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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1683.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za neprecenljiv prispevek k slovenskemu skupinskemu
športu in dolgoletno uspešno delo na področju spodbujanja
športa med mladimi prejme
HOKEJSKO DRSALNO DRUŠTVO SIJ ACRONI JESENICE
RED ZA ZASLUGE
Št. 094-01-51/18-4
Ljubljana, dne 21. maja 2021
Borut Pahor
predsednik

1684.

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Uradu Združenih
narodov in drugih mednarodnih organizacijah
v Ženevi

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

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Uradu Združenih
narodov in drugih mednarodnih organizacijah
v Ženevi
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico – vodjo Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Združenih

Leto XXXI

narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi postavim mag. Anito Pipan.
Št. 501-03-6/2021-2
Ljubljana, dne 20. maja 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

1685.

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

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

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Avstriji
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Republiki Avstriji postavim Aleksandra Geržino.
Št. 501-03-5/2021-2
Ljubljana, dne 20. maja 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

1686.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Kosovo

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00
– UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstav-
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Uradni list Republike Slovenije

ka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam

ka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Kosovo

UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Organizaciji
za gospodarsko sodelovanje in razvoj
(OECD) v Parizu

Bojana Bertonclja,
izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Republiki Kosovo, odpoklicujem z 31. majem 2021.
Št. 501-04-9/2021-2
Ljubljana, dne 20. maja 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

1687.

izredno in pooblaščeno veleposlanico – vodjo Stalnega
predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu, odpoklicujem
z 20. junijem 2021.
Št. 501-04-7/2021-2
Ljubljana, dne 20. maja 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Bosni in Hercegovini

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

UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Bosni in Hercegovini
Zorico Bukinac,
izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini, odpoklicujem z 31. majem 2021.
Št. 501-04-8/2021-1
Ljubljana, dne 20. maja 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

1688.

Ireno Sodin,

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Organizaciji za
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v
Parizu

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00
– UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstav-

1689.

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Republiki Avstriji

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

UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Republiki Avstriji
Mag. Ksenijo Škrilec,
izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Republiki Avstriji, odpoklicujem z 31. majem 2021.
Št. 501-04-6/2021-2
Ljubljana, dne 20. maja 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

1690.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
na Madžarskem

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00
– UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,

Uradni list Republike Slovenije
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
na Madžarskem
Dr. Roberta Kokalja,
izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Madžarskem, odpoklicujem z 31. majem 2021.
Št. 501-04-5/2021-2
Ljubljana, dne 20. maja 2021

Št.

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Organizaciji združenih
narodov v New Yorku

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

UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Organizaciji združenih
narodov v New Yorku
Darjo Bavdaž Kuret,
izredno in pooblaščeno veleposlanico – vodjo Stalnega
predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji združenih
narodov v New Yorku, odpoklicujem z 20. junijem 2021.

VLADA
1692.

Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke
na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno

4579

ODLOČBO
Kristina Zelič Antolič, rojena 5. 1. 1984, se imenuje za
okrajno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v
Celju.
Št. 70101-5/2021
Ljubljana, dne 28. aprila 2021
EVA 2021-2030-0006
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA
1693.

Odločba o soglasju k sklepu uprave
o prenehanju ustanove »Krog 74, ustanova«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja kot
organ pristojen za ustanovo na podlagi prvega odstavka 3. člena in prvega odstavka 32. člena Zakona o ustanovah (Uradni
list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 ‒ popr.)
v upravni zadevi prenehanja ustanove »Krog 74, ustanova«
naslednjo

ODLOČBO
o soglasju k sklepu uprave o prenehanju
ustanove »Krog 74, ustanova«
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja soglasje k sklepu uprave z dne 30. 9. 2019 o prenehanju ustanove »Krog 74, ustanova«, Tabor 9, 1000 Ljubljana.
Št. 0070-46/2020/4
Ljubljana, dne 17. novembra 2020
EVA 2020-3330-0039
Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

Št. 501-04-4/2021-2
Ljubljana, dne 20. maja 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Stran

besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G,
65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12,
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21) ter na predlog
ministrice za pravosodje, št. 701-4/2020 z dne 29. 1. 2021, je
Vlada Republike Slovenije na 72. redni seji dne 28. 4. 2021
izdala naslednjo

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

1691.
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1694.

Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi
ustanove »Fundacija za odbojko invalidov,
ustanova«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi
12. in 17. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05
– uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09,
8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in
51/16) izdaja

Stran
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ODLOČBO
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Fundacija za odbojko invalidov, ustanova«
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja
soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za odbojko
invalidov, ustanova«, ki ga je sprejel ustanovitelj Aleš Gabršček, stanujoč na naslovu: Vrtna ulica 14, 3220 Štore, z notarsko listino opr. št. SV 719/20 z dne 29. 5. 2020, sestavljeno pri
notarju Miru Košaku, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.
2. »Fundacija za odbojko invalidov, ustanova« ima naslov
sedeža Rakovlje 14, 3314 Braslovče.
3. Namen ustanove je s finančnimi viri prispevati h kakovosti in raznolikosti dejavnosti športnikov in enakopravnemu
vključevanju športnikov invalidov za igranje odbojke v vseh
oblikah odbojke namenjene invalidom (odbojka sede in odbojka
na mivki).
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 1000 eurov.
5. Člani prve uprave ustanove so:
– Aleš Gabršček, Vrtna ulica 14, 3220 Štore,
– Branko Mihorko, Ob dolenjski železnici 64, 1000 Ljubljana,
– Simon Božič, Roje 3, 3311 Šempeter.
Št. 0070-79/2020/5
Ljubljana, dne 19. januarja 2021
EVA 2020-3330-0068
Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

BANKA SLOVENIJE
1695.

Sklep o uporabi Smernic o določitvi
pogojev za uporabo alternativne obravnave
izpostavljenosti institucij iz naslova
„tristranskih pogodb o začasni prodaji“
iz člena 403(3) Uredbe (EU) št. 575/2013
za namene velikih izpostavljenosti

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR,
41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – Odl. US; v
nadaljevanju: ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi Smernic o določitvi pogojev
za uporabo alternativne obravnave
izpostavljenosti institucij iz naslova
„tristranskih pogodb o začasni prodaji“
iz člena 403(3) Uredbe (EU) št. 575/2013
za namene velikih izpostavljenosti

Uradni list Republike Slovenije
za uporabo alternativne obravnave izpostavljenosti institucij iz
naslova „tristranskih pogodb o začasni prodaji“ iz člena 403(3)
Uredbe (EU) št. 575/2013 za namene velikih izpostavljenosti
(EBA/GL/2021/01; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice določajo pogoje, ki bi jih morala upoštevati
institucija, kadar se odloči, da bo uporabila alternativno obravnavo iz tretjega odstavka 403. člena Uredbe (EU) št. 575/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o
spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 575/2013) pri
tristranskih pogodbah o začasni prodaji, pri katerih sodeluje
tripartitni agent, vključno s pogoji in pogostostjo za določitev,
spremljanje in revizijo omejitev iz točke (b) tretjega odstavka
403. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, za namene uporabe
pristopa substitucije iz točke (b) prvega odstavka 403. člena
Uredbe (EU) št. 575/2013. Smernice se uporabljajo za izpostavljenosti institucij do izdajateljev zavarovanja s premoženjem
na podlagi tristranskih pogodb o začasni prodaji (tristranski
repo posli), pri katerih sodeluje tripartitni agent.
(3) Smernice so naslovljene na:
1. finančne institucije iz prvega odstavka 4. člena Uredbe
(EU) št. 1093/2010 in
2. pristojne organe iz točke (i) drugega odstavka 4. člena
Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen
(vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih prihodnjih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za:
1. banke in hranilnice, za nadzor nad katerimi je v skladu
z ZBan-2 in Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike
bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno
banko (UL L št. 287 z dne 29. oktober 2013, str. 63) pristojna
Banka Slovenije (v nadaljevanju: banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi
pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad
bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti
upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene
na banke.
(3) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti
nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti
upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na
izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. maja 2021
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije

1. člen
(namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12;
v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 16. februarja
2021 na svoji spletni strani objavil Smernice o določitvi pogojev

1696.

Sklep o uporabi Smernic o poročanju v skladu
s členoma 4 in 12 uredbe SFTR

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR,
41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – Odl. US; v
nadaljevanju: ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o uporabi Smernic o poročanju v skladu
s členoma 4 in 12 uredbe SFTR
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge je na
podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1095/2010
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010
o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa
št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES
(UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 84; v nadaljevanju:
Uredba (EU) št. 1095/2010) dne 29. marca 2021 na svoji spletni
strani objavil Smernice o poročanju v skladu s členoma 4 in 12
uredbe SFTR (ESMA70-151-2838; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice podrobneje opredeljujejo izvajanje določb
Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z
vrednostnimi papirji (v nadaljevanju: SFT) in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 337 z
dne 23. decembra 2015, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU)
št. 2015/2365), in sicer glede obveznosti poročanja o SFT iz
4. člena Uredbe (EU) št. 2015/2365, obveznosti repozitorijev
sklenjenih poslov iz sedmega odstavka 5. člena in 12. člena
Uredbe (EU) št. 2015/2365 in datuma začetka poročanja iz
drugega odstavka 33. člena Uredbe (EU) št. 2015/2365.
(3) Smernice so naslovljene na:
1. nasprotne stranke v SFT iz drugega odstavka 3. člena
Uredbe (EU) št. 2015/2365 in repozitorije sklenjenih poslov iz
prvega odstavka 3. člena Uredbe (EU) št. 2015/2365 in
2. pristojne organe iz 16. člena Uredbe (EU) št. 2015/2365.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih prihodnjih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za:
1. banke in hranilnice, za nadzor nad katerimi je pristojna
v skladu z ZBan-2 ali Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne
15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na
politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko
centralno banko (UL L št. 28776 z dne 29. oktober 2013, str. 63)
in drugim odstavkom 2. člena Zakona o izvajanju uredbe (EU) o
preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe (Uradni list RS, št. 55/17; v nadaljevanju: ZIUPVP)
(v nadaljevanju: banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 in ZIUPVP
v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora
nad bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti
upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene
na banke.
(3) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2, ZIUPVP in Uredbo (EU)
št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija
2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L
št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1) v celoti upošteva določbe
smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in
pooblastil pristojnega organa.
3. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. maja 2021
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije

Št.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1697.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa
o uporabi smernic in priporočil Evropskega
organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno
prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13
– ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1 in 66/19 – ZTFI-1A) v
zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih
instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19)
Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o uporabi
smernic in priporočil Evropskega organa
za vrednostne papirje in trge (ESMA)
1. člen
V Sklepu o uporabi smernic in priporočil Evropskega
organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) (Uradni list RS,
št. 11/17, 22/17, 31/17, 68/18, 83/18 in 46/19) se razveljavi besedilo 2. točke alineje C) prvega odstavka 3. člena, ki se glasi
»2. Smernice o določenih vidikih zahtev funkcije skladnosti iz
direktive MiFID (št. ESMA/2012/388 z dne 25. 6. 2012);«.
2. člen
V Sklepu o uporabi smernic in priporočil Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) (Uradni list RS,
št. 11/17, 22/17, 31/17, 68/18, 83/18 in 46/19) se v alineji D) prvega odstavka 3. člena doda nova 5. točka, ki se glasi »5. Smernice o določenih vidikih zahtev funkcije zagotavljanja skladnosti s
predpisi (št. ESMA35-36-1952 SL z dne 6. 4. 2021);«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00700-4/2021-9
Ljubljana, dne 13. maja 2021
EVA 2021-1611-0039
Predsednica sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Anka Čadež

1698.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa
o poročanju oseb, ki opravljajo dejavnost
zavarovalnega zastopanja in zavarovalnega
posredovanja

