sklopu
gradbene parcele gradijo z večjim odmikom kot je določeno
v grafičnih prilogah, pod pogojem, da se upošteva dovoljen
odmik ali soglasje soseda od sosednjih gradbenih parcel in
javnih cest, ter da je zagotovljena varnost cestnega prometa.
– za horizontalni gabarit: načrtovani objekti se lahko gradijo večjega ali manjšega tlorisnega gabarita kot je določeno
v grafičnih prilogah. Možna so odstopanja (v »+« ali v »–«)
od horizontalnih gabaritov določenih v grafičnih prilogah pod
pogojem, da se ne presega faktor zazidanosti.
– za koto pritličja so tolerance ± 50 cm; kota manipulativnih površin se prilagaja vozišču javne ceste z maksimalnim
naklonom do 3 %.
– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt ali
uvozov na gradbeno parcelo, pod pogojem, da je zagotovljena
preglednost na cesti in varnost prometa.
– pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi je
možno odstopanje potekov predvidenih vodov, v kolikor se
pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrezne
projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob
pogoju, da prestavitev ne spreminjajo vsebinskega koncepta
OPPN.
24. člen
(gradnja komunalne opreme)
Glede na določbe ZUreP-2 in opremljenost območja
OPPN, ni potrebna izdelava posebnega programa opremljanja
za območje OPPN. Komunalni prispevek za posege v območju
OPPN, se obračuna na podlagi veljavnega odloka o programu
opremljanja zemljišč za območje Sevnica.
X. KONČNE DOLOČBE

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

25. člen

21. člen
Ureditveno območje OPPN je mogoče izvajati postopno
v takšnem obsegu, da je zagotovljena funkcija posameznih

(hramba in vpogled)
OPPN je stalno na vpogled na Občini Sevnica in na
Upravni enoti Sevnica.
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26. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
27. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-0017/2018
Sevnica, dne 21. novembra 2019
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

3167.

Odlok o četrtih (4) spremembah in dopolnitvah
Občinskega prostorskega načrta Občine
Sevnica

Na podlagi 115. in 273. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 8. ter 18. člena Statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17, 44/18)
je Občinski svet Občine Sevnica na 11. redni seji dne 20. 11.
2019 sprejel

ODLOK
o četrtih (4) spremembah in dopolnitvah
Občinskega prostorskega načrta
Občine Sevnica
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo četrte (4) spremembe in
dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica
(v nadaljevanju: 4SD OPN Sevnica).
Strokovna gradiva za 4SD OPN Sevnica je izdelalo podjetje URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana, v letu 2018.
2. člen
Odlok o 4SD OPN Sevnica sestavljajo:
1. UVODNE DOLOČBE
2. SPREMEMBE IZVEDBENEGA DELA OPN SEVNICA
3. KONČNE DOLOČBE
3. člen
4SD OPN Sevnica vsebujejo:
I. Odlok o 4SD OPN Sevnica
(1) Besedilo odloka o 4SD OPN Sevnica
(2) Grafični prikazi 4SD OPN Sevnica v samostojni mapi
50 x 70 cm z naslednjo vsebino:
Naslovnica
Vsebina
Izvedbeni del 4SD OPN Sevnica
1-01
Pregledna karta občine z razdelitvijo
na liste, M 1:60.000
2-01
Pregledna karta občine s prikazom
osnovne namenske rabe in ključnih omrežij
gospodarske javne infrastrukture,
M 1:60.000
3-16, 3-37 Prikaz območij urejanja prostora, osnovne
oziroma podrobnejše namenske rabe
prostora in prostorskih izvedbenih pogojev,
M 1:5.000
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Prikaz enot urejanja prostora
in gospodarske javne infrastrukture,
M 1:5.000

Legenda
II. PRILOGE 4SD OPN Sevnica
4SD OPN Sevnica ima naslednje priloge:
32
Prikaz stanja prostora, junij 2018,
ki vsebuje:
– tekstualni del
– grafične prikaze:
Pregledna karta Občine Sevnica z razdelitvijo na liste,
M 1:60.000
1-16, 1-37 Prikaz rabe prostora, M 1:5.000
2-16, 2-37 Prikaz gospodarske javne infrastrukture,
M 1.5.000
3a-16, 3a-37 Varstvo kulturne dediščine, M 1:5.000
3b-16, 3b-37 Ohranjanje narave, M 1:5.000
3c-16, 3c-37 Vodovarstvena območja ter območja
drugih omejitev v prostoru – erozijska,
poplavna območja, M 1:5.000
4-16, 4-37 Prikaz območja prostorskega akta,
M 1:5.000
Legenda
33
Strokovne podlage, na katerih temeljijo
rešitve prostorskega akta
34
Smernice in mnenja
35
Obrazložitev in utemeljitev prostorskega
akta
36
Povzetek za javnost
37
Okoljsko poročilo
38
Ostala gradiva izdelana za nosilce urejanja
prostora
III. DIGITALNI PODATKI OPN
Digitalna vsebina 4SD OPN Sevnica obsega digitalne datoteke posameznih sestavin grafičnih prikazov OPN ter rastrske
datoteke, ki ustrezajo analogni obliki OPN. Digitalni grafični prikazi so izdelani in prikazani na geodetski podlogi zemljiškega
katastrskega prikaza (ZKP, GURS 2019) v natančnosti merila
1:5000 in se lahko uporabljajo samo z navedeno geodetsko
podlogo. Digitalni zapis je izdelan v skladu s tehničnimi pravili
za pripravo prostorskih izvedbenih aktov v digitalni obliki, vir:
MOP, 6. 10. 2008.
2. ČETRTE (4) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN
4. člen
V 38. členu (splošna merila in pogoji GJI in GJD) se spremeni dvaindvajseti odstavek tako, da se glasi:
»Železnice
(22) Za vse posege znotraj varovalnega pasu glavne
železniške proge Ljubljana–Dobova (proga št. 10 d.m., ki je
elektrificirana z enosmerno napetostjo 3 kV) in regionalne
železniške proge Trebnje–Sevnica je treba pridobiti pogoje in
soglasje upravljavca javne železniške infrastrukture ter upoštevati določila Zakona o varnosti v železniškem prometu in
Pravilnika o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih
objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem
progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru ter
ostalih podzakonskih aktov, ki so navedeni v 120. členu prej
navedenega zakona.
Varovalni pas železniške proge je 108 m levo in desno
izven naselja ter 106 m levo in desno v naselju, merjeno od
osi skrajnega tira.«.
5. člen
Spremeni se namenska raba prostora v naselju Dolenji
Boštanj na zemljiščih s parc. št. 463 – del, 465 – del, 64 – del,
vse k.o. 1381 – Boštanj, iz kmetijskega in gozdnega zemljišča
v stavbno z namensko rabo BT.
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6. člen
Spremeni se namenska raba prostora v naselju Zabukovje nad Sevnico na zemljiščih s parc. št. 718/8, 718/10 in 718/11,
vse k.o. 1367 – Zabukovje, iz kmetijskega v stavbno zemljišče
z namensko rabo A.

