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MINISTRSTVA
509.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o trženju razmnoževalnega
materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih
za pridelavo sadja

Na podlagi petega odstavka 3. člena, 4.a člena, osmega odstavka 10. člena, šestega odstavka 12. člena, tretjega
odstavka 14.a člena, desetega odstavka 20. člena, dvanajstega odstavka 22. člena in drugega odstavka 26. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS,
št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12
– ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o trženju razmnoževalnega materiala in sadik
sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja
1. člen
V Pravilniku o trženju razmnoževalnega materiala in sadik
sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS,
št. 67/16) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vrste sadnih rastlin, kategorije razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za
pridelavo sadja, pogoje in zahteve, ki jih mora glede kakovosti,
zdravstvenega stanja in sortne pristnosti izpolnjevati posamezna kategorija razmnoževalnega materiala in sadik sadnih
rastlin, namenjenih za pridelavo sadja med pridelavo in na
trgu, zahteve glede sorte, glede sledljivosti, pakiranja in označevanja razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin,
namenjenih za pridelavo sadja, način preverjanja skladnosti
razmnoževalnega materiala in sadik s predpisanimi pogoji in
zahtevami, zahteve za dobavitelja, zahteve za uradno potrditev
in postopek uradne potrditve razmnoževalnega materiala in
sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, v skladu z:
– Direktivo Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008
o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih
rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (UL L št. 267 z dne
8. 10. 2008, str. 8), zadnjič spremenjeno z Izvedbenim sklepom
Komisije (EU) 2019/120 z dne 24. januarja 2019 o spremembi
Direktive Sveta 2008/90/ES glede podaljšanja odstopanja v
zvezi z uvoznimi pogoji za razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline, namenjene za pridelavo sadja, iz tretjih
držav (UL L št. 24 z dne 28. 1. 2019, str. 27),
– Izvedbeno direktivo Komisije 2014/96/EU z dne 15. oktobra 2014 o zahtevah v zvezi z označevanjem, pečatenjem in
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pakiranjem razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih
rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, ki spadajo v področje
uporabe Direktive Sveta 2008/90/ES (UL L št. 298 z dne 16. 10.
2014, str. 12), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2019/1813 z dne 29. oktobra 2019 o spremembi
Izvedbene direktive 2014/96/EU o zahtevah v zvezi z označevanjem, pečatenjem in pakiranjem razmnoževalnega materiala
sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja,
ki spadajo v področje uporabe Direktive Sveta 2008/90/ES
glede barve etikete za certificirane kategorije razmnoževalnega
materiala in sadnih rastlin ter vsebine dokumenta dobavitelja
(UL L št. 278 z dne 30. 10. 2019, str. 7), in
– Izvedbeno direktivo Komisije 2014/98/EU z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju Direktive Sveta 2008/90/ES v zvezi s
posebnimi zahtevami za rodove in vrste sadnih rastlin iz Priloge I k Direktivi, posebnimi zahtevami, ki jih morajo izpolnjevati
dobavitelji, in podrobnimi predpisi za uradne preglede (UL L
št. 298 z dne 16. 10. 2014, str. 22), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2020/177 z dne 11. februarja
2020 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS,
68/193/EGS, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, direktiv Komisije 93/49/EGS in 93/61/EGS ter izvedbenih direktiv
2014/21/EU in 2014/98/EU v zvezi s škodljivimi organizmi
rastlin na semenih in drugem rastlinskem razmnoževalnem
materialu (UL L št. 41 z dne 13. 2. 2020, str. 1), (v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 2014/98/EU).«.
2. člen
V Prilogi 2 se točka 2.1 spremeni tako, da se glasi:
»2.1 Uradne etikete morajo biti:
– bele barve z diagonalno vijolično črto za izvorni material,
– bele barve za osnovni material,
– modre barve za certificirani material.«.
Za točko 2.2 se doda nova točka 2.3, ki se glasi:
»2.3 Uradne etikete morajo biti jasno vidne in čitljive.
Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti na uradnih etiketah
neizbrisno natisnjeni v enem od uradnih jezikov EU.«.
Na koncu točke 4.1 se doda besedilo: »Če se etikete
dobavitelja namestijo na razmnoževalni material ali sadike
kategorije CAC, morajo biti rumene barve.«.
V točki 4.2 se na koncu napovednega stavka za besedo
»navede« doda beseda »najmanj«.
Deveta in deseta alineja se črtata.
Dosedanja enajsta alineja postane deveta alineja.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
(prehodna določba)
Razmnoževalni material in sadike kategorije CAC, ki so
ob uveljavitvi tega pravilnika označene z etiketami dobavitelja
v skladu s točko 4.1 in 4.2 Priloge 2 Pravilnika o trženju raz-
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množevalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih
za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 67/16), se lahko s tako
etiketo tržijo še najpozneje do 30. junija 2021.
4. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 1. aprila 2020.

Uradni list Republike Slovenije
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta sklep začne veljati 1. aprila 2020.
Št. 9000-4/2020/16-3-1
Ljubljana, dne 27. februarja 2020
EVA 2020-2611-0017

Št. 007-389/2019
Ljubljana, dne 2. marca 2020
EVA 2020-2330-0027

Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
predsednik sveta zavoda
Dušan Bavec

Dr. Aleksandra Pivec
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

511.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
510.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi
prispevkov za posebne primere zavarovanja

Na podlagi prvega odstavka 143. člena v zvezi s četrtim odstavkom 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13
– ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206,
85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15,
23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji 27. februarja
2020 sprejel

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 rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za februar 2020
Cene življenjskih potrebščin so bile februarja 2020 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,7 %.
Št. 9621-51/2020/5
Ljubljana, dne 4. marca 2020
EVA 2020-1522-0007