Na podlagi 3. točke tretjega odstavka 564. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu
(Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o poročanju
oseb, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega
zastopanja in zavarovalnega posredovanja
1. člen
V Sklepu o poročanju oseb, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja in zavarovalnega posredovanja (Uradni
list RS, št. 26/19 in 13/21) se v 6. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
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»(2) Zastopniki dopolnilnih zavarovanj in banke poročajo
Agenciji za zavarovalni nadzor glede spremembe poslovodne
osebe ali novih poslovodnih oseb, odgovornih za distribucijo
zavarovalnih produktov na način, da predložijo listino, ki dokazuje imenovanje teh oseb.«
Ostali odstavki se preštevilčijo.
Dosedanji četrti odstavek 6. člena se spremeni tako, da
se glasi:
»(4) Če pri poslovodni osebi zavarovalno zastopniške
družbe, zavarovalno posredniške družbe ali samostojnega podjetnika posameznika, in osebi, ki je pri zastopniku dopolnilnih
zavarovanj ali pri banki imenovana za odgovorno osebo za
izvajanje postopkov distribucije zavarovalnih produktov, pride
do spremembe katerega od spodnjih podatkov:
– da je bila pravnomočno in nepogojno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje, gospodarstvo ali pravni promet
na kazen zapora več kot treh mesecev,
– da je bil nad njo začet postopek osebnega stečaja,
– da ji je Agencija za zavarovalni nadzor odvzela dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali
zavarovalnega posredovanja iz kateregakoli razloga iz 1. do
11. točke osmega odstavka 561. člena ZZavar-1,
o tem poroča Agenciji za zavarovalni nadzor na način, da predloži listino, ki navedeno spremembo izkazuje.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00701-1/2021-10
Ljubljana, dne 12. maja 2021
EVA 2021-1611-0028
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Mag. Gorazd Čibej

Uradni list Republike Slovenije
1699.

Sklep o spremembi Sklepa o zavarovalnostatističnih podatkih

Na podlagi 284. člena, četrtega odstavka 536. člena,
petega odstavka 578. člena in 2. točke prvega odstavka
501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15,
9/19 in 102/20) ter na podlagi 4. in 8. točke prvega odstavka
332.f člena v zvezi z drugim odstavkom 332.g člena Zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 96/12, 39/13, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19)
Agencija za zavarovalni nadzor izdaja

SKLEP
o spremembi Sklepa o zavarovalno-statističnih
podatkih
1. člen
V Sklepu o zavarovalno-statističnih podatkih (Uradni
list RS, št. 25/19, 46/19, 82/20 in 162/20) se obrazec S-32
nadomesti z obrazcem, ki je priloga in sestavni del tega
sklepa.
2. člen
(uveljavitev)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00701-1/2021-9
Ljubljana, dne 12. maja 2021
EVA 2021-1611-0027
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
mag. Gorazd Čibej

b

c

Premija za obdobje(1)

Št. zavarovancev

1

Zavarovanja ob
začetku poslovnega
leta
2

Nova zavarovanja in
povečanje premij v
obdobju
3

Smrt

(2)

5

Odkup z izplačilom
odkupne vrednosti
6

Storno brez izplačila
odkupne vrednosti oz.
brez kapitalizacije
7

Ostali primeri
prenehanja
8

Skupaj prenehana
zavarovanja
(od 3 do 7)
9

Zavarovanja na koncu
obdobja

10

Zastava polic ali
izplačila predujmov

11

Kapitalizacija
zavarovalnih pogodb

Zneski v EUR

(2) V primeru življenjskih ali pokojninskih rentnih zavarovanj z garantirano dobo izplačevanja se zaradi smrti zavarovancev v obdobju prejemanja garantirane rente število polic oziroma število zavarovancev ne spremeni. Število polic oziroma število zavarovancev se v primeru takšnega dogodka spremeni, ko izplačevalec življenjske ali pokojninske rente nima več obveznosti izplačevanja rent.

4

Doživetje

Prenehanje zavarovanja zaradi naslednjih vzrokov

S-32

Št.

(1) V primeru enkratne premije za celotno obdobje zavarovanja se premija za obdobje izračuna tako, da se množi s količnikom števila mesecev obdobja in zavarovalno dobo, izraženo v mesecih.

33

Rente Prvega pokojninskega sklada RS - člen 606

Št. polic

32

Premija za obdobje(1)

31

Št. zavarovancev

Št. polic

Pokojninske rente - 348. člen ZPIZ-2

30

29

Premija za obdobje(1)

28

Št. zavarovancev

27

Upravljanje Prvega pokojninskega sklada RS - varčevanje - člen 606

Št. polic

26

Premija za obdobje(1)

25

Št. zavarovancev

24

Upravljanje pokojninskih skladov po ZPIZ-2 - varčevanje- člen 26(9)

Št. polic

23

Premija za obdobje(1)

22

Št. zavarovancev

Št. polic

21

20

Premija za obdobje(1)

Vsa druga dolgoročna zavarovanja

19

Št. zavarovancev

18

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni - člen 7(2), točka 24

Št. polic

17

Premija za obdobje(1)

16

Št. zavarovancev

15

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil - člen 7(2), točka 23

Št. polic

14

Premija za obdobje(1)

13

Št. zavarovancev

12

11

Premija za obdobje(1)

Št. polic

Tontine - člen 7(2), točka 22

10

Št. zavarovancev

9

Življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem - člen 7(2), točka 21

Št. polic

8

Premija za obdobje(1)

Št. zavarovancev

7

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva - člen 7(2), točka 20

6

5

Premija za obdobje(1)

Št. polic

3

Št. zavarovancev

Št. polic

Osnovni podatki

4

2

Življenjsko zavarovanje - člen 7(2), točka 19

a

1

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Zap. št.
vrstice

Vrsta pogodbe:
Obdobje:
Poslovno leto:

Spremembe pri dolgoročnih zavarovanjih

Dolgoročna zavarovanja

Zavarovalnica:
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Uradni list Republike Slovenije

OBČINE
BREŽICE
1700.

»– Seznam prostorskih enot

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu Občine
Brežice (SD OPN 3)

PREN-01

PEČICE KRIŽE

PREN-02

JUŽNA POBOČJA ORLICE

PREN-03, PREN-03A OŽJE BIZELJSKO
PREN-04

OBSOTELJE SEVER

PREN-05

GREBENSKI SVET VZHODNO
OD DRAMLJE

PREN-06

GREBENSKI SVET ZAHODNO
OD DRAMLJE

PREN-07, 07A-C,

DOBRAVA JOVSI OBSOTELJE

PREN-08
08A-P

BREŽIŠKO POLJE

PREN-09
09A-X

RAVNICA KRKE IN SAVE

PREN-10A, B, D, F,
G, H, I, J, K

ČATEŽ

PREN-10C, E, L, M,
N, O

TERME ČATEŽ

PREN-11

GAZICE

PREN-12

GORJANCI ZAHOD

PREN-12A

IZJEMNA STANKOVO

PREN-12B

IZJEMNA GADOVA PEČ

PREN-13

CIRNIK

PREN-14

MOKRICE PONIKVE

PREN-15, 15 A-I

OBREŽJE SLOVENSKA VAS

PREN-16

BIZELJSKO

PREN-18, 18 A-E

BREŽICE

PREN-21

OBVODNA POVRŠINA OB KRKI
ZA SPROSTITEV IN ODDIH – 01

PREN-22

OBVODNA POVRŠINA OB KRKI
ZA SPROSTITEV IN ODDIH – 02

PREN-23

OBVODNA POVRŠINA OB KRKI
ZA SPROSTITEV IN ODDIH – 03

PREN-24

ŠPORTNO IGRIŠČE GAZICE

Pregledna karta občine s prikazom
1:50.000
osnovne namenske rabe in ključnih
omrežij gospodarske javne infrastrukture
– SD OPN 3

PREN-25

OBVODNA POVRŠINA OB KRKI
ZA SPROSTITEV IN ODDIH – 04

PREN-26

ŠPORTNO IGRIŠČE ČREŠNJICE

PREN-27

REKREACIJSKA POVRŠINA ARTIČE

Prikaz območij enot urejanja prostora,
osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih
izvedbenih pogojev – SD OPN 3

1:5.000

PREN-28

OBMOČJE ŠENTVID

PREN-29

OBRAMBA 1 – MOŽNA IZKLJUČNA
RABA

PREN-30

Prikaz območij enot urejanja prostora
in prikaz gospodarske javne
infrastrukture – SD OPN 3

1:5.000

OBRAMBA 2 – MOŽNA IZKLJUČNA
RABA

PREN-32
«

OBRAMBA 4 – MOŽNA IZKLJUČNA
RABA

PREN-33

KAMNOLOM – SANACIJA – 01

2. člen
Druga alinea enaindvajsetega odstavka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– OC Dobova
Cona meri 9,04 ha. Cona je večinoma pozidana.«

PREN-34

KAMNOLOM – SANACIJA – 02

PREN-35

OBRAMBA 7 – MOŽNA IZKLJUČNA
RABA

PREN-36

ZUNANJA UREDITEV VMA-04

PREN-38

OBRAMBA 8 – MOŽNA IZKLJUČNA
RABA

PREN-40

OBRAMBA 10 – MOŽNA IZKLJUČNA
RABA

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), Pravilnika o podrobnejši vsebini, obliki in načinu
priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj
in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2)
ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09
in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 17. redni seji dne
19. 4. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu
Občine Brežice (SD OPN 3)
1. člen
Točka V. drugega odstavka 2. člena Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Brežice – UPB (Uradni list RS,
št. 41/19) se spremeni tako, da se glasi:
»V. Priloge:
– Priloga 1 – Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih in
enostavnih objektov po namenski rabi
– Priloga 2 – Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski
izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora – SD
OPN 3«
Četrti odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Grafični del izvedbenega dela OPN vsebuje naslednje karte:
Številka Karta

Merilo

1

1:50.000

2

3

4

Pregledna karta občine z razdelitvijo
na liste – SD OPN 3

3. člen
Tretja alinea petega odstavka 67. člena se spremeni tako,
da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
PREN-41
PREN-42
PREN-43
PREN-44
PREN-45
PREN-46
PREN-47
PREN-48
PREN-49
PREN-51
PREN-52
PREN-53
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OBRAMBA 11 – MOŽNA IZKLJUČNA
RABA
OBRAMBA 12 – MOŽNA IZKLJUČNA
RABA
OBRAMBA 5 – MOŽNA IZKLJUČNA
RABA
ŠPORTNO-TURISTIČNA POVRŠINA
ŠPORTNO-TURISTIČNA POVRŠINA
OB KLJUNOVIH TOPLICAH
KAMNOLOM – SANACIJA – 03
KMETIJSKA POVRŠINA ZNOTRAJ
OBMOČJA MOKRICE
ŠPORTNO-TURISTIČNA POVRŠINA
ŠPORTNA POVRŠINA MALI VRH
ŠPORTNA POVRŠINA DOBOVA
ZUNANJE ŠPORTNE POVRŠINE
LOVSKEGA DOMA ARTIČE
POVRŠINE ZA KMETIJSTVO
«

4. člen
V prilogi 2 iz tretje alineje prvega odstavka 68. člena se
Tabela 25 Usmeritve za OPPN ter posebni prostorsko izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Dobova
spremeni tako, da se glasi:
(1) »Tabela 25: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski
izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Dobova
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Podrobna
namenska raba
IG

IG

PŽ

SK

SSe

SSe

CDi

BC

CU

CDo

SSe

Šifra
območja
DOB-01

DOB-03

DOB-04

DOB-05

DOB-06

DOB-07

DOB-08

DOB-09

DOB-10

DOB-13

DOB-14

PPIP

OPPN

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Predviden OPPN za enodružinsko stanovanjsko gradnjo.
Zagotoviti enotno ureditev uličnega prostora in urbane opreme.
Območje se mora povezovati s sosednjimi območji in ne sme biti slepo zaključeno,
ceste naj bodo primerne za dvosmerni promet. Celostno obravnavati širši prostor,
območje ustrezno ozeleniti.
Pri zasnovi območja je treba upoštevati Urbanistični načrt za naselje Dobova.
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Območje šolskega kompleksa
OŠ Dobova« (Uradni list RS, št. 36/11)
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu "Športne površine ob osnovni šoli
Dobova" (Uradni list RS, št. 74/10)
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje KaptolDobova (Uradni list RS, št. 101/15)
Pred načrtovanimi posegi v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave.
Pri zasnovi območja je treba upoštevati Urbanistični načrt za naselje Dobova
Predviden OPPN za območje namenjeno trgovskim, oskrbnim, poslovnim, storitvenim,
gostinskim dejavnostim, manjša obrt
Pred načrtovanimi posegi v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave.
Pri zasnovi območja je treba upoštevati Urbanistični načrt za naselje Dobova
/

/

/

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obrtna cona Dobova (Uradni list
RS, št. 89/11)
/

/

Usmeritve za OPPN

Pred načrtovanimi posegi
v prostor je potrebno izvesti arheološke
raziskave.