nijo:

7. člen
V grafičnih prikazih izvedbenega dela OPN se spreme1-01

Pregledna karta občine z razdelitvijo
na liste, M 1:60.000
2-01
Pregledna karta občine s prikazom
osnovne namenske rabe in ključnih
omrežij gospodarske javne infrastrukture,
M 1:60.000,
3-16 in 3-37 Prikaz območij urejanja prostora, osnovne
oziroma podrobnejše namenske rabe
prostora in prostorskih izvedbenih pogojev,
M 1:5.000,
4-16 in 4-37 Prikaz enot urejanja prostora
in gospodarske javne infrastrukture,
M 1:5.000.
8. člen
V odloku se v 5. členu za točko 3.4.2.2.13 doda novi naslov 3.4.2.2.13a »btk – GE za kmečki turizem«.
9. člen
V odloku se za 71. členom doda nov nadnaslov (Tipi
gradbenih enot s prevladujočo PNRP – B posebna območja)
in 71.a člen, ki se glasi:
3.4.2.2.13-a

»71.a člen

.btk – GE za kmečki turizem
1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.
(PNRP): BT – površine za turizem:
btk – GE je namenjena dejavnosti kmetijstva s turizmom rekreacijo, turistični ponudbi s kratkotrajno nastanitvijo, kjer so
v manjšem obsegu dovoljene tudi terciarne dejavnosti (trgovina, gostinski lokali, zdravstvena rehabilitacija, veterina). GE je
v okviru turistične ponudbe namenjena tudi ureditvi šotorišč, kampov in piknik prostorov. Bivanje je dopustno za lastnika
oziroma upravljavca GE.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Hiša na podeželju – visoka do E1+M (3.4.3.6.01, samo določbe za osnovni in sekundarni kubus
ter tipi streh).
Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
– enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš,
– dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš.
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, od teh le stavbe za rehabilitacijo, veterinarske klinike
in veterinarske ambulante in podobno, stavbe za kombinirane storitve nastanitve, nege
in zdravstvene oskrbe in podobno
– 12650 Stavbe za šport
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, kot so: – zavetišča in hoteli za živali, pesjaki,
konjušnice in podobno
– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
Na gradbeni enoti s pnrp BT se lahko zgradi več glavnih stavb: hiša na podeželju (iz tega
člena), gospodarska stavba (3.4.3.6.02, samo določbe za osnovni in sekundarni kubus glavne
stavbe ter tipi streh) in kot hiša na podeželju (iz tega člena) za potrebe dejavnosti konjeništva,
gostinstva, zdravstva.

2.2 Pomožne stavbe –
število, število etaž

Lahko se gradi več pomožnih stavb GE (3.4.3.7) po Uredbi, kot enostaven oziroma nezahteven
objekt, ter začasni objekti po tem odloku, višine E1.
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3.0 Dopustna izraba prostora GE
3.1 Omejitev gostote
pozidave v tlorisu, odmiki
stavb, faktor zazidanosti

Na območju (PNRP): BT – površine za turizem je FZ do 0,50.

4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1 Organizacija prostora
4.2 Zelene in druge zunanje Zunanje ureditve, stavbe in ograje naj bodo oblikovno usklajene.
ureditve na GE, ograje in žive Ograde za konje naj bodo oblikovane na dve/tri vodoravne rante v rjavi ali beli barvi.
meje
4.3 Velikost GE, posebnosti
parcelacije

/

4.4 Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.