SKLEP
o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov
za posebne primere zavarovanja
1. člen
V Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 14/17, 64/17, 19/18 in 17/19)
se v 3. členu znesek »7,03 eura« nadomesti z zneskom
»7,33 eura«.
Četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– osebe, ki se po predpisih, ki urejajo trg dela, po predpisih, ki urejajo zaposlovanje invalidov, ali po predpisih, ki urejajo
socialno varstvo, usposabljajo z delom pri izvajalcu ukrepa
aktivne politike zaposlovanja ali pri izvajalcu drugega ukrepa
oziroma programa, razen oseb, ki opravljajo javna dela;«.
2. člen
V 4. členu se v prvem, drugem in tretjem odstavku znesek
»10,51 eura« nadomesti z zneskom »10,96 eura«.
3. člen
V 5. členu se znesek »14,00 eura« nadomesti z zneskom
»14,60 eura«.
4. člen
V 6. členu se znesek »35,05 eura« nadomesti z zneskom
»36,56 eura«.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za februar 2020

Bojan Nastav
generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

OBČINE
ČRENŠOVCI
512.

Pravilnik o sofinanciranju ravnanja
z azbestnimi odpadki v Občini Črenšovci

Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10 in 62/16)
je Občinski svet Občine Črenšovci na 12. redni seji dne 5. 3.
2020 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki
v Občini Črenšovci

5. člen
V 7. členu se znesek »175,26 eura« nadomesti z zneskom »182,80 eura« ter znesek »14,60 eura« nadomesti z
zneskom »15,23 eura«.

1. člen
S tem pravilnikom se določa način in pogoje ter postopek za dodeljevanje proračunskih sredstev za odstranjevanje
azbestne kritine s stanovanjskih, kmetijskih in drugih privatnih
gospodarskih objektov na območju Občine Črenšovci.

6. člen
V 8. členu se znesek »3,48 eura« nadomesti z zneskom
»3,63 eura«.

2. člen
Občina Črenšovci s podeljevanjem proračunskih sredstev vzpodbuja zamenjavo azbestne kritine z okolju in zdravju

Uradni list Republike Slovenije
prijaznejšimi materiali. Višina sredstev, ki so letno namenjena
za odstranjevanje azbestne kritine, je določena v odloku o
proračunu Občine Črenšovci za posamezno leto.
3. člen
Upravičenci do prejema proračunskih sredstev po tem
pravilniku so občani – fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče
v Občini Črenšovci in:
– so lastniki oziroma solastniki stanovanjskih, kmetijskih
in drugih privatnih gospodarskih objektov ali stanovanjskih
enot, s katerih se odstranjuje azbestna kritina,
– so najemniki stanovanjskih, kmetijskih in drugih privatnih gospodarskih objektov ali stanovanjskih enot, ki imajo z
lastnikom objekta ali stanovanjske enote sklenjeno dolgoročno
najemno pogodbo (najmanj za deset let), v kateri je opredeljena
tudi pravica oziroma dolžnost najemnika do vlaganj v objekt ali
imajo ustrezno soglasje lastnika za odstranitev azbestne kritine.
4. člen
Splošni pogoji za pridobitev proračunskih sredstev za
odstranjevanje azbestne kritine:
– objekti, s katerih se odstranjuje azbestna kritina, morajo
biti locirani na območju Občine Črenšovci in namenjeni stanovanjski rabi (stanovanjski objekti, garaže, drvarnice), kmetijski
in drugi privatni gospodarski rabi;
– investitorji in izvajalci del morajo pri ravnanju z azbestnimi odpadki izvajati predpisane ukrepe s področja varstva
okolja in varstva pri delu;
– prosilec lahko pridobi proračunska sredstva za kritje
dela stroška odlaganja odpadne azbestne kritine na odlagališču
komunalnih odpadkov v višini 216,85 EUR/tono.
5. člen
Vloga za dodelitev proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine mora obvezno vsebovati:
– ime, priimek in naslov prosilca ter lokacijo (naslov, parc.
št.) objekta, na katerem se izvaja poseg;
– fotografijo objekta s katerega se odstranjuje azbestna
kritina neposredno pred odstranitvijo;
– ustrezno dovoljenje ali drug upravni akt, če ga za izvedbo del veljavna zakonodaja predvideva;
– če je prosilec najemnik: soglasje lastnika stanovanjskega, kmetijskega in drugega privatnega gospodarskega objekta
k izvedenemu posegu;
– potrdilo in račun izvajalca javne službe oziroma upravljalca odlagališča komunalnih odpadkov o prevzemu odpadkov, ki vsebujejo azbest (evidenčni list o ravnanju z odpadki);
– višino zaprošenih sredstev v skladu s priloženim računom;
– izjavo, da za odstranitev azbestne kritine ni bila dodeljena državna pomoč oziroma, če je bila, kolikšen delež je bil
pridobljen iz drugih virov.
6. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi popolne vloge.
7. člen
Vloge obravnava strokovna služba občinske uprave Občine Črenšovci, ki v roku 30 dni od prejetja popolne vloge s
sklepom odloči o upravičenosti do sofinanciranja.
Zoper sklep je možna pritožba, ki se v roku 8 dni od prejema sklepa vloži pri organu, ki je sklep izdal. O pritožbi odloči
župan v 30 dneh od prejema.
8. člen
Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, preverja občinska uprava Občine Črenšovci.
Prosilec je dolžan vrniti dodeljena sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje v primeru, da so bila sredstva dodeljena na podlagi
neresničnih podatkov, da je prejemnik le-ta nenamensko uporabil ali da dela niso bila izvedena v skladu z veljavnimi predpisi.
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9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-12/2020-115
Črenšovci, dne 5. marca 2020
Županja
Občine Črenšovci
Vera Markoja

513.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni
denarni pomoči za novorojence v Občini
Črenšovci

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10 in 62/16)
je Občinski svet Občine Črenšovci na 12. redni seji dne 5. 3.
2020 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o enkratni denarni
pomoči za novorojence v Občini Črenšovci
1. člen
Prvi stavek prvega odstavka 3. člena Pravilnika o enkratni
denarni pomoči za novorojence v Občini Črenšovci (Uradni list
RS, št. 11/09 in 30/10) se spremeni in glasi:
»Višina pomoči po tem pravilniku znaša neto 200 EUR.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-12/2020-114
Črenšovci, dne 5. marca 2020
Županja
Občine Črenšovci
Vera Markoja

ILIRSKA BISTRICA
514.