/

/

/

/

Pred načrtovanimi posegi
v prostor je potrebno izvesti arheološke
raziskave.
Pred načrtovanimi posegi
v prostor je potrebno izvesti arheološke
raziskave.
Pred načrtovanimi posegi
v prostor je potrebno izvesti arheološke
raziskave.
/

Neposredno ob stiku načrtovane
gospodarske cone in enote GAB-03 naj
se ne umeščajo dejavnosti, ki bi lahko
bile vir povečanja emisij (proizvodne
dejavnosti, parkirišča za tovorna vozila).
Neposredno ob stiku načrtovane
gospodarske cone in enote GAB-03 naj
se ne umeščajo dejavnosti, ki bi lahko
bile vir povečanja emisij (proizvodne
dejavnosti, parkirišča za tovorna vozila).

Posebni PIP

80 / 21. 5. 2021

OPPN

OPPN

OPPN

OPPN

PPIP

PPIP

/

GPmin

Št.

PPIP

FZ

4586 /

OPPN

PPIP

PIA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Podrobna
namenska raba
CU
SK

SK

ZK

SK

ZD

IG

SSe

CU

Šifra
območja
DOB-15
DOB-16

DOB-19

DOB-21

DOB-22

DOB-23

DOB-24

DOB-26

DOB-28

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

GPmin

/

/

/

/

/

/

/

/
/

Usmeritve za OPPN

Pred načrtovanimi posegi
v prostor je potrebno izvesti arheološke
raziskave.
Na območju je dovoljeno postavljati
večstanovanjske objekte.

Glej Tabelo 26
Pred načrtovanimi posegi
v prostor je potrebno izvesti arheološke
raziskave.
Pred načrtovanimi posegi
v prostor je potrebno izvesti arheološke
raziskave.
Pred posegom v prostor je potrebna
celostna obravnava prostora. Potrebno je
izdelati idejno zasnovo.
Pred načrtovanimi posegi
v prostor je potrebno izvesti arheološke
raziskave.
Pred načrtovanimi posegi
v prostor je potrebno izvesti arheološke
raziskave.
V tistem delu EUP, ki se nahaja v
poplavnem območju je dopustna
rekonstrukcija, adaptacija, obnova,
odstranitev in vzdrževanje obstoječega
objekta. Gradnja novih objektov ni
dopustna. Dopustne so le nadomestne
gradnje. Za vsak tovrsten poseg na
poplavnem območju se mora predhodno
pridobiti vodno soglasje. Z navedenimi
posegi se ne sme poslabšati obstoječa
poplavna varnost. Ohranjati je treba
obstoječe retenzijske površine.
Pred načrtovanimi posegi v prostor je
potrebno izvesti arheološke raziskave.
Gradnja novih stanovanjskih objektov naj
se prepove oziroma je treba ob gradnji
stanovanjskih objektov
z ustreznimi protihrupnimi ukrepi
zagotoviti ustrezen nivo hrupa za
stanovanjska območja.
Pred načrtovanimi posegi
v prostor je potrebno izvesti arheološke
raziskave.

Posebni PIP

Št.

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

/

/
/

PPIP
PPIP

PPIP

FZ

PIA
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Podrobna
namenska raba
SSe, CU

SK

BT

SSe

SK

ZD

SK

SSe

Šifra
območja
DOB-30

DOB-32

DOB-33

DOB-34

DOB-36

DOB-37

DOB-42

DOB-43

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Pred načrtovanimi posegi
v prostor je potrebno izvesti arheološke
raziskave.
V tistem delu EUP, ki se nahaja v
poplavnem območju je dopustna
rekonstrukcija, adaptacija, obnova,
odstranitev in vzdrževanje obstoječega
objekta. Gradnja novih objektov ni
dopustna. Dopustne so le nadomestne
gradnje. Za vsak tovrsten poseg na
poplavnem območju se mora predhodno
pridobiti vodno soglasje. Z navedenimi
posegi se ne sme poslabšati obstoječa
poplavna varnost. Ohranjati je treba
obstoječe retenzijske površine.
Pred načrtovanimi posegi
v prostor je potrebno izvesti arheološke
raziskave.

Območje NV naj se ohranja
v obstoječem stanju. Območja naj se
ne ureja kot zelenico ali park. Ohranja
naj se naravno dno in brežine struge ter
obrežna vegetacija. Na meji z naravno
vrednoto naj se ohrani oziroma vzpostavi
naravna bariera iz avtohtonega rastlinja.

Pred načrtovanimi posegi
v prostor je potrebno izvesti arheološke
raziskave.

Pred načrtovanimi posegi
v prostor je potrebno izvesti arheološke
raziskave.

Pred načrtovanimi posegi
v prostor je potrebno izvesti arheološke
raziskave.

Pred načrtovanimi posegi
v prostor je potrebno izvesti arheološke
raziskave.

Pred načrtovanimi posegi
v prostor je potrebno izvesti arheološke
raziskave.
Varovani prostori, kot jih definirajo
predpisi s področja varstva pred hrupom,
naj se načrtujejo v delih stavb, obrnjenih
stran od virov hrupa.

Posebni PIP

80 / 21. 5. 2021

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

/

/

Usmeritve za OPPN

Št.

/

/

PPIP

GPmin

4588 /

PPIP

FZ

PIA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Šifra
območja
DOB-48

Podrobna
namenska raba
IG

FZ

/

PIA

OPPN

/

GPmin
Predviden OPPN za širitev obrtne cone Dobova.
Pred načrtovanimi posegi v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave.
Za ureditve in posege v prostor je treba upoštevati 15-m odmik od območja naravne
vrednote.
Omilitveni ukrepi za površinske vode
Na območju morebitnega prečkanja vodotoka Negot, za ureditev dostopa do območja
cone, je potrebno prečkanje vodotoka urediti tako, da se brežine vodotoka ne posega
ali spreminja. Obrežna vegetacija se odstrani le na mestu prečkanja vodotoka. Na
območju temeljenja premostitve naj se ohrani naravno strugo. V strugo vodotoka se
ne sme posegati.
Omilitveni ukrepi za naravo
Na območju odvodnega kanala in depresij na zahodni in južni strani območja
predvidene cone, naj se ohranja pas obstoječe vegetacije, ki jo predstavljajo habitatni
tipi.
Urejanje območja naj se zagotavlja/izvaja v ustrezni oddaljenosti od zelene bariere;
Odvodnega kanala na zahodni strani območja naj se ne zasipava, izsušuje ali
nadkriva.
Na vzhodni strani, kjer cona meji na naravno vrednoto, naj se vzdolž celotne meje
ohrani obstoječa vegetacija ob potoku, ki naj jo sestavljajo že obstoječe lokalno
značilne vrste (npr.: črna jelša, jesen, vrbe);
Območja travnikov vzdolž naravne vrednote naj se ne izsušuje.
Ureditve dostopa do cone z južne strani se morajo izvesti na način, da se ne
spremenijo ali bistveno ne spremenijo funkcionalne in vidne lastnosti naravne
vrednote.
V kolikor bo zaradi ureditve dostopa potrebno posekati obrežno vegetacijo, naj se
vanjo s sekanjem, obsekavanjem, redčenjem ali zasajanjem posega na način, da se
bistveno ne spremenijo fizikalne lastnosti obrežja.
Omilitveni ukrepi za kulturno dediščino
Varstvo arheoloških ostalin se zagotovi tako, da se v času priprave izvedbenega
akta (OPPN) izvede predhodne arheološke raziskave (intenzivni pregledi ali strojni
jarki ali geofizikalni pregledi), s katerimi se bo določilo vsebino in sestavo najdišča
na območju predvidene širitve cone. V kolikor se bo na območju odkrilo arheološke
ostaline, se na mestu odkritja po potrebi zagotovi tudi varstvo in situ.
Omilitveni ukrepi za zdravje ljudi
Za osvetljevanje zunanjih površin in objektov se morajo uporabiti varčne sijalke.
Svetloba iz svetil ne sme sevati nad vodoravnico.
Na območjih, kjer osvetlitev ni potrebna neprestano, naj se uporabijo svetlobna tipala.
V kolikor je možno in v kolikor to dopuščajo predpisi iz varnosti naj se svetilke
izklapljajo med 23h in 5h.
Omilitveni ukrepi za kmetijstvo:
Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za komunalno opremljanje EUP DOB-48
je treba izvesti izboljšanje kmetijskih zemljišč na EUP PREN-08P v površini 14 ha.
Izboljšanje kmetijskih zemljišč se načrtuje in izvede na podlagi povzemanja izhodišč,
ki so zapisana v programu del in morajo biti sestavni del tehnične dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno opremljanje EUP DOB-48.

Usmeritve za OPPN

Posebni PIP
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Podrobna
namenska raba
SSe

SK

ZK

SK

Šifra
območja
OBR-01

OBR-03

OBR-04

OBR-05

PIA

FZ

GPmin

Usmeritve za OPPN

Posebni PIP

PPIP

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Usmeritve za OPPN

Pred načrtovanimi posegi v prostor je
potrebno izvesti arheološke raziskave.
Naravna vrednota skorš naj se ohranja v
vitalnem stanju; pri zemeljskih delih naj
se ohranja koreninski sistem drevesa;
morebitni gradbeni material naj se ne
odlaga na rastišče skorša; površine nad
koreninskim sistemom se ne utrjuje;
kakršni koli poseg naj bo odmaknjen od
tlorisne projekcije krošnje za vsaj 3 m.
Pred posegom v prostor je potrebna
celostna obravnava prostora. Potrebno je
izdelati idejno zasnovo.
Pred načrtovanimi posegi v prostor je
potrebno izvesti arheološke raziskave.

Posebni PIP
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PPIP

PPIP

/

PPIP

GPmin

Št.