4.5 Omilitveni ukrepi

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda zagotoviti z vodotesno oziroma nepretočno greznico.
Gnojišča za shranjevanje gnoja in gnojnice in nepropustne greznice je treba urediti v skladu
s predpisi.
«

3. KONČNE DOLOČBE
10. člen
(vpogled v akt in hramba)
Odlok o 4SD OPN z vsemi prilogami se hrani in je na
vpogled javnosti na sedežu Občine Sevnica, Glavni trg 19a, v
Sevnici. V digitalni obliki je odlok na vpogled na spletni strani
Občine Sevnica. Odlok je posredovan Upravni enoti Sevnica
in Ministrstvu za okolje in prostor.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi odloka v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0010/2018
Sevnica, dne 21. novembra 2019
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave –
medobčinskega inšpektorata in redarstva
1. člen
V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
– medobčinskega inšpektorata in redarstva (Uradni list RS,
št. 53/12 in 11/19) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sedež skupne uprave Medobčinskega inšpektorata
in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in
Kostanjevica na Krki je v Šentjerneju.
(2) Zaposleni v skupni upravi opravljajo svoje delo v Občini Šentjernej, v ostalih občinah ustanoviteljicah pa v prostorih
njihovih občinskih uprav.
(3) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike, obrobljen
z dvema koncentričnima krogoma. Ob zgornjem robu je napis
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo« na spodnjem robu pa
»Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Kostanjevica na Krki«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

ŠKOCJAN
3168.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
– medobčinskega inšpektorata in redarstva

Na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnih
področjih občinske uprave Občine Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 1/10, 11/11 in 10/17), 3. člena Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Škocjan (Uradni list RS, št. 21/00 in 51/01), 3. člena Odloka o
ustanovitvi občinske uprave Občine Šmarješke Toplice (Uradni
list RS, št. 17/18) in 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 55/07) so Občinski svet Občine Šentjernej dne
9. 10. 2019, Občinski svet Občine Škocjan dne 1. 10. 2019,
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice dne 30. 10. 2019 in
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki dne 23. 10. 2019,
v skladu z 49.a členom 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) sprejeli

2. člen
(1) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah
ustanoviteljicah.
(2) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih
glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji
občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi medobčinskega
inšpektorata in redarstva zadnji odločal.
(3) Odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi.
Št. 9000-8/2019-O-15
Šentjernej, dne 9. oktobra 2019
Župan
Občine Šentjernej
Radko Luzar
Št. 032-0010/2019
Škocjan, dne 1. oktobra 2019
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler
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Št. 007-0010/2012-13
Šmarješke Toplice, dne 30. oktobra 2019
Župan
Občine Šmarješke Toplice
mag. Marjan Hribar

Uradni list Republike Slovenije
občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi medobčinskega
inšpektorata in redarstva zadnji odločal.
(3) Odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi.
Št. 9000-8/2019-O-15
Šentjernej, dne 9. oktobra 2019

Št. 061-6/2012
Kostanjevica na Krki, dne 23. oktobra 2019
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič

ŠMARJEŠKE TOPLICE
3169.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave – medobčinskega inšpektorata
in redarstva

Na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnih
področjih občinske uprave Občine Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 1/10, 11/11 in 10/17), 3. člena Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Škocjan (Uradni list RS, št. 21/00 in 51/01), 3. člena Odloka o
ustanovitvi občinske uprave Občine Šmarješke Toplice (Uradni
list RS, št. 17/18) in 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 55/07) so Občinski svet Občine Šentjernej dne
9. 10. 2019, Občinski svet Občine Škocjan dne 1. 10. 2019,
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice dne 30. 10. 2019 in
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki dne 23. 10. 2019,
v skladu z 49.a členom 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) sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave –
medobčinskega inšpektorata in redarstva
1. člen
V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
– medobčinskega inšpektorata in redarstva (Uradni list RS,
št. 53/12 in 11/19) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sedež skupne uprave Medobčinskega inšpektorata
in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in
Kostanjevica na Krki je v Šentjerneju.
(2) Zaposleni v skupni upravi opravljajo svoje delo v Občini Šentjernej, v ostalih občinah ustanoviteljicah pa v prostorih
njihovih občinskih uprav.
(3) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike, obrobljen
z dvema koncentričnima krogoma. Ob zgornjem robu je napis »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« na spodnjem robu
pa »Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Kostanjevica na
Krki«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
(1) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah
ustanoviteljicah.
(2) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih
glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji

Župan
Občine Šentjernej
Radko Luzar
Št. 032-0010/2019
Škocjan, dne 1. oktobra 2019
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler
Št. 007-0010/2012-13
Šmarješke Toplice, dne 30. oktobra 2019
Župan
Občine Šmarješke Toplice
mag. Marjan Hribar
Št. 061-6/2012
Kostanjevica na Krki, dne 23. oktobra 2019
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič

TOLMIN
3170.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta
Stanovanjska zazidava Žabče (ŽB 05)

Na podlagi določil 110. in 119. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 44. člena Statuta
Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15)
sprejemam