Sklep o izločitvi javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih
novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99,
Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) na predlog
Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore
sprejetega na 6. seji dne 26. 2. 2020, na 10. seji dne 27. 2.
2020, sprejel naslednji

SKLEP
I.
Zemljišče parc. št. 2255/3 (ID znak 2512 2255/3)
k.o. Šembije se izloči iz javnega dobra in se pri njem vpiše
lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.
II.
Sklep o izločitvi javnega dobra stopi v veljavo naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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III.
Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Št. 478-57/2016
Ilirska Bistrica, dne 27. februarja 2020
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

515.

Uradni list Republike Slovenije
517.

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih
novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99,
Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) in 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS,
št. 61/17) na predlog Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja
in poslovne prostore sprejetega na 6. seji dne 26. 2. 2020, na
10. seji dne 27. 2. 2020 sprejel naslednji

SKLEP

Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih
novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99,
Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) in 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS,
št. 61/17) na predlog Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja
in poslovne prostore sprejetega na 6. seji dne 26. 2. 2020, na
10. seji dne 27. 2. 2020 sprejel naslednji

SKLEP

I.
Pri parc. št. 1960/40 k.o. Podgrad (ID znak 2579 1960/40)
se izbriše zaznamba javnega dobra.
II.
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-79/2018
Ilirska Bistrica, dne 27. februarja 2020
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

I.
Pri parc. št. 1378/131 k.o. Bač (ID znak 2509 1378/131),
1378/186 k.o. Bač (ID znak 2509 1378/186), 4100/19 k.o. Bač
(ID znak 2509 4100/19) se izbriše zaznamba javnega dobra.
II.
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-46/2015
Ilirska Bistrica, dne 27. februarja 2020
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

516.

518.

SKLEP

SKLEP
I.
Pri parc. št. 1614/3 k.o. Starod (ID znak 2552 1614/3) se
izbriše zaznamba javnega dobra.
II.
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-86/2018
Ilirska Bistrica, dne 27. februarja 2020
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

I.
Pri parc. št. 1953/9 k.o. Podgrad (ID znak 2579 1953/9)
se izbriše zaznamba javnega dobra.
II.
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-45/2018
Ilirska Bistrica, dne 27. februarja 2020
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih
novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99,
Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) in 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS,
št. 61/17) na predlog Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja
in poslovne prostore sprejetega na 6. seji dne 26. 2. 2020, na
10. seji dne 27. 2. 2020 sprejel naslednji

Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih
novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99,
Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) in 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS,
št. 61/17) na predlog Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja
in poslovne prostore sprejetega na 6. seji dne 26. 2. 2020, na
10. seji dne 27. 2. 2020 sprejel naslednji

Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

519.

Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih
novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99,
Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) in 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS,
št. 61/17) na predlog Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja

Uradni list Republike Slovenije
in poslovne prostore sprejetega na 6. seji dne 26. 2. 2020, na
10. seji dne 27. 2. 2020 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Pri parc. št. 1713/2 k.o. Topolc (ID znak 2523 1713/2) se
izbriše zaznamba javnega dobra.
II.
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-16/2017
Ilirska Bistrica, dne 27. februarja 2020
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

520.

Sklep o vrednosti točke za plačilo komunalne
takse za posebno in podrejeno rabo javnih
površin v Občini Ilirska Bistrica

Na podlagi 26. člena Odloka o posebni in podrejeni rabi
javnih površin (Uradne objave Snežnik, št. 3/03) in na podlagi
16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN,
št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006, Uradne objave Bistriški
odmevi, št 5/10) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na
predlog Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne
prostore sprejetega na 6. seji dne 26. 2. 2020 na 10. seji dne
27. 2. 2020 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Vrednost točke za plačilo komunalne takse za posebno
in podrejeno rabo javnih površin v Občini Ilirska Bistrica znaša
0,142 €.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-8/2020
Ilirska Bistrica, dne 27. februarja 2020
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

KOPER
521.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za posege
v prostor na območju mestnega jedra mesta
Koper z vplivnim območjem