FZ

4590 /

PIA

Za izboljšanje zemljišč se izvede navoz zemljine v sloju od 20 do 30 centimetrov, kot
to navaja Strokovna podlaga za izboljšanje kmetijskih zemljišč v smislu nadomeščanja
kmetijskih površin zaradi širitve stavbnih zemljišč DOB-48 in SLV-18, dec. 2020,
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Pred izdajo gradbenega dovoljenja mora
strokovnjak kmetijske stroke – pedolog, pripraviti elaborat ravnanja z rodovitnim
delom tal, iz katerega bo razviden način, čas in strokovni nadzor nad:
– odstranitvijo rodovitnega dela tal pri gradbenih posegih (v nadaljnjem besedilu:
odstranitev rodovitnega dela tal),
– skladiščenjem rodovitnega dela tal in
– navažanjem rodovitnega dela tal na območja vzpostavitve nadomestnih kmetijskih
zemljišč.
Vsa dela, vezana na vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč in odstranjevanje
ter transportiranje rodovitnega dela tal, morajo potekati pod nadzorom pedologa,
ki mora pred izdajo uporabnega dovoljenja izdati ustrezno potrdilo, da so vsa dela,
vezana na odstranitev, skladiščenje in navažanje rodovitnega dela tal, izvedena v
skladu z elaboratom ravnanja z rodovitnim delom tal.
Občina ima predkupno pravico.
DOB-51
CD
OPPN /
/
Predviden OPPN za gradnjo poslovno trgovskega centra.
/
DOB-52
CU
PPIP
/
/
/
Varovani prostori, kot jih definirajo
predpisi s področja varstva pred hrupom,
naj se načrtujejo v delih stavb, obrnjenih
stran od virov hrupa.
.«
(2) »Tabela 51: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Obrežje

Podrobna
namenska raba

Šifra
območja

Stran
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SSe
CU

SSe, ZD

CU

OBR-08
OBR-12

OBR-15

OBR-21

PPIP

PPIP

/

/

/

/

PPIP

PPIP
PPIP

FZ

PIA

/

/

/

/

GPmin

/

/

/
/

/

Usmeritve za OPPN

SK

PC

PC

SLV-02

SLV-08

SLV-18

SLV-01

Podrobna
namenska
raba
IG

Šifra
območja

OPPN

OPPN

PPIP

OPPN

PIA

/

/

/

/

FZ

/

/

/

/

GPmin

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nova cestna povezava Zelena
meja – JP525062 (Uradni list RS, št. 43/13)
Predviden OPPN za novo cestno povezavo med poslovno cono Slovenska vas z
avtocestnim omrežjem
Omilitveni ukrepi za kulturno dediščino.
Ker območje posega še ni bilo predhodno arheološko raziskano in ocena
arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih
arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti oziroma v času
priprave OPPN.
Omilitveni ukrepi za varovanje zdravja ljudi
Za osvetljevanje prometnih površin se morajo uporabiti varčne sijalke. Svetloba iz
svetil ne sme sevati nad vodoravnico.
Omilitveni ukrepi za kmetijstvo:
Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za obvoznico Slovenska vas (SLV-18) se
opravi rekultivacija zemljišč na način kot navaja Strokovna podlaga za vzpostavitev
in analizo kmetijski zemljišč s pedološkim poročilom, Biotehniška fakulteta Univerze v
Ljubljani, avgust 2020 (v nadaljevanju: SP). Enota urejanja prostora za nadomeščanje
oziroma za rekultivacijo je PREN-15I, ki se izvede z odstranitvijo zgradb in asfaltiranih
površin. Pred izdajo gradbenega dovoljenja mora strokovnjak kmetijske stroke –
pedolog, pripraviti elaborat ravnanja z rodovitnim delom tal, iz katerega bo razviden
način, čas in strokovni nadzor nad:

Predviden OPPN za celostno zasnovo območja obrtne cone Slovenska vas. Do
sprejetja OPPN na delu območja velja:
Odlok o zazidalnem načrtu Gospodarska cona 2 Slovenska vas (Uradni list RS,
št. 51/00)
/

Usmeritve za OPPN

(3) »Tabela 65: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Slovenska vas

Podrobna
namenska raba
SSe

Šifra
območja
OBR-07

.«

Gradnja objektov na območju naravne
vrednote ni dovoljena. V strugo in
brežino potoka naj se ne posega; ohranja
naj se obstoječo obrežno vegetacijo.

/

Posebni PIP

Pred načrtovanimi posegi v prostor je
potrebno izvesti arheološke raziskave.
Za vse nove stanovanjske objekte mora
biti ustrezna zvočna zaščita izkazana
v Elaboratu zaščite pred hrupom v
stavbah.
Glej tabelo 52
Pred načrtovanimi posegi v prostor je
potrebno izvesti arheološke raziskave.
Pred načrtovanimi posegi v prostor je
potrebno izvesti arheološke raziskave.
Pred načrtovanimi posegi v prostor je
potrebno izvesti arheološke raziskave.

Posebni PIP

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Podrobna
namenska
raba

PIA

FZ

GPmin
– odstranitvijo rodovitnega dela tal pri gradbenih posegih (v nadaljnjem besedilu:
odstranitev rodovitnega dela tal),
– skladiščenjem rodovitnega dela tal in
– navažanjem rodovitnega dela tal na območja vzpostavitve nadomestnih kmetijskih
zemljišč.
Vsa dela, vezana na odstranjevanje ter transportiranje rodovitnega dela tal, morajo
potekati pod nadzorom pedologa, ki mora pred izdajo uporabnega dovoljenja izdati
ustrezno potrdilo da so vsa dela, vezana na odstranitev, skladiščenje in navažanje
rodovitnega dela tal, izvedena v skladu z elaboratom ravnanja z rodovitnim delom tal.

Usmeritve za OPPN

K1

Primarna raba OBMOČJE ZA PROSTO PPIP
prostora
REJO ŽIVALI GLOGOV
BROD

PREN-08M

PREN-08O

Dopustno je umeščanje pomožnih kmetijskih objektov do višine 6 m. Skupna površina vseh pomožnih kmetijskih
objektov na tej enoti ne sme presegati 100 m2. Objekti so namenjeni prosti reji živali. Objekti naj se umeščajo ob naravno
vizualno bariero, ob obstoječo dovozno ali poljsko pot, ob že obstoječe grajene strukture ipd. Dopustna je ograditev
območja z namenom zaščite živalske vrste pred vplivi iz okolja in obratno. Objekte je predhodno potrebno evidentirati pri
občinski službi pristojni za prostor.

Dopustno je umeščanje pomožnih kmetijskih objektov do višine 6 m. Skupna površina objektov na tej enoti ne sme
presegati 120 m2. Objekti so namenjeni prosti reji goveda. Objekti naj se umeščajo ob naravno vizualno bariero, ob
obstoječo dovozno ali poljsko pot, ob že obstoječe grajene strukture ipd. Dopustna je ograditev območja z namenom
zaščite živalske vrste pred vplivi iz okolja in obratno. Objekte je predhodno potrebno evidentirati pri občinski službi
pristojni za prostor.

Na delu te enote je vojno grobišče – kenotaf v Dobravi pri Bukošku, na koordinatah y = 5550500 m; x = 5088550 m,
kjer je prepovedano spreminjati zunanji videz grobišč v nasprotju z zakonom, poškodovati grobišča ali odtujiti njihove
sestavne elemente ter izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s
pokopališkim redom vojnih grobišč.

Odlok o ureditvenem načrtu oroševalno namakalnega sistema Zakotjek (Uradni list RS, št. 40/87)

Dopusti se postavitev ograj, podpornih zidov, protitočnih mrež, dostopov, obračališč, parkirišč in drugih objektov, ki služijo
izboljšanju pogojev za kmetovanje.

Na delu te enote je vojno grobišče – grob Ivana Kerina pri Pavlovi vasi, na koordinatah 15°37’29.25''; 46°0’55.67'', kjer je
prepovedano spreminjati zunanji videz grobišč v nasprotju z zakonom, poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne
elemente ter izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim
redom vojnih grobišč.
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PROSTA REJA GOVEDA PPIP
VELIKI OBREŽ

PPIP

Primarna raba
prostora

PPIP

PREN-07

Primarna raba POVRŠINE
prostora
ZA KMETIJSTVO

PREN-03A

PPIP

OPPN

Primarna raba
prostora

PREN-02

PIA

PREN-06A,
Primarna raba POVRŠINE
06B, 06C,
prostora
ZA KMETIJSTVO
06D, 06E,
06F, 06G, 06H

NAMENSKA IME PREN
RABA
PROSTORA

.«

Št.

Šifra
območja

Posebni PIP

4592 /

(4) »Tabela 89: Usmeritve za posebne prostorsko izvedbene pogoje za prostorske enote

Šifra
območja

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Primarna raba POVRŠINE ZA
prostora
KMETIJSTVO

Primarna raba OBVODNA POVRŠINA PPIP
prostora
OB KRKI ZA
SPROSTITEV IN ODDIH
– 01

Primarna raba OBVODNA POVRŠINA PPIP
prostora
OB KRKI ZA
SPROSTITEV IN ODDIH
– 02

Primarna raba OBVODNA POVRŠINA PPIP
prostora
OB KRKI ZA
SPROSTITEV IN ODDIH
– 03

PREN 15I

PREN-21

PREN-22

PREN-23

PPIP

PPIP

Primarna raba POVRŠINE ZA
prostora
KMETIJSTVO

PREN-08P

PIA

NAMENSKA IME PREN
RABA
PROSTORA

Šifra
območja

Območje naj služi kot površina za oddih in sprostitev v obvodnem prostoru reke Krke, ki se nameni kopanju v naravi in
dostopu v vodo. Na območju so sprejemljive take oblike za sprostitev in oddih, ki ne bodo imele negativnih vplivov na
naravno vrednoto Krka in ne zahtevajo večjih ureditev ter ohranjajo obstoječe naravne razmere na in ob reki. Območje
naj se vzdržuje le s košnjo, v Krko se ne posega, brežina z obrežno vegetacijo se ohranja v naravnem stanju in sanitarno
vzdržuje. Območje naj ne bo namenjeno množičnim prireditvam. Na lokacijo se dovoli peš dostop. Območja se ne
ograjuje in infrastrukturno ne ureja.

Št.

Območje naj služi kot lokalna površina za oddih in sprostitev v obvodnem prostoru reke Krke, ki se nameni kopanju v
naravi in dostopu v vodo. Na območju so sprejemljive take oblike za sprostitev in oddih, ki ne bodo imele negativnih
vplivov na naravno vrednoto Krka in ne zahtevajo večjih ureditev ter ohranjajo obstoječe naravne razmere na in ob
reki. Območje naj se vzdržuje le s košnjo, v Krko se ne posega, brežina z obrežno vegetacijo se ohranja in sanitarno
vzdržuje. Območje naj ne bo namenjeno množičnim prireditvam. Na lokacijo se dovoli peš dostop. Območja se
infrastrukturno ne ureja in naj ostaja v travni izvedbi.

Območje naj služi kot lokalna površina za oddih in sprostitev v obvodnem prostoru reke Krke, ki se nameni predvsem
kopanju v naravi in dostopom v vodo. Na območju so sprejemljive take oblike sprostitve in oddiha, ki ne bodo imele
negativnih vplivov na naravno vrednoto Krko in ne zahtevajo večjih ureditev ter ohranjajo obstoječe naravne razmere na
in ob reki. Območje se ureja brez dodatne infrastrukture (npr. elektrika) in brez gradnje objektov. Urbana oprema (klopi,
mize, koši za smeti) naj bo začasne narave in se jo po koncu kopalne sezone odstrani. Na območju se ohranja primarna
obrežna vegetacija, ki se sanitarno vzdržuje. Območje ostajata v travni izvedbi brez spreminjanja reliefa. V Krko se
ne posega. Območja se ne ograjuje in ne osvetljuje. Na območje se dovoli le peš dostop, parkirišče se uredi v sklopu
naselja. Območje naj ne bo namenjeno množičnim prireditvam;

Območje je namenjeno za nadomeščanje oziroma za rekultivacijo kmetijskih zemljišč na račun širitve stavbnega
zemljišča za cesto z EUP SLV-18. Rekultivacija se izvede z odstranitvijo zgradb in asfaltiranih površin oziroma kot
je opredeljeno v Strokovni podlagi za vzpostavitev in analizo kmetijski zemljišč s pedološkim poročilom, Biotehniška
fakulteta Univerze v Ljubljani, avgust 2020.
Vsa dela, vezana na vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč ter transportiranje rodovitnega dela tal, morajo
potekati pod nadzorom pedologa, ki mora pred izdajo uporabnega dovoljenja za obvoznico Slovenska vas (SLV-18)
izdati ustrezno potrdilo, da so vsa dela, vezana na navažanje rodovitnega dela tal, izvedena v skladu z elaboratom
ravnanja z rodovitnim delom tal.