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Stanovanjska
zazidava Žabče (ŽB 05)
I.
(splošno)
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje Stanovanjske
zazidave Žabče (ŽB 05) (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
II.
(izhodišča)
V določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 78/12) (v nadaljnjem
besedilu: OPN Tolmin) je enota urejanja prostora ŽB 05 (v
nadaljnjem besedilu: EUP ŽB 05) po osnovni namenski rabi
opredeljena kot območje stavbnih zemljišč, po podrobnejši
namenski rabi pa kot stanovanjske površine za enodružinsko
gradnjo (SSe).
V okviru priprave OPN Tolmin je bila izdelana analiza
stanja poselitve za območje Občine Tolmin (Locus d.o.o. Domžale, marec 2007), v kateri so bile podane tudi usmeritve za
prostorski razvoj naselja Žabče. Izdelan je bil tudi Urbanistični
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načrt mesta Tolmin z okolico (Locus d.o.o.), v okviru tega pa
tudi bližnje naselje Žabče. Na podlagi kasnejših rezultatov
delavnic s predstavniki krajevnih skupnosti smo oblikovali EUP
ŽB 05 in določila za izvedbeni del OPN Tolmin.
EUP ŽB 05 glede na v prejšnjem odstavku navedene
strokovne podlage predstavlja eno izmed prioritetnih območij,
namenjenih gradnji enodružinskih hiš.
III.
(območje in predmet načrtovanja)
Območje EUP ŽB 05, v velikost približno 1 ha, se nahaja v
zahodnem delu naselja Žabče ter vključuje nepozidana stavbna
zemljišča s parc. št. 156/2, 157/19, 157/4, 157/7 in del parc.
št. 157/29, ter pozidana stavbna zemljišča s parc. št. 157/11,
157/12, 157/13 in 157/16, vse k.o. 2236 Žabče.
Zaradi boljše dostopnosti in gospodarnejše izrabe prostora se preveri možnost podaljšanja obstoječe javne poti
(JP 922374) na skrajnem zahodnem delu obravnavanega območja in možnost podaljšanja niza obstoječih stanovanjskih hiš
v smeri enote urejanja ŽB 06, z vključevanjem delov zemljišč s
parc. št. 147, 149, 152 in 154, vse k.o. 2236 Žabče.
Območje stavbnih zemljišč znotraj mej OPPN je poleg
gradnji enodružinskih hiš namenjeno tudi gradnji nezahtevnih in
enostavnih objektov, ki so ob taki namenski rabi dovoljeni. Ob
tem je predvidena rekonstrukcija obstoječe ter izgradnja nove
gospodarske javne infrastrukture in druge opreme za potrebe
naselja in območja širitve.
V primeru, da se ob načrtovanju ureditve ugotovi nujna
potreba po zagotavljanju dodatnih zemljišč za izgradnjo infrastrukture izven območja OPPN, bodo ureditve lahko delno
posegale izven tega območja.
IV.
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Izdelovalec, pooblaščeni prostorski načrtovalec, izbran v
postopku oddaje javnega naročila, pripravi variantne rešitve,
izmed katerih pripravljavec in naročnik Občina Tolmin, z vključevanjem javnosti, izbere najustreznejšo. Izdelovalec izbrano
rešitev pripravi kot osnutek OPPN.
Izdelovalec mora OPPN izdelati upoštevaje veljavna določila Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS,
št. 6/17) ter podzakonskih aktov, določila OPN Tolmin, prikaz
stanja prostora ter druge veljavne predpise, standarde in podatke o obravnavanem prostoru. V okviru postopka priprave
prostorskega akta pripravljavec zagotovi dodatne strokovne
podlage, v kolikor se to izkaže za potrebno.
V.
(postopek in roki za pripravo)
OPPN se skladno z določilom 119. člena ZUreP-2 pripravi
in sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek
priprave in sprejetje občinskega prostorskega načrta.
V postopku priprave OPPN se za izvedbo posameznih faz
upoštevajo naslednji okvirni roki:
– zbiranje ponudb in izbira
izdelovalca OPPN
november 2019
– priprava in predstavitev variantnih rešitev
ter izbor najustreznejše rešitve
45 dni
– priprava osnutka OPPN
30 dni
– pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja
prostora in pridobitev odločbe o potrebnosti
izdelave celovite presoje vplivov na okolje
51 dni
– izdelava dopolnjenega osnutka
30 dni
– javna razgrnitev in javna obravnava
dopolnjenega osnutka OPPN
30 dni
– priprava, obravnava in sprejem stališč
do pripomb in predlogov, podanih med javno
razgrnitvijo in javno obravnavo dopolnjenega
osnutka OPPN
30 dni
– priprava predloga OPPN
30 dni
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– pridobitev mnenj nosilcev urejanja
prostora k predlogu OPPN
30 dni
– izdelava usklajenega predloga OPPN
15 dni
– obravnava in sprejem Odloka o OPPN
na seji Občinskega sveta Občine Tolmin
30 dni
– objava Odloka o OPPN v Uradnem listu
Roki so zaradi nepredvidenih pogojev pristojnih nosilcev
urejanja prostora, dodatnih usklajevanj in morebitnih sprememb predpisov lahko prekoračeni.
Roki začnejo teči z dnem sklenitve pogodbe z izbranim
izdelovalcem.
VI.
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
V postopku priprave OPPN bodo s podajo mnenj k načrtovanim prostorskim ureditvam sodelovali naslednji državni
nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
(za področje razvoja poselitve);
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za
področje kmetijstva in mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje);
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana (za področje varstva narave in mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje);
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana (za področje rabe in
upravljanja z vodami ter mnenje o verjetnosti pomembnejših
vplivov OPPN na okolje);
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine in mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje);
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje varovanja zdravja in mnenje o verjetnosti
pomembnejših vplivov OPPN na okolje);
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite
in reševanja);
– Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;
– Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica;
– Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin
(urejanja prostora na področju prometa na občinskih cestah,
upravljavec občinskih cest ter javne razsvetljave);
– Komunala Tolmin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin (oskrba z
vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, zbiranje in odvoz
odpadkov).
Osnutek OPPN se pošlje na Ministrstvo za okolje in
prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo
vplivov na okolje, ki na podlagi prejetih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora odloči, ali je za načrtovano prostorsko
ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na
okolje (CPVO).
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če načrtovana ureditev poseže na področje v njihovi
pristojnosti.
VII.
(vključevanje javnosti)
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi na spletni
strani Občine Tolmin in v Uradnem listu ter se o tem obvesti
Krajevno skupnost Tolmin. Ta bo kot predstavnik lokalne
skupnosti obravnavanega območja udeležena pri predstavitvi variantnih rešitev in izboru najustreznejše. Podala bo
mnenje k osnutku OPPN, sodelovala pri pripravi stališč do
pripomb in predlogov, ki bodo podani v okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN, ter podala mnenje k
predlogu OPPN.
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V postopku priprave OPPN bo organizirana javna razgrnitev dopolnjenega osnutka prostorskega akta, ki bo trajala
najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve bo izvedena javna
obravnava razgrnjenega gradiva. Javnost bo ustrezno obveščena o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave ter o
načinu posredovanja pripomb in predlogov.
Pripravljavec bo preučil posamezne pripombe in predloge
ter do njih zavzel stališče. Stališča bodo obravnavana na seji
Odbora za okolje in prostor Občine Tolmin in na seji Občinskega sveta Občine Tolmin. Stališča bodo, skupaj s predlogom
OPPN, objavljena na spletni strani občine.
OPPN sprejme Občinski svet Občine Tolmin z odlokom,
ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
VIII.
(zagotavljanje finančnih sredstev)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN so zagotovljena v
proračunu občine.
Finančna sredstva, potrebna za pripravo mnenj nosilcev
urejanja prostora k OPPN in drugih udeleženih v postopku
priprave prostorskega akta, zagotovijo le-ti v okviru lastnih
sredstev.