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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RAZGLAŠAM ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za posege
v prostor na območju mestnega jedra
mesta Koper z vplivnim območjem
Št. 3505-10/2019
Koper, dne 6. marca 2020
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2 – Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni
list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 5. marca 2020 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za posege
v prostor na območju mestnega jedra
mesta Koper z vplivnim območjem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojijh za posege v prostor
na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem
(Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07, 39/07,
65/10, 14/11, 18/14, 76/15, 43/17, 41/18 in 69/18) (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve PUP), ki ga je izdelalo podjetje Studio Mediterana d.o.o., Izola, v september 2019, pod
štev. 36/19.
2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev se nanašajo na posamezne člene odloka. Meja območja
se s temi spremembami in dopolnitvami ne spreminja.
(2) V grafičnem delu sprememb in dopolnitev PUPa se
nadomesti List 13 – Prikaz poplavne nevarnosti.
II. PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV
PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJEV
3. člen
Na koncu 26. člena Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991,
Uradni list RS, št. 16/07, 39/07, 65/10, 14/11, 18/14, 76/15,
43/17, 41/18, 69/18) se za sedemnajstim odstavkom dodata
nov osemnajsti in devetnajsti odstavek, ki se glasita:
»(18) 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.
(19) Pri načrtovanju izgradnje komunalnih čistilnih naprav
je treba izdelati tudi hidrološko hidravlično analizo prevodnosti
konkretnega vodotoka glede na predvideno odvajanje očiščenih odpadnih voda v vodotok. Pri navedeni analizi je treba
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upoštevati tako maksimalne in minimalne pretoke ter srednji
nizki pretok vodotoka kot tudi maksimalno predvideno količino
očiščenih odpadnih voda na iztoku. S predvidenim odvajanjem
očiščenih odpadnih voda v vodotok ne smejo biti poslabšane
odtočne razmere na dolvodnem zemljišču oziroma ne sme biti
povečana poplavna ogroženost. Za zagotavljanje neškodljivega odvajanja očiščenih odpadnih voda v vodotok je, po potrebi, pred iztokom treba načrtovati zadrževalni bazen ustreznih
dimenzij.«
4. člen
Deveti odstavek 28. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(9) Projektne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih in
odpadnih z veljavno zakonodajo s tega področja, s predpisi na
področju varstva voda, okolja in občinskimi predpisi.«
5. člen
Za četrtim odstavkom 52. člena se dodata nov peti in šesti
odstavek, ki se glasita:
»(5) Na poplavnem območju so v skladu s predpisi na področju varstva voda prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v
prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna
in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim
delovanjem voda.
(6) Na erozijskem območju je v skladu z določili zakona o
vodah prepovedano poseganje v prostor na način, ki pospešuje
erozijo in oblikovanje hudournikov.«
6. člen
Za šestim odstavkom 53. člena se dodajo novi sedmi do
štirinajsti odstavek, ki se glasijo:
»(7) Z ureditvami se ne sme povzročati poslabšanja stanja voda in vodnega režima oziroma je treba zagotoviti izravnalne in omilitvene ukrepe.
(8) Obstoječe zadrževalne površine je potrebno ohranjati
v največji možni meri in zagotavljati njihovo ponovno vzpostavitev, če je to mogoče. Kadar je izkazan javni interes, je spreminjanje obsega zadrževalnih površin ali vodnega režima možno
le ob ustrezni nadomestitvi teh površin in izvedbi izravnalnih
ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režim in
stanje voda.
(9) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih določa veljavna zakonodaja s področja varstva voda.
(10) Pri obstoječih objektih in napravah, ki se nahajajo na
vodnem in priobalnem zemljišču, je kljub prepovedi poseganja
v prostor mogoča rekonstrukcija, sprememba namembnosti
ali nadomestna gradnja ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
(11) Za vsako rabo vodnega dobra, ki presega meje splošne rabe, za rabo naplavin ali podzemnih voda, je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije
v skladu z določbami zakona o vodah.
(12) Na obravnavanem območju sega zunanja meja priobalnega zemljišče tekočih voda v širini 5 m od meje vodnega
zemljišča – od izrazite geomorfološke spremembe oziroma
pete nasipa na zračni strani. Natančnejša meja se določa na
podlagi veljavnih prepisov.
(13) Priobalno zemljišče morja sega v širini 25 m od meje
vodnega zemljišča morja (obalne linije).
(14) Investitor mora za posege na vodnem in priobalnem
zemljišču v lasti države in upravljanju Direkcije RS za vode, ki
so skladni z določili zakona o vodah, skleniti ustrezno stvarno-pravno pogodbo, ki takšne posege dovoljuje in velja kot
dokazilo pravice graditi po gradbenem zakonu.«
7. člen
V tretjem odstavku 54. člena se v napovednem stavku
besedilo »KC-47, KC-48, KC-49, KC-50 in delu KC-52« nadomesti s besedilom: »KC-45, KC-46, KC-47, KC-49, KC-50
in delu KC-52«

Uradni list Republike Slovenije
glasi:

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se

»(5) Na planskih celotah iz tretjega odstavka tega člena,
kjer je na podlagi sklepa župana, OPPN v postopku sprejemanja, so do sprejema OPPN dovoljena le vzdrževalna dela in
rekonstrukcije na obstoječih objektih. Ne glede na določila tega
člena je izjemoma možna gradnja objektov, če je za objekte zagotovljena vsa komunalna infrastruktura skladno z določili PUP
in če nameravana gradnja ne bo ovirala celovitega urejanja
obravnavanega območja. Izpolnjevanje teh pogojev ugotavlja
in s soglasjem potrdi občinski urad, pristojen za prostor, na
podlagi vloge investitorja. Vloga mora vsebovati idejno zasnovo
stavbe s prikazom lege stavbe na gradbeni parceli in s prikazom možnosti priključevanja na komunalno infrastrukturo. Iz
priložene idejne zasnove mora biti razvidno, da pozicioniranje
objekta ter ureditev komunalne infrastrukture za investitorje
objekta, ne omejuje nadaljnje ureditve gospodarske javne infrastrukture na obravnavanem območju. Kadar se ugotovi, da
je gradnja možna, mora biti skladna z ostalimi določili PUPa.«
III. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra
mesta Koper z vplivnim območjem so stalno na vpogled pri
pristojnem organu Mestne občine Koper.
9. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja
pristojni organ.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-10/2019
Koper, dne 5. marca 2020
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino Ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e
Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