Območje je namenjeno izboljšanju kmetijskih zemljišč v površini 14 ha zaradi nadomeščanja kmetijskih površin na
račun širitve stavbnega zemljišča z EUP DOB-48 za cono v Dobovi. Izboljšanje kmetijskih zemljišč je treba izvesti pred
pridobitvijo uporabnega dovoljenja za komunalno opremljanje EUP DOB-48. Izboljšanje kmetijskih zemljišč se načrtuje in
izvede na podlagi povzemanja izhodišč, ki so zapisana v programu del in morajo biti sestavni del tehnične dokumentacije
za pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno opremljanje EUP DOB-48. Za izboljšanje zemljišč se izvede navoz
zemljine v sloju od 20 do 30 centimetrov, kot to navaja Strokovna podlaga za izboljšanje kmetijskih zemljišč v smislu
nadomeščanja kmetijskih površin zaradi širitve stavbnih zemljišč DOB-48 in SLV-18, dec. 2020, Biotehniška fakulteta
Univerze v Ljubljani.
Vsa dela, vezana na vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč ter transportiranje rodovitnega dela tal, morajo
potekati pod nadzorom pedologa, ki mora pred izdajo uporabnega dovoljenja za komunalno opremljanje EUP DOB48 izdati ustrezno potrdilo, da so vsa dela, vezana na navažanje rodovitnega dela tal, izvedena v skladu z elaboratom
ravnanja z rodovitnim delom tal.
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Primarna raba OBVODNA POVRŠINA PPIP
prostora
OB KRKI ZA
SPROSTITEV IN ODDIH
– 04

Primarna raba ŠPORTNO IGRIŠČE
prostora
ČREŠNJICE

Primarna raba REKREACIJSKA
prostora
POVRŠINA ARTIČE

Primarna raba OBMOČJE ŠENTVID
prostora

Primarna raba MOŽNA IZKLJUČNA
prostora
RABA

Primarna raba MOŽNA IZKLJUČNA
prostora
RABA

PREN-25

PREN-26

PREN-27

PREN-28

PREN- 29,
PREN- 30,
PREN- 32

PREN- 35,
PREN- 38,
PREN- 40,
PREN- 41,
PREN- 42,
PREN- 43
PPIP

Območje naj se nameni za športno-rekreacijsko dejavnost
Dopustni so objekti, posegi, dela in druge prostorske ureditve v skladu z namensko rabo prostora.
Oblikovanje in drugi pogoji:
– vse ureditve morajo biti usklajene z naravnim okoljem (iz naravnih materialov),
– označbe morajo biti usklajene z naravnim okolje – ne smejo biti pretirano izstopajoče,
– prostorske ureditve za šport, rekreacijo in turizem v gozdu in gozdnem prostoru naj se načrtujejo tako, da se ohrani čim
več obstoječe naravne gozdne vegetacije.
Gradnja novih objektov znotraj vplivnega območja dediščine ni dovoljena.
Območje naj se nameni za športno-rekreacijsko dejavnost
Dopustni so objekti, posegi, dela in druge prostorske ureditve v skladu z namensko rabo prostora.
Oblikovanje in drugi pogoji:
– vse ureditve morajo biti usklajene z naravnim okoljem (iz naravnih materialov),
– označbe morajo biti usklajene z naravnim okolje – ne smejo biti pretirano izstopajoče,
– prostorske ureditve za šport, rekreacijo in turizem v gozdu in gozdnem prostoru naj se načrtujejo tako, da se ohrani čim
več obstoječe naravne gozdne vegetacije.
Območje možne izključne rabe prostora za potrebe obrambe je območje, ki je primarno namenjeno drugim uporabnikom,
vendar se ga lahko v primeru izrednega ali vojnega stanja, krize, ob naravnih in drugih nesrečah ter v miru, za
usposabljanje uporabi za obrambne potrebe oziroma so za potrebe obrambe v souporabi.
Na območju naj se ne izvaja ureditev in dejavnosti, ki bi spreminjali značaj naravne vrednote. Omogoči naj se dostop do
reke. Med pobudama znotraj naravne vrednote se kot habitat ohranja večje mokrišče poraščeno s trsjem.
Območje možne izključne rabe prostora za potrebe obrambe je območje, ki je primarno namenjeno drugim uporabnikom,
vendar se ga lahko v primeru izrednega ali vojnega stanja, krize, ob naravnih in drugih nesrečah ter v miru, za
usposabljanje uporabi za obrambne potrebe oziroma so za potrebe obrambe v souporabi.
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Na območju je dovoljeno postavljati:
– rekreacija na travniških površinah
– ter objekte, posege, dela in druge prostorske ureditve v skladu z namensko rabo prostora.

Št.

Območje naj služi kot lokalna površina za šport in rekreacijo, predvsem kopanju v naravi in dostopu v vodo. Ureja se
brez dodatne infrastrukture (npr. elektrika) in brez grajenih objektov. Na območju so sprejemljive take oblike rekreacije, ki
ne povzročajo poznejših negativnih posledic in ne zahtevajo večjih ureditev ter ohranjajo obstoječe naravne razmere na
in ob reki. Na območju se ohranja primarna obrežna vegetacija, ki se sanitarno vzdržuje.
Igrišče naj ostajata v travni izvedbi brez spreminjanja reliefa; infrastruktura (goli, klopi, mize, koši za smeti) naj bo
začasne narave in naj se po kopalni sezoni odstrani. Morebitno vstopno/izstopno mesto za čolne naj se uredi in opremi
na odseku brežine, na način, da bo čim manjši poseg v konfiguracijo brežine in dno struge. Na lokacijo se dovoli peš
dostop. Parkiranje avtomobilov znotraj območja ohranjanja narave ni sprejemljivo. Parkirišče se uredi v sklopu vasi. Na
območju ni dovoljeno postavljati objektov. Za vse posege v poplavnih območjih je treba pridobiti vodno soglasje, ki ga
izda organ, pristojen za vode. S posegi se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Ohranjati je treba obstoječe
retenzijske površine.

Na območju je dovoljeno postavljati:
– rekreacija na travniških površinah
– ter objekte, posege, dela in druge prostorske ureditve v skladu z namensko rabo prostora.
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PPIP

PPIP

Primarna raba ŠPORTNO IGRIŠČE
prostora
GAZICE

PREN-24

PIA

NAMENSKA IME PREN
RABA
PROSTORA
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območja
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Primarna raba ŠPORTNO-TURISTIČNA PPIP
prostora
POVRŠINA

Primarna raba ŠPORTNO-TURISTIČNA PPIP
prostora
POVRŠINA OB
KLJUNOVIH TOPLICAH

Primarna raba ŠPORTNO-TURISTIČNA PPIP
prostora
POVRŠINA

PREN-44

PREN-45

PREN-48

PREN-36

KAMNOLOM –
PPIP
SANACIJA – 02 Križe
OBVODNA POVRŠINA PPIP
OB KRKI ZA
SPROSTITEV IN ODDIH
– 05

Primarna raba
prostora
Primarna raba
prostora

PREN-34

PIA

NAMENSKA IME PREN
RABA
PROSTORA

Šifra
območja

Št.

Območje naj služi kot površina za oddih in sprostitev v obvodnem prostoru reke Krke, ki se nameni kopanju v naravi
in dostopu v vodo. Na območju so sprejemljive take oblike za sprostitev in oddih, ki ne bodo imele negativnih vplivov
na območja ohranjanja narave (naravna vrednota in Natura območje 2000) Krka in ne zahtevajo večjih ureditev ter
ohranjajo obstoječe naravne razmere na in ob reki. Na območju naj se ne postavlja stalnih objektov. Za morebitne
potrebe dostopa v vodo (za kopanje ali veslanje) naj se namešča enostavne, premične objekte v leseni izvedbi, ki se
jih po koncu sezone lahko odstrani Območje naj se vzdržuje le s košnjo, Brežina z obrežno vegetacijo se ohranja v
naravnem stanju in sanitarno vzdržuje. Območje naj ne bo namenjeno množičnim prireditvam. Na lokacijo se dovoli
peš dostop. Parkirne površine se zagotavlja ob dostopni cesti. Območja se ne ograjuje (zatečene lesene ograde naj se
odstrani) in infrastrukturno ne ureja.
Dopustni so ureditve v skladu z namensko rabo prostora.

Dopustni so objekti, posegi, dela in druge prostorske ureditve v skladu z namensko rabo prostora.
Sprejemljiva le postavitev šotorov »podeželskega tipa«, ki naj se po koncu turistične sezone odstranijo. Morebitne
dodatne nastanitvene kapacitete ali sanitarije naj se uredijo v okviru obstoječih objektov. Območja naj se ne elektrificira,
osvetljuje ali ograjuje.
Na območju naj se ne postavlja stalnih objektov. Na območja naj se umešča le manjšo infrastrukturo (klopi, smetnjaki,
žar, mize, lesene stopnice za dostop v vodo, goli, nadstreški …), ki naj bo začasne – premične narave in naj se jo po
koncu turistične sezone odstrani. Vse površine naj ostajajo v travnati izvedbi. Površin naj se ne utrjuje ali nasipa s
kakršnimkoli drugim materialom. Na območje naj se dovoli le peš dostop, parkirišč naj se na območjih ne ureja. Območja
naj se ne elektrificira, osvetljuje ali ograjuje.
Množične prireditve (npr. koncerti, velike športne prireditve) ali športne aktivnosti, ki bi povzročale veliko hrupa (npr.
vožnja z motornimi čolni) na tem območju niso sprejemljivi. Na območju so sprejemljive mirne oblike aktivnosti in
rekreacije (pikniki, šotorjenje, mirne oblike rekreacije, plavanje, veslanje).

Območje se navezuje na bližnje ZS območje in naj služi kot lokalna površina za oddih in sprostitev, predvsem kopanju
v naravi in dostopu v vodo. Na območju so sprejemljive take oblike za sprostitev in oddih, ki ne bodo imele negativnih
vplivov na območja ohranjanja narave (naravno vrednoto Krka in Natura 2000 območje) in ne zahtevajo večjih ureditev
ter ohranjajo obstoječe naravne razmere na in ob reki. Območje se ureja brez dodatne infrastrukture (npr. elektrika) in
brez gradnje objektov. Za morebitne potrebe dostopa v vodo (za kopanje ali veslanje) naj se uredi enostavne, premične
objekte v leseni izvedbi, ki se jih po koncu sezone lahko odstrani. Območje naj se vzdržuje le s košnjo brez spreminjanja
reliefa. Brežina z obrežno vegetacijo se ohranja v naravnem stanju in sanitarno vzdržuje. Na območje se dovoli le peš
dostop, parkirišče se uredi v sklopu naselja.
Območje se navezuje na bližnje BT območje in naj služi kot lokalna površina za oddih in sprostitev, predvsem kopanju
v naravi in dostopu v vodo. Na območju so sprejemljive take oblike za sprostitev in oddih, ki ne bodo imele negativnih
vplivov na območja ohranjanja narave (naravno vrednoto Krka in Natura 2000 območje) in ne zahtevajo večjih ureditev
ter ohranjajo obstoječe naravne razmere na in ob reki. Območje se ureja brez dodatne infrastrukture (npr. elektrika) in
brez gradnje objektov. Za morebitne potrebe dostopa v vodo (za kopanje ali veslanje) naj se uredi enostavne, premične
objekte v leseni izvedbi, ki se jih po koncu sezone lahko odstrani. Območje naj se vzdržuje le s košnjo brez spreminjanja
reliefa. Brežina z obrežno vegetacijo se ohranja v naravnem stanju in sanitarno vzdržuje.