Uradni list Republike Slovenije
3172.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike
Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike
Lašče na 8. seji, dne 19. novembra 2019 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o potrditvi mandatov nadomestnih članov
Občinskega sveta Občine Velike Lašče
Potrdi se mandata nadomestnima članicama Občinskega
sveta Občine Velike Lašče:
– Branki Purkat, roj.11. 10. 1952, stanujoči Turjak 77,
1311 Turjak
– Tini Kadenšek, roj. 1. 1. 1989, stanujoči Rašica 13,
1315 Velike Lašče.
Nadomestnima članicama izteče mandat hkrati z iztekom
mandata občinskemu svetu.
Ta sklep velja takoj.
Št. 0301-0038/2019-2
Velike Lašče, dne 20. novembra 2019

IX.
(objava in uveljavitev)

Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

Sklep o začetku priprave OPPN se objavi na spletni strani
Občine Tolmin in v Uradnem listu Republike Slovenije ter prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 3505-0001/2019
Tolmin, dne 15. novembra 2019
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan

3173.

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandatov
članov Občinskega sveta Občine Velike Lašče

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike
Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike
Lašče na 8. seji dne 19. novembra 2019 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o prenehanju mandatov članov
Občinskega sveta Občine Velike Lašče
Občinski svet Občine Velike Lašče ugotavlja:
– da je svetniku Antonu Zakrajšku, roj. 7. 7. 1959, stanujočemu Mala Slevica 36, Velike Lašče zaradi odstopa prenehal
mandat člana občinskega sveta,
– da je zaradi smrti Poloni Cvelbar, roj. 6. 12. 1950, stanujoči Male Lašče 71, Velike Lašče prenehal mandat.
Št. 0301-0038/2019-1
Velike Lašče, dne 20. novembra 2019
Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

Sklep o razrešitvi in imenovanju članov
občinskih odborov in komisij

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) je
Občinski svet Občine Velike Lašče na 8. seji dne 19. novembra
2019 sprejel

SKLEP
o razrešitvi in imenovanju članov občinskih
odborov in komisij

VELIKE LAŠČE
3171.

Ugotovitveni sklep o potrditvi mandatov
nadomestnih članov Občinskega sveta Občine
Velike Lašče

se:

Na podlagi prenehanja mandata članov občinskega sveta

– v odboru za finance razreši Anton Zakrajšek,
– v odbor za finance imenuje Branka Purkat,
– v odbor za družbene dejavnosti namesto Polone Cvelbar imenuje Tina Kadenšek,
– v statutarno pravno komisijo namesto Polone Cvelbar
imenuje Tina Kadenšek.
Št. 0301-0039/2019-1
Velike Lašče, dne 20. novembra 2019
Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

3174.

Sklep o vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
v letu 2020

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Velike Lašče
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 6/18) in 16. člena Sta-

Uradni list Republike Slovenije

Št.

tuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče,
št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče
na 8. seji dne 19. novembra 2019 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2020
I.
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Velike Lašče v letu 2020 znaša
0,001872 eurov.
II.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
prične veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 2020.
Št. 0301-0041/2019-1
Velike Lašče, dne 20. novembra 2019
Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

VIPAVA
3175.

Sklep o cenah programov Otroškega vrtca
Ajdovščina

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUJPS,
94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 18., 19. in
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, 93/15) sta Občinski svet Občine Ajdovščina
na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list
RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) na 9. redni seji dne 7. 11.
2019 in Občinski svet Občine Vipava na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17)
na 10. seji dne 21. 11. 2019 sprejela

SKLEP
o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina
1. CENE PROGRAMOV OTROŠKEGA
VRTCA AJDOVŠČINA
Cene programov, ki jih izvaja Otroški vrtec Ajdovščina,
znašajo mesečno na otroka:
skupna
cena
(v evrih)

strošek hrane
v skupni ceni
(v evrih)

DNEVNI PROGRAMI (6 do 9 ur)
Oddelki prvega starostnega
512,21
obdobja (1–3 let)
Oddelki drugega starostnega
363,18
obdobja (3–6 let)
Kombinirani oddelki
411,23
POLDNEVNI PROGRAMI s kosilom (4 do 6 ur)
Oddelki prvega starostnega
430,17
obdobja (1–3 let)
Oddelki drugega starostnega
313,37
obdobja (3–6 let)
Kombinirani oddelki
352,42