PROMULGO IL DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto
sulle norme tecniche di attuazione degli
interventi nel centro storico di Capodistria
e nella rispettiva zona d'influenza
N. 3505-10/2019
Capodistria, 6 marzo 2020
Il Sindaco
Comune Città di Capodistria
Aleš Bržan
In base alla Legge sulla progettazione territoriale (ZUreP-2
– Gazzetta ufficiale della RS, n. 61/17), in virtù dell'articolo 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), visto
l'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 ha approvato, durante la seduta
del 5 marzo 2020, il seguente
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DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto
sulle norme tecniche di attuazione degli
interventi nel centro storico di Capodistria
e nella rispettiva zona d'influenza
I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Con il presente decreto, si approvano le modifiche ed
integrazioni al Decreto sulle norme tecniche d’attuazione degli
interventi nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva
zona d’influenza (Bollettino Ufficiale n. 29/1991, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 16/07, 39/07, 65/10, 14/11,
18/14, 76/15, 43/17, 41/18, e 69/18) (nel seguito modifiche e
integrazioni NTA), elaborate dalla società Studio Mediterana,
d.o.o. / s.r.l., Izola-Isola, nel settembre 2019, progetto n. 36/19.
Art. 2
(1) Le modifiche e integrazioni delle norme tecniche di
attuazione si riferiscono ai singoli articoli del decreto. La zona
di confine con le presenti modifiche ed integrazioni non viene
modificata.
(2) Nella parte grafica delle modifiche e delle integrazioni
NTA viene sostituito il Foglio 13 – Raffigurazione del pericolo
di inondazioni.
II OGGETTO DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Art. 3
Alla fine dell’articolo 26 del Decreto sulle norme tecniche
di attuazione degli interventi nel centro storico di Capodistria e
nella rispettiva zona d’influenza (Bollettino ufficiale, n. 29/1991,
Gazzetta ufficiale della RS, n. 16/07, 39/07, 65/10, 14/11,
18/14, 76/15, 43/17, 41/18, 69/18), dopo il comma 17 vengono
aggiunti ulteriori due comma (18 e 19) come segue:
»(18) Nella pianificazione del percorso dell’infrastruttura
pubblica è necessario progettare il minor numero possibile di
attraversamenti di corsi d'acqua. Nelle aree in cui il percorso
si snoda parallelamente al corso d'acqua, esso non dovrebbe
interferire con il territorio costiero tranne, eccezionalmente,
in brevi tratti in cui lo spazio a disposizione è limitato, ma comunque in modo tale da non compromettere la stabilità delle
sponde dei corsi d'acqua.
(19) Nella progettazione della costruzione degli impianti
comunali di trattamento delle acque reflue, è necessario effettuare anche un'analisi idraulica idrologica della conduttività di
un determinato corso d'acqua in relazione allo scarico previsto
delle acque reflue trattate nel corso d'acqua. Tale analisi deve
tener conto sia dei flussi massimi che minimi e del flusso medio-basso del corso d'acqua, nonché della quantità massima
prevista di acque reflue trattate all'uscita. Lo scarico pianificato delle acque reflue trattate nel corso d'acqua non deve
aggravare le condizioni di drenaggio sul terreno ovvero non
deve aumentare il rischio di alluvione. Al fine di garantire lo
scarico sicuro delle acque reflue trattate nel corso d'acqua, è
necessario progettare un bacino di contenimento di dimensioni
adeguate prima dello scarico.«
Art. 4
Il nono comma dell'articolo 28 viene modificato come
segue:
»(9) Le soluzioni progettuali per lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue e di quelle meteoriche deve avvenire
nel rispetto dei regolamenti e delle norme vigenti nel campo
della protezione delle acque, dell’ambiente nonché delle norme
comunali.«
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Art. 5
Nell’articolo 52, dopo il quarto comma, si aggiungono
ulteriori due comma (5 e 6) come segue:
»(5) In conformità con le normative sulla protezione delle
acque, sono vietate tutte le attività e tutti gli interventi sul terreno alluvionale che possono avere un impatto negativo sulle
acque, sull'acqua e sulle terre costiere o che possono aumentare il rischio di alluvione dell'area, ad eccezione degli interventi
intesi a proteggere dai danni dall'azione dell'acqua.
(6) In conformità alle disposizioni della Legge sulle acque,
all’interno dell’area di erosione è vietato ogni tipo di intervento
che potrebbe accelerare l’erosione e la formazione di torrenti.«
Art. 6
Nell'articolo 53, dopo il sesto comma vanno aggiunti nuovi
comma (7–14) come segue:
»(7) Le sistemazioni non devono comportare un deterioramento dello stato delle acque e del regime idrico ovvero
è necessario prevedere le misure correttive e di mitigazione.
(8) Le superfici di contenimento esistenti devono essere
preservate il più possibile e il loro ripristino dovrebbe essere
garantito ove possibile. Laddove vi sia un interesse pubblico, è
possibile modificare l'estensione dell'area di contenimento o del
regime idrico, a condizione che sia adeguatamente sostituito
e che vengano prese misure compensative per garantire che il
regime idrico e lo stato dell'acqua non si deteriorino.
(9) Non è consentito effettuare interventi nello spazio sui
terreni acquiferi e costieri, ad eccezione dei casi previsti dalla
legislazione applicabile in materia di protezione delle acque.
(10) Nonostante i divieti esistenti, per le strutture e gli
impianti esistenti situati su terreni acquiferi e costieri è consentita la ricostruzione, la modifica della destinazione d’uso o la
costruzione sostitutiva, nel rispetto delle leggi in vigore.
(11) Per qualsiasi uso di un corpo idrico che superi i confini di uso generale, per l'uso di acque alluvionali o sotterranee,
è necessario acquisire il diritto di superficie per gli specchi
d’acqua in virtù del nulla osta idrico o di una concessione, in
base alle norme della Legge sulle acque.
(12) Nella zona in questione, il confine esterno del territorio costiero si estende a 5 m dal terreno acquifero – rispettivamente dal marcato cambiamento geomorfologico ovvero
dal terrapieno sul lato aereo. Il limite più preciso è determinato
sulla base della normativa in vigore.
(13) Il terreno costiero marino si estende per 25 m di
larghezza dal confine del terreno acquifero del mare (linea
costiera).
(14) L’investitore deve stipulare un adeguato contratto
di diritto sostanziale che consenta tali interventi sui terreni
acquiferi e costieri di proprietà dello Stato, gestiti dal Direttorato
della RS per le acque e in conformità con le disposizioni della
Legge sulle acque, che permette questo tipo di interventi e
costituisce una prova del diritto di costruire secondo la legge
che regola l’edilizia.«
Art. 7
Nella frase introduttiva del terzo comma dell’articolo 54,
il testo »KC-47, KC-48, KC-49, KC-50 e di parte del comparto
KC-52« viene sostituito da: »KC-45, KC-46, KC-47, KC-49,
KC-50 e di parte del comparto KC-52«
Dopo il quarto comma va aggiunto un ulteriore, quinto,
comma come segue:
»(5) Negli ambiti territoriali di cui al terzo comma del presente articolo, dove, in base alla delibera del sindaco, il PRPC
è in fase di adozione, sono consentiti solo lavori di manutenzione e ricostruzioni delle strutture esistenti fino all'adozione
del PRPC. In deroga alle disposizioni del presente articolo, la
costruzione di strutture può essere eccezionalmente possibile
a condizione che esse siano dotate di tutte le infrastrutture comunali, conformemente alle disposizioni delle NTA e nel caso in
cui i lavori di costruzione previsti non ostacolino la sistemazione
dell’area interessata. Il rispetto di queste condizioni è accertato
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e approvato con consenso dall'ufficio comunale responsabile
del territorio, in base alla domanda dell'investitore. La domanda
deve contenere il progetto di massima dell’edificio, che riporti
la posizione dell'edificio sul terreno edificabile e che mostri
la possibilità di allacciamento all'infrastruttura comunale. Dal
progetto di massima deve essere chiaro che il posizionamento
dell’edificio e la sistemazione dell’infrastruttura comunale non
limitano l'ulteriore regolamentazione dell’infrastruttura economica pubblica nell'area interessata. Laddove si accerti che la
costruzione è possibile, essa deve essere conforme alle altre
disposizioni delle NTA. «
III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8
Le modifiche e le integrazioni alle norme tecniche
d’attuazione degli interventi nel centro storico di Capodistria
e nella rispettiva zona d’influenza sono depositate a libera
visione del pubblico presso l’ufficio competente del Comune
città di Capodistria.
Art. 9
Il controllo ispettivo sull’attuazione del presente decreto è
esercitato dall'organo competente.
Art. 10
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 3505-10/2019
Capodistria, 5 marzo 2020
Il Sindaco
Comune Città di Capodistria
Aleš Bržan