Dovoljena je le sanacija kamnoloma. Prepreči se nadaljnje neorganizirano izkoriščanje kamninskega materiala.
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PPIP

POVRŠINE ZA
KMETIJSTVO

PPIP

PREN-53

Primarna raba ŠPORTNA POVRŠINA
prostora
DOBOVA

PREN-51

PPIP

Na območju se dopuščajo rastlinjaki, tuneli, protitočne mreže, zaščitne mreže oziroma ograje za zaščito pred srnjadjo in
podobne ureditve za namen zelenjadarske dejavnosti. Kmetijska dejavnost ne sme povzročati globljih posegov v tla.

Na območju se dopuščajo strelišča, krmišča, krmiščne površine, strelišče, nadstrešnice, zavetišča (bunkerji) ipd.

«

Na območju je dovoljeno postavljati:
– rekreacija na travniških površinah
– ter objekte, posege, dela in druge prostorske ureditve v skladu z namensko rabo prostora ter ostalimi določili tega
odloka.
Za vse posege v poplavnih območjih je treba pridobiti vodno soglasje, ki ga izda organ, pristojen za vode. S posegi se ne
sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Ohranjati je treba obstoječe retenzijske površine.

Na območju je dovoljeno postavljati:
– rekreacija na travniških površinah
– ter objekte, posege, dela in druge prostorske ureditve v skladu z namensko rabo prostora.

Posebni PIP
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5. člen
V prvi točki 96. člena se v drugem odstavku spremenijo
letnice Razvojnega načrta prenosnega sistema RS, in sicer:
»od 2019 do 2028«.
Šesta točka 96. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov in
objektov se smejo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati
dela skladno s Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega
pasu elektroenergetskih omrežij.«
6. člen
Člen 102 se spremeni tako, da se glasi:
»102. člen
(Varovanje in izboljšanje okolja)
(1) Gradnja objektov, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti v obstoječih objektih ter
druge prostorske ureditve so dopustne, če ne povzročajo večjih
motenj v okolju, kot so s predpisi dovoljene.
(2) Pri obstoječih dejavnostih, ki imajo čezmerne vplive
na okolje, je izvajanje dejavnosti pogojeno z njihovo sočasno
sanacijo.
(3) Namestitev klimatskih naprav ne sme imeti motečih
vplivov na okoliška stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje (hrup, vroči zrak, odtok vode).
(4) Varuje se zelene površine znotraj naselij, površine za
urbano vrtnarjenje, površine za šport in rekreacijo ter do njih
zagotoviti dostopnost, da se lahko zagotavlja zdrav življenjski
slog.
(5) Za posege, ki lahko pomembno vplivajo na okolje in so
opredeljeni v okoljevarstvenih predpisih je treba izvesti presojo
vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje pristojnega ministrstva. Pristojna občinska služba lahko za posege,
ki lahko pomembno vplivajo na zdravje ljudi, zahteva izdelavo
strokovne ocene vplivov na okolje.
(6) Občina mora zagotoviti monitoring za tiste kazalce
okolja, pri katerih ni na voljo podatkov iz državnega monitoringa. Vse podatke, tako tiste iz državnega monitoringa, kot tiste,
za katere bo občina sama zagotovila spremljanje, mora občina
zbrati in predstaviti javnosti na vsakih 5 let v obliki poročila.
(7) Zagotovi se evidentiranje nelegalnih odlagališč odpadkov. Predpiše se ustrezno sanacijo.
(8) Zagotovi se evidentiranje kopalnih voda in njihove
kakovosti.
(9) Redno in periodično je potrebno obveščati javnost
o stanju kazalcev hrupa in prebivalcem omogočiti podajanje
predlogov in pripomb.«
7. člen
Člen 103 se spremeni tako, da se glasi:
»103. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
(1) Pri osvetljevanju objektov in pri objektih za svetlobno
oglaševanje, ki svetijo, je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi in
usmeritve s področja svetlobnega onesnaženja okolja in glede
zmanjševanja porabe električne energije.
(2) Namestitev novih obcestnih svetilk izven strnjenih območij naselij je treba omejiti, oziroma naj bodo svetilke opremljene s senzorji za izklapljanje, ali da je možno zagotoviti časovno
izklapljanje svetil. Uporabljajo se lahko samo svetilke skladno
s predpisi o svetlobnem onesnaževanju. Reklamna in okrasna
osvetlitev naj se na varovanih območjih časovno omeji.
(3) Prepovedana je trajna uporaba svetlobnih snopov
kakršnekoli vrste in oblike, mirujočih ali vrtečih, usmerjenih
proti nebu ali proti površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
(4) Pri vseh območjih načrtovane namenske rabe, pri
katerih je predvideno osvetljevanje, je zaradi zmanjšanja ne-
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gativnih učinkov svetlobnega onesnaženja in s tem možnosti
poslabšanja ugodnega stanja kvalifikacijskih živalskih vrst (npr.
nočnih metuljev, hroščev, ptic in netopirjev) treba upoštevati
usmeritev, da se območij ne osvetljuje oziroma, da se osvetljevanje zmanjša na najnižjo možno raven. Upošteva se Uredba
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10), poleg tega pa naj se za
osvetljevanje uporabijo popolnoma zasenčena svetila z ravnim
zaščitnim in nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo UV
svetlobe (npr. halogenska svetila).
(5) Iz Uredbe o omejitvi porabe elektrike za javno razsvetljavo na prebivalca je potrebno upoštevati določilo o prekomernem osvetljevanju oken bivalnih prostorov stanovanjskih
stavb.«
8. člen
Člen 104 se spremeni tako, da se glasi:
»104. člen
(Varstvo zraka)
(1) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je
treba upoštevati predpise s področja varstva zraka ter predpise
s področja predelave biološko razgradljivih odpadkov in uporabi
komposta ali digestata.
(2) Pri načrtovanju gradnje novih in rekonstrukcije obstoječih objektov se za način ogrevanja prednostno načrtuje
uporaba obnovljivih virov energije ali soproizvodnja toplote in
električne energije z visokim izkoristkom. Z namenom zmanjšanja onesnaženosti zraka z delci PM10, morajo pri novogradnjah
in zamenjavah obstoječih kurilnih naprav s kurilnih naprav na
lesno biomaso, le te izpolnjevati predpisane mejne vrednosti
emisij snovi v zrak.
(3) Na območjih z redko poselitvijo se načrtuje individualna energetska oskrba in pri tem pospešuje uporaba obnovljivih
virov energije, predvsem biomase.
(4) Pri prenovi naselij, gradnji stanovanjskih objektov, poslovnih, proizvodnih in javnih stavb je treba zagotoviti smotrno
uporabo materialov in učinkovitejšo ter varčnejšo raba energije.
(5) Učinkovito rabo energije se zagotavlja s priključevanjem objektov in naprav na ekološko čiste vire energije, z racionalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da se:
– izboljšuje toplotna izolacija objektov,
– spodbuja pasivne oziroma energetsko učinkovite gradnje,
– pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov ter tehnološke
opreme,
– zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj
ogljika ali z biomaso.
(6) Pri umeščanju objektov naj se upoštevajo ukrepi iz
Celostne prometne strategije Občine Brežice.
(7) Vzpostavi naj se evidenca polnilnic za električna vozila.
(8) Prepovedano je umeščanje pomembnih virov onesnaževanja zraka v vseh pNRP razen na IP in IG.
(9) Pri umeščanju pomembnih virov vonjav, ki imajo vpliv
na okolje, je potrebno zagotoviti primerno oddaljenost, tako da
je zunanji rob območja vira vonjav od območja stanovanjskih,
gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovskih stavb, stavb za
kulturo in razvedrilo, za izobraževanje, zdravstvo in šport ter
športno rekreacijskih površin oddaljen najmanj 300m oziroma
500m pri odprtem kompostiranju. Za ureditev novih objektov na
farmah, ki so viri vonjav, in za povečanje kapacitet obstoječih
farm se s strokovno študijo preveri vplivno območje. Objekte
se umesti na primerno razdaljo od območji navedenih v prejšnjem stavku.
(10) Pri prevozu gnoja, reji živali in skladiščenju, ki predstavljajo vir vonjav, je obvezna uporaba tehnoloških postopkov,
ki preprečujejo obremenjevanje okolja z neprijetnimi vonjavami.«
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9. člen
Člen 106 se spremeni tako, da se glasi:
»106. člen
(Varstvo vodnih virov)
(1) Območja varstva vodnih virov, ki so razglašena z načrti
ali določena s posebnimi predpisi in so prikazana v kartah: 'Prikaz stanja prostora', se varujejo pred onesnaženjem in drugimi
posegi v skladu z določili predpisov o varovanju vodnih virov.
(2) Za posege v prostor na vodovarstvenem območju je
treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za vode.
(3) Prepovedano je odvajanje odpadnih in neprečiščenih
voda neposredno v vodotoke ali podtalnico.
(4) Prepove se takšna uporaba tal, ki onesnažuje podtalnico. Na vodovarstvena območja je prepovedano umeščanje
območji namenske rabe prostora, ki negativno vpliva na stanje
voda in tal.«
10. člen
Člen 107 se spremeni tako, da se glasi:
»107. člen
(Varstvo tal in reliefa)
(1) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je
treba upoštevati predpise s področja varstva tal.
(2) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je
treba v največji možni meri ohranjati reliefne oblike ter urejati
poškodovana ali razgaljena tla na način, da se ohranja oziroma obnovi njihova plodnost in da so ustrezno zaščitena z
vegetacijo.
(3) Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal
odstraniti in deponirati ločeno od nerodovitnih tal ter ga uporabiti za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje drugih
kmetijskih zemljišč v skladu s pravilnikom o ravnanju s plodno
zemljo.
(4) Na območju namenske rabe kmetijskih zemljišč brez
spremembe namenske rabe se lahko načrtuje agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih
zemljišč, omrežja naslednje gospodarske javne infrastrukture,
in sicer cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi
objekti, elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje,
posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, začasni objekti, rekonstrukcije
lokalnih cest, enostavne pomožne kmetijsko-gozdarske objekte
in nezahtevne pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, v skladu
s Prilogo 1 ter naslednje pomožne kmetijske objekte: ograje in
opore za trajne nasade ter opore za mreže proti toči.
(5) Izven območij IP in IG je prepovedano umeščanje
dejavnosti, ki onesnažujejo tla.«
11. člen
Člen 112 se spremeni tako, da se glasi:
»112. člen
(Varstvo pred hrupom)
(1) Glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa so
določene stopnje varstva pred hrupom, ki zagotavljajo
varovanje pred onesnaženjem okolja s hrupom za
posamezne površine podrobnejše namenske rabe prostora.
– I stopnja varstva pred hrupom je določena za površine
podrobnejše namenske rabe prostora 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) Območja II. stopnje varstva pred hrupom so območja
namenske rabe prostora SS, če izpolnjujejo pogoje za II. območje.
(3) Območja II. stopnje varstva pred hrupom so na območju enot urejanja prostora:
– RAJ-08 ZS – golf park Mokrice
– RAJ-06 ZP – golf park Mokrice
– RAJ-02 BT – grad Mokrice
– PREN-47 – hruškov nasad Mokrice
– PIŠ-19 ZP – park okoli gradu Pišece
– PIŠ-05 CDk – grad Pišece
– BIZ-07 ZS – rekreacijska površina z vključeno naravno
vrednoto ptiča Čebelarja
– BIZ-07 BT – športno rekreacijska in turistične površine
v sklopu naravne vrednote ptiča Čebelarja
– PEČ-05 CDk – grad Pečice.
(4) Meje med III. in IV. območjem varstva pred hrupom so
določene z mejami med območji različne podrobnejše namenske rabe prostora, ki jih uvršamo v območja III. in IV. stopnje
varstva pred hrupom in sicer:
Namenska raba /
Stopnja varstva pred hrupom