36,52
36,52
36,52
32,34
32,34
32,34
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Cena ure za daljšo prisotnost otroka v vrtcu, kot je določena za posamezni program, ki jo plačajo starši, znaša 7,10 evra.
Oddelke s poldnevnim programom vrtec oblikuje v večjih
enotah, v kolikor je v tak oddelek vpisanih 12 otrok prvega
starostnega obdobja oziroma 21 otrok drugega starostnega
obdobja. Sprememba programa med šolskim letom ni možna.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se mesečna cena zmanjša za dnevne stroške hrane, z upoštevanjem
povprečno 22 dni na mesec. Zmanjšanje cene se upošteva, od
naslednjega dne po obvestilu staršev.
Prosta mesta do maksimalnega normativa v Otroškem
vrtcu Ajdovščina, občini Ajdovščina in Vipava doplačujeta vsaka
za oddelke na svojem območju.
2. ODSOTNOSTI OTROK
Starši otrok, za katere sta Občini Ajdovščina in Vipava po
veljavnih predpisih dolžni kriti del cene programa, lahko uveljavljajo dodatno znižanje oziroma oprostitev plačila za daljšo
odsotnost otroka v vrtcu zaradi:
a) zdravstvenih razlogov
Če otrok zaradi bolezni neprekinjeno ne obiskuje vrtca
najmanj 20 zaporednih delovnih dni, se staršem za dneve
odsotnosti obračuna 50 % cene, ki jo plačujejo v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Znižano plačilo
uveljavljajo starši s pisno vlogo in zdravniškim potrdilom, ki ju
predložijo vrtcu, v katerega je otrok vključen najkasneje 5 dan
po končani odsotnosti. Starši, ki uveljavijo navedeno znižanje
plačila, niso upravičeni še do zmanjšanja plačila stroškov hrane za dneve odsotnosti po predzadnjem odstavku prve točke
tega sklepa.
b) poletnih dopustov oziroma počitnic
Za odsotnost otroka v strnjenem trajanju najmanj 20 delovnih dni v obdobju poletnih počitnic, od 20. junija do 10. septembra, so starši oproščeni enomesečnega plačila vrtca, ki ga
plačujejo v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev. Starši uveljavljajo oprostitev s pisno vlogo, ki jo predložijo vrtcu, v katerega je otrok vključen, najpozneje osem dni
pred načrtovano odsotnostjo.
Za uveljavljanje znižanega plačila oziroma oprostitev
plačila iz te točke, za otroke, ki so vključeni v Otroški vrtec
Ajdovščina, morajo imeti starši otrok poravnane vse finančne
obveznosti do Otroškega vrtca Ajdovščina.
Vrtec, v katerega je otrok vključen izda o znižanem plačilu oziroma oprostitvi plačila sklep, zoper katerega je možna
pritožba na župana občine.
Občini Ajdovščina in Vipava zagotavljata vrtcem iz te točke sredstva za plačilo razlike med znižanim plačilom in ceno
programa.
3. KONČNA DOLOČBA
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina (Uradni list RS,
št. 13/19). Ta sklep začne veljati 1. 12. 2019.
Št. 602-5/2019-2
Vipava, dne 21. novembra 2019
Župan
Občine Vipava
Goran Kodelja
Št. 602-2/2017
Ajdovščina, dne 8. novembra 2019
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

Stran

8630 /

Št.

70 / 29. 11. 2019

ZAGORJE OB SAVI
3176.

Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1228
za določitev obsega stavbnega zemljišča
pri posamični poselitvi za EUP OP 1/157
na območju Občine Zagorje ob Savi

Na podlagi 127. do 132. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17), 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 8. redni seji 18. 11.
2019 sprejel

SKLEP
o potrditvi lokacijske preveritve ID 1228
za določitev obsega stavbnega zemljišča
pri posamični poselitvi za EUP OP 1/157
na območju Občine Zagorje ob Savi
1. člen
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP
1/157 na območju Občine Zagorje ob Savi. Elaborat lokacijske
preveritve je pripravilo podjetje Savaprojekt d.d., Cesta krških
žrtev 59, 8270 Krško pod št. projekta 19057-00. Identifikacijska
številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 1228.
2. člen
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom preoblikovanja stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve na zemljiščih 280/11-del, 280/17-del, 280/19, 280/20,
280/21 in 278/1, vse k.o. Hrastnik pri Trojanah, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi
določeno z namensko rabo A (razpršena poselitev) in sovpada
z območjem enote urejanja prostora (EUP) OP 1/157. Grafični
prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen
v elaboratu lokacijske preveritve na sliki 3 in digitalnem podatku
shp, ki je priloga sklepa.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o potrditvi lokacijske preveritve ID 1258
za določitev obsega stavbnega zemljišča
pri posamični poselitvi za EUP OP 1/93
na območju Občine Zagorje ob Savi
1. člen
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za
EUP OP 1/93 na območju Občine Zagorje ob Savi. Elaborat
lokacijske preveritve je pripravilo podjetje Savaprojekt d.d.,
Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško pod št. projekta 19063-00.
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih
aktov je 1258.
2. člen
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom
preoblikovanja stavbnega zemljišča na območju posamične
poselitve na delu zemljišča s parcelno številko 1322/3-del k.o.
Zagorje, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi določeno z namensko rabo A (razpršena
poselitev) in sovpada z območjem enote urejanja prostora
(EUP) OP 1/93. Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na
sliki 5 in digitalnem podatku shp, ki je priloga sklepa.
3. člen
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki
jo Občina Zagorje ob Savi vodi v skladu s četrtim odstavkom
133. člena ZUreP-2.
Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Ministrstvu za okolje in prostor.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 351-116/2019-24
Zagorje ob Savi, dne 18. novembra 2019

3. člen
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki
jo Občina Zagorje ob Savi vodi v skladu s četrtim odstavkom
133. člena ZUreP-2.
Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Ministrstvu za okolje in prostor.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 351-93/2019-24
Zagorje ob Savi, dne 18. novembra 2019
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan

3177.

Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1258
za določitev obsega stavbnega zemljišča
pri posamični poselitvi za EUP OP 1/93
na območju Občine Zagorje ob Savi

Na podlagi 127. do 132. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17), 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 8. redni seji 18. 11.
2019 sprejel

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan

3178.

Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1306
za določitev obsega stavbnega zemljišča
pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1212
na območju Občine Zagorje ob Savi

Na podlagi 127. do 132. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17), 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 8. redni seji 18. 11.
2019 sprejel

SKLEP
o potrditvi lokacijske preveritve ID 1306
za določitev obsega stavbnega zemljišča
pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1212
na območju Občine Zagorje ob Savi
1. člen
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za
EUP OP 1/1212 na območju Občine Zagorje ob Savi. Elaborat
lokacijske preveritve je pripravilo podjetje Savaprojekt d.d.,

Uradni list Republike Slovenije
Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško pod št. projekta 19145-00.
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih
aktov je 1306.
2. člen
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom preoblikovanja stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve na delu zemljišč s parcelno številko 2675-del, 2733-del in
2673-del, vse k.o. Šentlambert, ki je v veljavnem Občinskem
prostorskem načrtu občine Zagorje ob Savi določeno z namensko rabo A (razpršena poselitev) in sovpada z območjem enote
urejanja prostora (EUP) OP 1/1212. Grafični prikaz preoblikovanja stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v
elaboratu lokacijske preveritve na sliki 5 in digitalnem podatku
shp, ki je priloga sklepa.
3. člen
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki
jo Občina Zagorje ob Savi vodi v skladu s četrtim odstavkom
133. člena ZUreP-2.
Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Ministrstvu za okolje in prostor.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 351-166/2019-23
Zagorje ob Savi, dne 18. novembra 2019
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan

3179.

Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1319
za določitev obsega stavbnega zemljišča
pri posamični poselitvi ter za individualno
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev
za EUP OP 1/541 na območju Občine Zagorje
ob Savi

Na podlagi 127. do 132. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17), 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 8. redni seji 18. 11.
2019 sprejel

SKLEP
o potrditvi lokacijske preveritve ID 1319
za določitev obsega stavbnega zemljišča
pri posamični poselitvi ter za individualno
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev
za EUP OP 1/541 na območju Občine Zagorje
ob Savi
1. člen
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ter za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za EUP OP
1/541 na območju Občine Zagorje ob Savi. Elaborat lokacijske
preveritve je pripravilo podjetje Savaprojekt d.d., Cesta krških
žrtev 59, 8270 Krško pod št. projekta 19144-00. Identifikacijska
številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 1319.
2. člen
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom preoblikovanja stavbnega zemljišča na območju posamične pose-
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litve na zemljiščih s parcelno številko 74/2, 806-del in 34/2-del,
vse k.o. Kolovrat, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem
načrtu Občine Zagorje ob Savi določeno z namensko rabo A
(razpršena poselitev) in sovpada z območjem enote urejanja
prostora (EUP) OP 1/541.
Individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v Odloku o OPN Občine Zagorje ob Savi, se
glasi:
»Ne glede na določila 116. člena Odloka o OPN Občine
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 18/15 – UPB, 9/2017), je na
območju enote urejanja prostora (EUP) OP 1/541 oziroma na
zemljišču s parcelno številko 74/2, k.o. Kolovrat dopustna tudi
postavitev pokopališke stavbe (mrliška vežica).«.
Grafični prikaz preoblikovanja stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve
na sliki 6 in digitalnem podatku shp, ki je priloga sklepa.
3. člen
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki
jo Občina Zagorje ob Savi vodi v skladu s četrtim odstavkom
133. člena ZUreP-2.
Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Ministrstvu za okolje in prostor.
4. člen
Sklep o lokacijski preveritvi za namen individualnega odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev skladno s tretjim
odstavkom 133. člena ZUreP-2 preneha veljati, če investitor ne
vloži popolne vloge za pridobitev predodločbe ali gradbenega
dovoljenja v dveh letih od njegove izdaje, ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega
dovoljenja.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 351-172/2019-26
Zagorje ob Savi, dne 18. novembra 2019
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan

SODRAŽICA
3180.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Sodražica za leto 2019

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 –
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415,
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819,
13/18) ter 15. in 93. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list
RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 7. redni seji
dne 21. 11. 2019 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Sodražica za leto 2019
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2019
(Uradni list RS, št. 14/19, dalje odlok), se 2. člen spremeni
tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
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A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in prihodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg. sredstev
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
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
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim osebam,
ki niso proračunski upor.
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rebalans 19
2.827.419
1.813.885
1.646.282
1.513.009
87.973
45.300
0
167.603
126.396
3.500
14.100
1.500
22.107
2.500
2.500
1.011.034
501.243
509.791
2.775.610
672.462
154.345
25.115
481.077
3.925
8.000
915.312
9.565
650.848
105.599
149.300
1.131.827
1.131.827
56.009
19.200

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK PRIMANJKLJAJ
III./2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

36.809
51.809
55.734
226.111

0
0
0
83.911
83.911
83.911
155.113
155.113
155.113
–19.393
–71.202
–51.809
23.484
«

2. člen
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2019
(Uradni list RS, št. 14/19) se drugi odstavek 19. člena spremeni
tako, da se glasi:
»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 občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do
višine 83.911,00 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2019.
Št. 410-2/19
Sodražica, dne 21. novembra 2019
Župan
Občine Sodražica
mag. Blaž Milavec

Stran

8633

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2020

8451

Uradni list Republike Slovenije

Št.