LJUBNO
522.

Sklep o začetku priprave Odloka o podrobnem
prostorskem načrtu Vrbje (OPPN Vrbje)

Na podlagi določb 119. in 110. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 31. člena
Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je župan
občine sprejel

SKLEP
o začetku priprave Odloka o podrobnem
prostorskem načrtu Vrbje (OPPN Vrbje)
1. člen
(splošno in pravna podlaga)
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja
prostora z oznako LJU-15 (v nadaljevanju: OPPN).
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju
prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju:
ZUreP-2) in Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Ljubno (Uradni list RS, št. 70/19, v nadaljevanju: OPN).
2. člen
(izhodišča za pripravo OPPN)
Priprava OPPN temelji na usmeritvah iz OPN, pobude
občine in lastnikov zemljišč na obravnavanem območju ter
izdelanih strokovnih podlagah za območje Vrbja.

Uradni list Republike Slovenije
Občina Ljubno ima za enoto urejanja prostora (EUP) LJU-15
sprejet Odlok o ureditvenem načrtu turistično-rekreacijske cone
ʺVrbjeʺ na Ljubnem ob Savinji (Uradni list SRS, št. 27/90, Uradni
list RS, št. 3/92, 47/94, v nadaljevanju UN Vrbje).
Z uveljavitvijo OPPN preneha veljati UN Vrbje.
V podrobnejših izvedbenih pogojih OPN (Priloga 2) so za
EUP LJU-15 podani omilitveni ukrepi, ki jih je pri pripravi OPPN
potrebno upoštevati. Splošni pogoji za urejanje predvidenih
OPPN so določeni v 126. členu OPN.
Glede na namensko rabo zemljišč večji del obravnavanega območja predstavljajo zelene površine – površine za
oddih, rekreacijo in šport (ZS). Na območju Savinje z rokavi
in ribnikom so določena območja površinskih voda (VC). Med
Kolenčevo strugo in Savinjo so gozdna zemljišča (G). Na območju ribiškega doma in prireditvenega prostora sta dve manjši
območji za turizem (BT) in manjše površine podeželskega
naselja (SK), kjer je locirana Budnova žaga.
Razlog za izdelavo OPPN je v pomanjkanju določil za
umestitev spremljajočih objektov na območju prireditvenega
prostora, ureditvi kampov, širitve ribogojnice na območju Ribiškega doma ter ureditvi športnih in rekreacijskih površin.
Območje je potrebno celovito urediti.
Na vzhodnem delu območja je načrtovana umestitev oziroma legalizacija prireditvenega odra, sanitarnega objekta, preužitkarske hiše, večnamenskega objekta, kozolca z možnostjo
preureditve v interaktivni muzej ter postavitev orodij za rekreacijo in šport. Predvidena je tudi umestitev flosarskega muzeja
na prostem s postavitvijo flosarskih kolib, riže ipd. ter podaljšanje obstoječega rokava reke Savinje za približno 200 m. V
okviru ureditve prireditvenega prostora je potrebna tudi umestitev dostopne ceste ter parkirnih površin. Na območju ribiškega
doma se ob obstoječem servisnem objektu ribogojnice predvidi
novo vališče ter bazen za mladice. Načrtuje se ureditev kampa
na območju gozdnih površin na severozahodnem delu in na
območju Budnove žage. Ustrezno se umesti obstoječa športna
igrišča s spremljajočimi objekti. Celotno območje poveže peš
pot ob robu brežine vzdolž reke Savinje.
3. člen
(ureditveno območje)
Ureditveno območje OPPN zajema zemljišča znotraj enote urejanja prostora z oznako LJU-15. Območje se nahaja zahodno od občinskega središča naselja Ljubno na levem bregu
reke Savinje in vključuje del le tega. Meja območja na skrajnem
jugovzhodnem delu meji na regionalno cesto R2 428/1249
Radmirje–Luče, nato se proti severu nadaljuje južno od pozidave ob Savinji, nakar se jugovzhodno od ribiškega doma
približa reki Savinji. Meja območja nato poteka po zunanjem
robu Kolenčeve struge – stranskega rečnega rokava Savinje
in se zaključi približno 45 m pred odcepom Kolenčeve struge
od reke Savinje.
Med postopkom se lahko meja ureditvenega območja
OPPN tudi spremeni, če je sprememba smiselna in bistveno
ne spreminja vsebine tega sklepa.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na
usmeritvah iz Strokovne podlage za območje Vrbje v Občini
Ljubno, ki jo je decembra 2019 izdelalo podjetje URBANISTI
Gorazd Furman Oman s.p., št. projekta 178/2019 in OPN.
V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev
urejanja prostora.
Pri izdelavi strokovnih podlag za OPPN in pri izdelavi
OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja,
varstva okolja in ohranjanja narave.
V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med pripravo
osnutka OPPN zagotoviti okoljsko poročilo.
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5. člen