III stopnja IV stopnja

S – OBMOČJA STANOVANJ
SS

●

SK

●

SP

●

C – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI
CU

●

CD

●

CDi

●

CDz

●

CDk

●

CDo

●

I – OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI
IP

●

IG

●

IK

●

B – POSEBNA OBMOČJA
BT

●

Z – OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN
ZS

●

ZP

●

ZV

●

ZD

●

ZK

●

O – OBMOČJA OKOLJSKE
INFRASTRUKTURE
A – POVRŠINE RAZPRŠENE
POSELITVE

●
●

K1 – NAJBOLJŠA KMETIJSKA
ZEMLJIŠČA

●

K2 – DRUGA KMETIJSKA
ZEMLJIŠČA

●

G – GOZDNA ZEMLJIŠČA

●

VC – POVRŠINSKE CELINSKE
VODE

●

OO – OSTALA OBMOČJA

●
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(5) V IV stopnji varstva pred hrupom je treba vse obstoječe stanovanjske objekte varovati ali urejati pod pogoji za
III stopnjo varstva pred hrupom.
(6) V posamezna območja se lahko umeščajo le tiste
dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernega hrupa glede na
zakonsko predpisane mejne vrednosti za posamezno območje
varstva pred hrupom.
(7) V primeru, ko bi nivo hrupa v okolju z umestitvijo novih
dejavnosti lahko presegalo dovoljeno raven za posamezno
območje, je umestitev dopustna le, če je moč s smiselnimi
protihrupnimi ukrepi oziroma zaščito zmanjšati vpliv vira hrupa
ali znižati raven hrupa v območju tako, da ne bodo presežene
mejne ravni hrupa za območje.
(8) Pri umeščanju stanovanjskih območij in drugih dejavnosti v bližino obstoječih virov hrupa je treba z načinom
gradnje oziroma s protihrupnimi ureditvami in ukrepi zagotoviti
ustrezno varstvo pred hrupom za predvidena območja. Novih
stavb z varovanimi prostori ni dovoljeno umeščati v prostor, ki je
prekomerno obremenjen s hrupom. Pri določitvi območij, ki so
prekomerno obremenjena, naj se v čim večji meri upoštevajo
smernice mednarodne zdravstveno organizacije.
(9) Obstoječi viri hrupa, ki prekomerno obremenjujejo okolje s hrupom, ne smejo obratovati, dokler niso sanirani. Stopnja
in prekoračitev stopnje hrupa se določi s študijo.
(10) Pri novogradnjah objektov in drugih posegih v obstoječe objekte v varovalnih pasovih javnih cest je treba gradnje
objektov načrtovati z ustrezno zaščito pred hrupom.
(11) Upravljavec avtoceste ne bo zagotavljal dodatnih
ukrepov varstva pred hrupom za nova poselitvena območja
oziroma za območja spremenjene rabe prostora, ne bo zagotavljal zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma
bodo posledica obratovanja avtoceste, glede na načrtovane
ukrepe zaščite v sklopu njene izgradnje. Izvedba vseh ukrepov
za zaščito novih poselitvenih območij oziroma območij spremenjene rabe prostora je obveznost lokalne skupnosti oziroma
investitorja novih posegov.
(12) Pri umestitvi novega vira hrupa v prostor je treba
zagotoviti ukrepe varstva pred hrupom za preprečevanje in
zmanjšanje hrupa v okolju kot posledice uporabe in obratovanja vira, pri čemer imajo pri izbiri prednost ukrepi zmanjševanja
emisije hrupa pri njenem izvoru pred ukrepi preprečevanja
širjenja hrupa v okolju.
(13) Pri novogradnjah objektov in posegih v obstoječe
objekte v varovalnem progovnem pasu železniške proge je
treba predvideti ustrezno zaščito pred hrupom.
(14) Upravljavec vira hrupa je dolžan zagotoviti monitoring
hrupa zaradi obremenitve območja s hrupom iz vira hrupa in
za obratovanje vira hrupa, če tako zahteva predpis, pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje.
(15) Dovoljenje za čezmerno obremenitev s hrupom za
čas trajanja prireditve se pridobi na osnovi predhodno izdelane
strokovne ocene obremenitve okolja s hrupom.«
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12. člen
Člen 113 se spremeni tako, da se glasi:
»113. člen
(Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
(1) Z gradnjo objektov ali naprav ter razmestitvijo dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja, se ne sme
povzročiti preseganje obremenitev okolja, ki jih določajo
predpisi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
(2) 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.
(3) I. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem. I. območje je območje bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter 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.
(4) 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 ali skladiščni dejavnosti ter vsa druga območja, ki
niso v prejšnjem odstavku določena kot I. območje.
(5) II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene javnemu cestnemu ali
železniškemu prometu.
(6) Novogradenj, namenjenih bivanju oziroma izvajanju
dejavnosti, ki sodijo v območja I. stopnje varstva pred sevanjem, ni dovoljeno umeščati v vplivno ali varovano območje
virov elektromagnetnega sevanja.
(7) Z namenom zagotovitve nemotenega izvajanja gospodarskih javnih služb prenosa in distribucije električne energije
se s projektnimi pogoji lahko predpišejo določene obveznosti in
ravnanja investitorja ali nosilca dejavnosti, s katerimi se zagotovi, da gradnja ali izvajanje dejavnosti ne bo vplivala na varno
in zanesljivo obratovanje elektroenergetskega omrežja, med
drugim je to lahko predložitev dokazila, da vrednosti elektromagnetnega sevanja ne presegajo mejnih vrednosti, določenih
s predpisi, ki urejajo varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
v naravnem in življenjskem okolju in da bo objekt zgrajen v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.«

S – Območja stanovanj

(max 100 m2/objekt; za dejavnosti športa in rekreacije
250 m2/objekt):
Družbene in centralne dejavnosti
Poslovne dejavnosti
Druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
Gostinstvo in turizem

Spremljajoče dejavnosti

Max FZ: 0,4

Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita
podtalnice in stabilnost objektov;

Maksimalna dopustna
izraba

Merila in pogoji za
oblikovanje zahtevnih
in manj zahtevnih
objektov

Max FZ: 0,5

Min FZP: 0,20

Min FZP: 0,30

Zelene površine

Max FZ: 0,15-0,5

Min FZP: 0,4 ali 15 m2/stanovanje.
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11221 tri- in večstanovanjske stavbe
11222 stavbe z oskrbovanimi stanovanji
11300 stanovanjske stavbe za posebne namene
12304 stavbe za druge storitvene dejavnosti, vendar
ne avtopralnice in stavbe za oskrbo in nego živali
1242 garažne stavbe
2411 športna igrišča
24122 drugi gradbeno inženirski objekti za šport rekreacijo in prosti čas
24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje- samo parkirišča
21120 lokalne ceste in javne poti

1110 enostanovanjske stavbe
1121 dvostanovanjske stavbe
12304 stavbe za druge storitvene dejavnosti, vendar
ne avtopralnice in stavbe za oskrbo in nego živali
1242 garažne stavbe
1262 – muzeji in knjižnice
1263 – stavbe za izobraževanje
2411 športna igrišča
24122 drugi gradbeno inženirski objekti za šport rekreacijo in prosti čas
24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje- samo parkirišča
21120 lokalne ceste in javne poti

Vrsta objektov, zahtev- 1110 enostanovanjske stavbe
nih in manj zahtevnih 1121 dvostanovanjske stavbe
12304 stavbe za druge storitvene dejavnosti, vendar
ne avtopralnice in stavbe za oskrbo in nego živali
1242 garažne stavbe
1262 – muzeji in knjižnice
1263 – stavbe za izobraževanje
2411 športna igrišča
24122 drugi gradbeno inženirski objekti za šport rekreacijo in prosti čas
24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje- samo parkirišča
21120 lokalne ceste in javne poti

proizvodne dejavnosti
promet in skladiščenje
trgovina na debelo
vzdrževanje in popravilo motornih vozil

proizvodne dejavnosti
promet in skladiščenje
trgovina na debelo
vzdrževanje in popravilo motornih vozil

(max 100 m2/objekt; za dejavnosti športa in rekreacije
250 m2/objekt):
Družbene in centralne dejavnosti
Poslovne dejavnosti
Druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
Gostinstvo in turizem

SSv
večstanovanjska gradnja

Izključujoče dejavnosti proizvodne dejavnosti
promet in skladiščenje
trgovina na debelo
vzdrževanje in popravilo motornih vozil

(max 100 m2/objekt; za dejavnosti športa in rekreacije
250 m2/objekt):
Družbene in centralne dejavnosti
Poslovne dejavnosti
Druge dejavnosti, ki služijo tem območjem

Bivanje s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem

Osnovna dejavnost

Splošno:

SSs
Strnjena gradnja

Št.

SSe
prosto stoječa individualna gradnja

13. člen

4600 /

Členitev podrobne
namenske rabe

Podrobna namenska SS
raba
stanovanjske površine

Namenska raba

»

Drugi odstavek 123. člena se spremeni tako, da se glasi:

Stran
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S – Območja stanovanj

SSe
prosto stoječa individualna gradnja

– večkapne strehe so dovoljene v primeru, kadar se želi optično zmanjšati volumen stavbe, kadar je smisel- – na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolekno poudariti drugo funkcijo stavbe od obstoječega okolja, kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba) ali torjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad
če gre za drugačno tipologijo objekta;
sleme strehe;
– dovoljeno je kombiniranje dvokapnih in večkapnih streh z ravnimi strehami, predvsem v primeru pokritih
teras, vetrolovov, zimskih vrtov in drugih dozidav;
– dovoljeni so strešna okna, enokapne (pravokotne oziroma dvignjene) frčade, lahko pa tudi dvokapne
frčade z enakim naklonom kot osnovna streha. Vse frčade na eni strehi naj imajo enako obliko odprtine in
strehe. Na eni strešini so lahko največ tri frčade;
– za objekte v nizu: osnovna streha ostaja enaka drugim v nizu, vrsti in da so vse frčade v nizu poenoteno
oblikovane;
– na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad
sleme strehe ter morajo biti usklajeni z naklonom strehe;

strehe

– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev
fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih
fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni
po celi fasadi, nizu oziroma kareju;
– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in
drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov).

– Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit
kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih
objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da
bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti.

SSv
večstanovanjska gradnja

– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in
oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni. S prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne
podobe objekta

Tlorisni gabariti:
– v osnovi podolgovat tloris, dovoljeno je dodajanje in
odvzemanje volumnov na
Višinski gabarit:
– na ravnem terenu je dovoljena popolnoma ali delno
vkopana klet ter etažnost
– Na nagnjenem terenu mora biti klet vsaj delno vkopana
Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih
dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih
objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da
bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti.

SSs
Strnjena gradnja

fasade

Maksimalni Razmerja gabaritov:
gabariti
– V osnovi podolgovat tloris
– Dovoljeno je dodajanje in odvzemanje volumnov na
osnovni podolgovati tloris do 30 %
Višinski gabarit:
– Višina slemena ne sme presegati višin slemen sosednjih objektov enake namembnosti v oddaljenosti
150 m od roba objekta v enoti urejanja prostora;
– na ravnem terenu je dovoljena popolnoma ali delno
vkopana klet
– Na nagnjenem terenu mora biti klet vsaj delno vkopana
Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih
dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih
objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da
bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti.

Členitev podrobne
namenske rabe

Podrobna namenska SS
raba
stanovanjske površine

Namenska raba
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S – Območja stanovanj

– V osnovi tloris pravokotne oblike, razmerje stranic min 1:1,2
– Balkoni so dovoljeni, kjer so tradicionalni
– Streha: pravilna dvokapnica z naklonom od 40–45°; dovoljeni so čopi, kjer so značilni

Merila in pogoji za
oblikovanje zahtevnih
in manj zahtevnih
objektov

Etažnost

Max P+M oziroma P+1

– V osnovi tloris pravokotne oblike, razmerje stranic min 1:1,2
– Balkoni so dovoljeni, kjer so tradicionalni
– Streha: pravilna dvokapnica z naklonom od 35–45°; dovoljeni so čopi, kjer so značilni
– Oblikovanje objektov prilagajati kvalitetnim tradicionalnim vzorcem

Merila in pogoji za
oblikovanje zahtevnih
in manj zahtevnih
objektov

PREN 06:

Max P+M oziroma P+1

Etažnost

80 / 21. 5. 2021

PREN 04, 05

Max P+M

Etažnost

PREN 01, 02, 03, 11,
12, 13:

Merila po prostorskih
enotah:

– za preseganje teh določb je potrebna izdelava OPPN.