70 / 29. 11. 2019 /

VSEBINA
3119.
3120.
3123.

3124.

3121.

3122.

3125.

3126.
3127.
3128.

3129.

3130.

3131.
3132.
3133.

DRŽAVNI ZBOR

Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu
načrtu Agencije za energijo za leto 2020
Sklep o razrešitvi članice Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
Sklep o imenovanju člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne
Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
Sklep o imenovanju člana izbirne komisije za izbiro
primernih kandidatov za imenovanje predsednice
ali predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednice, članov in
namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi
Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju
predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju
odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu
otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom
Priporočilo v zvezi z zaščito pitne vode na območju
ljubljanskega vodonosnika

8411

3138.

8411
3139.
8412

8412

8411

3141.

Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v
Občini Jesenice

3142.

Odlok o vzpostavitvi območja za pešce na Trgu
Kontrada v Kanalu
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Občine Kanal ob Soči
Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v
Občini Kanal ob Soči
Pravilnik o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kanal
ob Soči

8412

3144.

8413

3145.

8415
8416

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da je tretji odstavek 396. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi z 9.
točko 394. člena Zakona o pravdnem postopku v
neskladju z Ustavo

SODNI SVET

Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

3147.
3148.

3150.
3151.

8419

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Obvestilo o veljavnosti prvega dopolnila k Četrti
izdaji slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji
– Formularium Slovenicum 4.1
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober
2019
Poročilo o gibanju plač za september 2019

3146.

3149.

8416

3153.
3152.

8420
8420
8420

3154.

3155.

OBČINE
3134.
3135.

3136.

3137.

AJDOVŠČINA

Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v
občini Ajdovščina
Pravilnik o subvencioniranju stroškov sterilizacije
in kastracije lastniških mačk in psov

8421
8437

3156.
3157.

BRASLOVČE

Sklep o spremembah in dopolnitvah letnega načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Braslovče za leto 2019

8441

8451
8452

JESENICE

8452

KANAL

8457
8459
8459
8462

KOČEVJE

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje
Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah
na območju Občine Kočevje
Statut javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje

8463
8467
8471

KOPER

Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo
ter o odmeri in izračunu komunalnega prispevka
na območju Mestne občine Koper
Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
Odlok o ustanovitvi Zavoda za mladino, kulturo in
turizem Koper
Odlok o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja
vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti
Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN
»Nad Dolinsko – izgradnja neprofitnih stanovanj«
Sklep o dopolnitvi Sklepa o uvedbi javne službe
»upravljanje določenih javnih parkirišč«

8475
8485
8487
8499
8498
8504

KOSTANJEVICA NA KRKI

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave –
medobčinskega inšpektorata in redarstva

8505

KRANJ

Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda
Gorenjske lekarne
Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega
lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne

8506
8511

LJUBNO

3158.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Ljubno

3159.

Odlok o izboru in sofinanciranju programov javnih
del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica

8437

CELJE

Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih
odpadkov v Mestni občini Celje

IG

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 4/2019

3143.

8413

DOBREPOLJE

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na
področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem
zavodu

3140.

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o šolskem redu v srednjih šolah
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o bivanju v dijaških domovih

DOBJE

8514

NOVA GORICA

8594

Stran

3160.
3161.
3162.

3163.
3164.
3165.

3166.

3167.

3180.

3168.

3169.

3170.

3171.
3172.

8634 /
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PIVKA

3173.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Pivka
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost na območju Občine Pivka
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega

8595
8609

8609
8609
8619

SEMIČ

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Semič za leto 2020

8619

SEVNICA

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe – kmetija
Jazbec
Odlok o četrtih (4) spremembah in dopolnitvah
Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica

8619
8623

8625

8626

TOLMIN

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Žabče
(ŽB 05)

8626

VELIKE LAŠČE

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandatov članov
Občinskega sveta Občine Velike Lašče
Ugotovitveni sklep o potrditvi mandatov nadomestnih članov Občinskega sveta Občine Velike Lašče

Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1228 za
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/157 na območju Občine
Zagorje ob Savi
Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1258 za
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/93 na območju Občine
Zagorje ob Savi
Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1306 za
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1212 na območju Občine
Zagorje ob Savi
Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1319 za
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ter za individualno odstopanje od
prostorskih izvedbenih pogojev za EUP OP 1/541
na območju Občine Zagorje ob Savi

8629

ZAGORJE OB SAVI

8630

8630

8630

8631
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ŠMARJEŠKE TOPLICE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva

3176.

3178.

8628

8631

ŠKOCJAN

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave –
medobčinskega inšpektorata in redarstva

Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina

3177.

8628

VIPAVA

3175.

3179.

SODRAŽICA

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Sodražica za leto 2019

3174.

Sklep o razrešitvi in imenovanju članov občinskih
odborov in komisij
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč v letu 2020

8628
8628

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 70/19
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov

2449

2476
2482
2485

Objave po Zakonu o elektronskih
komunikacijah

2486

Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2489
2489
2489
2490
2492
2492
2492
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