7. člen

(vrsta postopka)

(nosilci urejanja prostora)

Za postopek priprave in sprejetja OPPN se na podlagi
119. člena ZUreP-2 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za
postopek priprave in sprejema OPN.

Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in morebitnih konkretnih smernic, so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47,
1000 Ljubljana (CPVO),
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za
vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
– RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Lava 42, 3000 Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova
ulica 3, 3000 Celje,
– RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Javno podjetje Komunala Mozirje d.o.o., Praprotnikova 36, 3330 Mozirje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob
Savinji.
V kolikor se v postopku priprave sprememb PUP ugotovi,
da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se
le-te pridobijo v postopku.

6. člen
(roki za pripravo posameznih faz)
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so
naslednji:
(1)

Priprava strokovnih podlag za območje
Vrbje

(2)

Sprejem sklepa o pripravi OPPN

(3)

Sklep o pripravi in izhodišča občina
posreduje na MOP z vlogo za dodelitev
identifikacijske številke

7 dni

Izdelava gradiva za razpis konkretnih
smernic nosilcev urejanja prostora
in mnenj o verjetnosti pomembnejših
vplivov OPPN na okolje

6 dni

(4)

(5)

Objava gradiva na spletni strani občine

(6)

Pridobivanje konkretnih smernic
nosilcev urejanja prostora, pridobivanje
mnenj državnih NUP, ki sodelujejo
v postopku CPVO o verjetnosti
pomembnejših vplivov OPPN na okolje

(7)

Občina posreduje mnenja državnih NUP
na MOP, sektor za SPVO

(8)

Pridobitev odločbe o potrebnosti
izdelave CPVO Sektorja za SPVO

(9)

Izdelava idejne urbanistične zasnove
po prejemu vseh podatkov, ki jo potrdi
občina

(10) Izdelava osnutka OPPN
(11) Pridobivanje prvih mnenj nosilcev
urejanja prostora

marec 2020

30 dni

8. člen
21 dni

8 dni
12 dni
30 (+30)* dni

(12) Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
za javno razgrnitev po prejemu prvih
mnenj in vseh strokovnih podlag,
zahtevanih v prvih mnenjih

12 dni

(13) Javna razgrnitev in javna obravnava

30 dni

(14) Priprava stališč do morebitnih pripomb
v javni razgrnitvi
(15) Sprejem stališč do pripomb v javni
razgrnitvi
(16) Izdelava predloga OPPN
(17) Pridobitev drugih mnenj nosilcev
urejanja prostora k predlogu
(18) Izdelava usklajenega predloga OPPN
za sprejem po prejemu vseh mnenj

5 dni
30 (+30)* dni
5 dni

(19) Sprejem OPPN z odlokom
na občinskem svetu
(20) Objava Odloka o OPPN
v Uradnem listu RS
(21) Posredovanje Odloka o OPPN na MOP,
javna objava na spletni strani MOP
* v primeru potrebnosti izdelave CPVO se v teh fazah
izdela tudi okoljsko poročilo ter nanj pridobi mnenje ministrstva
o ustreznosti okoljskega poročila.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec
akta, Občina Ljubno na to ne more imeti nikakršnega vpliva.

(sodelovanje javnosti)
Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo na svetovnem spletu, tj. na spletni strani Občine Ljubno
http://www.ljubno.si/.
Javnost se seznani s podrobnejšimi načrtovanimi rešitvami in območjem OPPN z objavo dopolnjenega osnutka OPPN
na spletni strani občine in javno razgrnitvijo ter javno obravnavo
kot je predvideno v 6. členu, 13. točka.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev PUP.
9. člen
(obveznosti financiranja)
Sredstva v zvezi s financiranjem izdelave OPPN, morebitno izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, izdelavo geodetskega načrta, elaborata ekonomike in pripravo vseh strokovnih
podlag in rešitev, sredstva za vodenje postopka OPPN ter
uradne objave zagotovi Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12,
3333 Ljubno ob Savinji.
10. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Ta sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Ljubno:
http://www.ljubno.si// in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor,
ki ga objavi v prostorsko informacijskem sistemu.
Št. 007-01/2020-1
Ljubno, dne 3. marca 2020
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik

Stran

1438 /

Št.

18 / 11. 3. 2020

Uradni list Republike Slovenije
TRŽIČ

523.

Sklep o lokacijski preveritvi za širitev
stavbnega zemljišča (del parcele 444/2
in 446 k.o. Lom pod Storžičem) na območju
posamične poselitve znotraj enote urejanja
prostora GRH 07 – Grahovše

Občinski svet Občine Tržič je na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in
18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15)
na 11. redni seji dne 5. 3. 2020 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za širitev stavbnega
zemljišča (del parcele 444/2 in 446 k.o. Lom pod
Storžičem) na območju posamične poselitve
znotraj enote urejanja prostora GRH 07 –
Grahovše
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z ID 1457,
ki se nanaša na širitev stavbnega zemljišča na delu parc.
št. 444/2 in 446 k.o. Lom pod Storžičem. V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič – uradno prečiščeno
besedilo (UPB1) (Uradni list RS, št. 3/20) se obravnavano
območje nahaja na območju razpršene poselitve (A) znotraj
enote urejanja prostora GRH 07 – Grahovše.
2. člen
Na območju lokacijske preveritve se dopusti povečanje
stavbnega zemljišča v velikosti 600 m2. Obravnavano območje
se priključi namenski rabi območja razpršene poselitve (A). Za
načrtovanje posegov v prostor veljajo prostorski izvedbeni pogoji iz Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3502-0114/2019
Tržič, dne 6. marca 2020
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic
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MINISTRSTVA
524.

Odredba o določitvi pogojev vstopa
v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike
zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter v zvezi s Sklepom Vlade Republike Slovenije
št. 18100-1/2020/4 z dne 18. 2. 2020 in Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 18100-4/2020/2 z dne 10. 3. 2020 minister
za zdravje izdaja

ODREDBO
o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo
iz Italijanske republike zaradi preprečevanja
širjenja nalezljive bolezni
1. člen
S to odredbo se zaradi preprečevanja širjenja nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) določijo pogoji vstopa na
območje Republike Slovenije iz Italijanske republike.
2. člen
(1) Vzpostavi se šest kontrolnih točk na mejnem območju
na cestnih povezavah z Italijansko republiko, in sicer:
1. Rateče,
2. Robič,
3. Vrtojba,
4. Fernetiči,
5. Škofije,
6. Krvavi potok.
(2) Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev ustrezne signalizacije kontrolnih točk iz prejšnjega odstavka in zaporo
vseh drugih cestnih povezav z Italijansko republiko.
(3) Vlakovni potniški promet med Italijansko republiko in
Republiko Slovenijo se ne izvaja.
3. člen
(1) Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli posamezniku,
ki ni slovenski državljan oziroma v Republiki Sloveniji nima
prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča, če predloži
dokazilo v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku, ki ni
starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim
izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19).
(2) Če posameznik dokazila iz prejšnjega odstavka ne predloži, se mu vstop v Republiko Slovenijo kljub temu dovoli, če:
– je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C in
– ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj,
kihanje, oteženo dihanje).
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Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje
širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19)

Na podlagi prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih
boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) minister za zdravje izdaja

ODREDBO
o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
1. člen
(1) S to odredbo se določi, da se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene
dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se izvajajo preventivne
zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne
posledice za zdravje pacienta.
2. člen
(1) V Splošni bolnišnici Novo mesto, Zdravstvenem domu
Novo mesto in Zdravstvenem domu Črnomelj se za obdobje štirinajst dni od uveljavitve te odredbe prekine izvajanje nenujnih
specialističnih pregledov in posegov.
(2) V Zdravstvenem domu Metlika se v obdobju štirinajstih
dni od uveljavitve te odredbe izvaja samo administrativna nujna
medicinska pomoč.
(3) Vodstva izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži
javne zdravstvene službe morajo na poziv ministra, pristojnega
za zdravje, prerazporediti zaposlene na izvajanje nalog, povezanih z obvladovanjem širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19).
3. člen
Ta odredba začne veljati 11. marca 2020 ob 18. uri.
Št. 0070-23/2020
Ljubljana, dne 11. marca 2020
EVA 2020-2711-0013
Aleš Šabeder
minister
za zdravje

526.

Odredba o prepovedi zbiranja na dogodkih
v zaprtih javnih prostorih

4. člen
Ta odredba se ne uporablja za državljane Republike Slovenije, osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji in tovorni promet.

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi s Sklepom Vlade Republike Slovenije
št. 18100-1/2020/4 z dne 18. 2. 2020 minister za zdravje izdaja

5. člen
To odredbo izvajajo zdravstveni delavci in Civilna zaščita
Republike Slovenije ob asistenci Policije.

ODREDBO
o prepovedi zbiranja na dogodkih v zaprtih
javnih prostorih

6. člen
Ta odredba začne veljati 11. marca 2020 ob 18. uri.
Št. 0070-21/2020
Ljubljana, dne 11. marca 2020
EVA 2020-2711-0011
Aleš Šabeder
minister
za zdravje

1. člen
S to odredbo se, dokler ne preneha nevarnost širjenja
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), prepove zbiranje
ljudi na dogodkih v zaprtih javnih prostorih, kjer se zbira več
kot 100 ljudi.
2. člen
Ta odredba se ne uporablja za zbore, ki predstavljajo
način dela državnih organov.
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3. člen
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega
tipa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 16/20).
4. člen
Ta odredba začne veljati 11. marca 2020 ob 18. uri.
Št. 0070-24/2020
Ljubljana, dne 11. marca 2020
EVA 2020-2711-0014
Aleš Šabeder
minister
za zdravje

VSEBINA
509.
524.
525.
526.

510.
511.

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih
rastlin, namenjenih za pridelavo sadja
Odredba o določitvi pogojev vstopa v Republiko
Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni
Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
Odredba o prepovedi zbiranja na dogodkih v zaprtih javnih prostorih

1429
1439
1439
1439

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov
za posebne primere zavarovanja
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za februar 2020

521.
1430
1430

OBČINE
512.
513.

514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.

1430
1431

1431
1432
1432
1432
1432
1432
1433

KOPER

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na
območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim
območjem

1433

LJUBNO

522.

Sklep o začetku priprave Odloka o podrobnem
prostorskem načrtu Vrbje (OPPN Vrbje)

523.

Sklep o lokacijski preveritvi za širitev stavbnega
zemljišča (del parcele 444/2 in 446 k.o. Lom pod
Storžičem) na območju posamične poselitve znotraj enote urejanja prostora GRH 07 – Grahovše

ČRENŠOVCI

Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi
odpadki v Občini Črenšovci
Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Črenšovci

ILIRSKA BISTRICA

Sklep o izločitvi javnega dobra
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
Sklep o vrednosti točke za plačilo komunalne takse
za posebno in podrejeno rabo javnih površin v
Občini Ilirska Bistrica

1436
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