Posebnosti

Št.

– Stavbe, ki so v celoti namenjene bivanju, na parceli
objekta nimajo objektov za lastne potrebe
– Dopustna je izvedba nadstrešnic za avtomobile v
nizu, kot en objekt. Konstrukcija je lahka, streha ravna ali enokapna.
– Pri izvedbi rednih in investicijskih vzdrževalnih del
zamenjava stavbnega pohištva, balkonskih ograj,
obnova fasade in strehe) ali drugih del, ki vplivajo na
zunanjo podobo večstanovanjske stavbe se vgrajuje
gradbene elemente in materiale, ki zagotavljajo enotno in skladno podobo objekta.

SSv
večstanovanjska gradnja

4602 /

– Obvezna je poenotenost osnovnih gabaritov, streh
in fasad objektov v nizih in vrstah.
– dozidave so dovoljene na fasadi, ki je obrnjena na
zasebni vrt, v primeru končnega objekta v nizu in ob
upoštevanju dopustne izrabe ter splošnih pogojev
glede odmikov;
– dozidave na fasadi, ki je obrnjena na javni prostor,
so dovoljene, če se skladnost obulične fasade niza s
tem ne poslabša;
– nadzidave so dovoljene, če se uredijo po celotnem
nizu, vrsti;
– prenove: zagotoviti je treba kompleksno prenovo
niza, vrste oziroma medsebojno usklajenost posamičnih prenov v nizu, vrsti;
– nadomestne gradnje so dovoljene v enakih gabaritih in usklajeno s preostalimi objekti v nizu, vrsti.

– Vsi drugi objekti na gradbeni parceli in pomožni
objekti morajo biti usklajeni z osnovno stavbo glede
gabaritov, streh in fasad, in morajo biti manjši in nižji
od nje.

Druga merila

SSs
Strnjena gradnja

SSe
prosto stoječa individualna gradnja

Členitev podrobne
namenske rabe

Podrobna namenska SS
raba
stanovanjske površine

Namenska raba

Stran
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S – Območja stanovanj

– V osnovi tloris pravokotne oblike, razmerje stranic min 1:1,5
– balkoni na vedutno izpostavljenih fasadah niso dopustni;
– Streha: pravilna dvokapnica z naklonom od 40-45°; dovoljeni so čopi, kjer so značilni
– Oblikovanje objektov prilagajati kvalitetnim tradicionalnim vzorcem

Merila in pogoji za
oblikovanje zahtevnih
in manj zahtevnih
objektov

– V osnovi tloris pravokotne oblike,
– dovoli se uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov), v kombinaciji z ravnimi ali enokapnimi strehami.

Merila in pogoji za
oblikovanje zahtevnih
in manj zahtevnih
objektov

Max P+M (dovoljeno visoko pritličje)

– V osnovi tloris pravokotne oblike, razmerje stranic min 1:1,5
– balkoni na vedutno izpostavljenih fasadah niso dopustni;
– slediti tradicionalni zasnovi naselja
– Oblikovanje objektov prilagajati kvalitetnim tradicionalnim vzorcem
– Streha: pravilna dvokapnica z naklonom od 40–45°; dovoljeni so čopi, kjer so značilni

Etažnost

Merila in pogoji za
oblikovanje zahtevnih
in manj zahtevnih
objektov

Max P+M oziroma P+1

– V osnovi tloris pravokotne oblike, razmerje stranic min 1:1,2
– balkoni na vedutno izpostavljenih fasadah niso dopustni
– Oblikovanje objektov prilagajati kvalitetnim tradicionalnim vzorcem

Etažnost

Merila in pogoji za
oblikovanje zahtevnih
in manj zahtevnih
objektov

SSv
večstanovanjska gradnja

Št.

PREN 14:

Max FZ: 0,3

Maksimalna dopustna
izraba

PREN 09, 09 (A-Z):

Max P+1+M

Etažnost

PREN 08, 08 (A-L), 10,
10 (A-O):

Max P+M oziroma P+1

Etažnost

PREN 07, 07 (A-C):

– Smiselno se upoštevajo določila za območje PREN 02
– V primeru modernega oblikovanja objekta je treba upoštevati tradicionalne gabarite in volumne.

Merila in pogoji za
oblikovanje zahtevnih
in manj zahtevnih
objektov

SSs
Strnjena gradnja

SSe
prosto stoječa individualna gradnja

Členitev podrobne
namenske rabe

Podrobna namenska SS
raba
stanovanjske površine

Namenska raba

Uradni list Republike Slovenije
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S – Območja stanovanj

– V osnovi tloris pravokotne oblike, razmerje stranic min 1:1,2
– dovoli in spodbuja se uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa,
kovine, stekla in drugih sodobnih materialov), posebej v kombinaciji z ravnimi ali enokapnimi strehami.

Merila in pogoji za
oblikovanje zahtevnih
in manj zahtevnih
objektov

Max P+1+M

– V osnovi tloris pravokotne oblike,
– Slediti zasnovi naselja
– dovoli se uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov), posebej v kombinaciji z ravnimi ali enokapnimi strehami.

Etažnost

Merila in pogoji za
oblikovanje zahtevnih
in manj zahtevnih
objektov

PREN 16, 18, 18
(A-E):

Max P+1+M

SSs
Strnjena gradnja

SSv
večstanovanjska gradnja

.«

Št.

Etažnost

SSe
prosto stoječa individualna gradnja

4604 /

PREN 15, 15 (A-H):

Členitev podrobne
namenske rabe

Podrobna namenska SS
raba
stanovanjske površine

Namenska raba

Stran

80 / 21. 5. 2021
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14. člen
Tretja alinea v razdelku »dopustni objekti in posegi« prvega odstavka 134. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– posegi za ureditve za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami«.
KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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3. člen
V 5. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Mesečni strošek živil za otroke v cenah programov iz
1. člena znaša 36,33 EUR.«.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 6. 2021.
Št. 602-3/2018
Celje, dne 14. maja 2021
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot

Št. 3504-2/2018
Brežice, dne 19. aprila 2021
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan

IG
CELJE
1701.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen
programov javnih vrtcev Mestne občine Celje

Na podlagi 28., 28.b in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08,
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11
– ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 49/20
– ZIUZEOP in 18/21; v nadaljevanju: ZVrt), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10,
40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 –
ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl.
US, 51/16 – odl. US, 88/16 – odl. US, 1/17 – ZUPŠ, 75/17,
77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO), 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 in 59/19) in
10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine
Celje na 14. dopisni seji, ki je potekala od 10. 5. 2021 do
vključno 13. 5. 2021 sprejel

SKLEP
o spremembah Sklepa o določitvi cen
programov javnih vrtcev Mestne občine Celje
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne
občine Celje (Uradni list RS, št. 48/16, 26/17, 64/17, 26/19 in
108/20) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cene dnevnih programov javnih vrtcev Mestne občine Celje znašajo mesečno na otroka v:
– oddelku prvega starostnega obdobja
495,86 EUR,
– oddelku drugega starostnega obdobja
361,46 EUR,
– starostno kombiniranem oddelku in oddelku od 3. do 4. leta
396,63 EUR,
– razvojnem oddelku
964,23 EUR.
(2) Cena poldnevnih programov na otroka v oddelku
prvega starostnega obdobja znaša 392,41 EUR in na otroka
v oddelku drugega starostnega obdobja 284,98 EUR mesečno.«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Cena dveh bolnišničnih oddelkov v Splošni bolnišnici
Celje znaša 5.582,05 EUR mesečno, v kateri predstavljajo
stroški dela 5.444,05 EUR.«.

1702.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2021

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 19. seji dne 12. 5.
2021 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2021
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– parcelna številka 1461/1 k.o. 1699 Dobravica (ID 4727594)
– parcelna številka 1875 k.o. 1699 Dobravica (ID 3551238)
– parcelna številka 1821 k.o. 1699 Dobravica (ID 4390483).
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. 478-0016/2021
Ig, dne 29. aprila 2021
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman

1703.

Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena 2/2021

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 19. seji dne 12. 5.
2021 sprejel
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SKLEP
o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena 2/2021
1. člen
S tem sklepom se ukine statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena na nepremičnini:
– parcelna številka 352/14 k.o. 1700 Ig (ID 6898467).
2. člen
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena in
postane 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. 478-0013/2017
Ig, dne 30. aprila 2021
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman

KANAL
1704.

Zaključni račun proračuna
Občine Kanal ob Soči za leto 2020

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99 s spremembami) in Statuta Občine Kanal ob Soči
(Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob
Soči na 17. redni seji dne 13. 5. 2021 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kanal ob
Soči za leto 2020.
2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 2020 izkazuje (v €):
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

7.490.217

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

6.932.636

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)

5.156.009

700

Davki na dohodek in dobiček

4.396.556

703

Davki na premoženje

639.393

704

Domači davki na blago in storitve

118.503

706

Drugi davki in prispevki

70

71

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

710

Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

711

Takse in pristojbine

712

Denarne kazni

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

714

Drugi nedavčni prihodki

1.557
1.776.627
927.700
2.125
4.466
36.817
760.519

72
722

KAPITALSKI PRIHODKI (722)
Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
73
PREJETE DONACIJE (730)
730
Prejete donacije iz domačih virov
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
740
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+409)
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
401
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402
Izdatki za blago in storitve
409
Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410
Subvencije
411
Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412
Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413
Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
431
Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I -II.)
(skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (443)
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500
Domače zadolževanje
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550
Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX=-III.)

12.596
12.596
15.000
15.000
529.985
487.912
42.073
6.923.982
2.655.533
552.226
89.553
1.998.554
15.200
2.857.706
425.735
560.523
399.626
1.471.822
1.319.580
1.319.580
91.163
59.728
31.435
566.235

0
0
0
132.046
132.046
31.662
31.662
666.619
100.384
–566.235

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

122.180

Ostanek sredstev na računih občine
in KS na dan 31. 12. 2020

788.799

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ostanek sredstev na računih občine in krajevnih skupnosti na dan 31. 12. 2020 v višini 788.799 € se vključi v proračun
Občine Kanal ob Soči za leto 2021 in se nameni za dokončanje
programov iz leta 2020.
4. člen
Na dan 31. 12. 2020 znašajo sredstva proračunske rezerve 37.233 €.
5. člen
Zaključni račun se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-0005/2021-7
Kanal ob Soči, dne 13. maja 2021
Županja
Občine Kanal ob Soči
Tina Gerbec

PUCONCI
1705.

Odlok o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
v Občini Puconci

Na podlagi 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS – 1 in 30/18), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN in 57/11
– ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/
(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. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11
– uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl.
US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl.
US), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12),
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), 17. ter 90. člena Statuta
Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) in 4. člena Odloka o
lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Uradni
list RS, št. 18/10, 4/11) je Občinski svet Občine Puconci na
18. seji dne 6. 5. 2021 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo v Občini Puconci
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju:
javna služba) v Občini Puconci (v nadaljevanju: občina).
(2) V okviru javne službe se izvaja oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo iz javnega vodovoda,
če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za
oskrbo živali.
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(3) Ne glede na prejšnji odstavek se za javno službo ne
šteje oskrba nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih
objektov ter nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah s pitno vodo ne glede na to, ali se zagotavlja iz javnega
vodovoda, če:
1. se voda uporabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in
za katerega je treba pridobiti vodno pravico v skladu s predpisom, ki ureja vode,
2. iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu s
predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpad
nih vod v vode in javno kanalizacijo.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se takrat, kadar se
oskrba s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovoda, za javno
službo šteje:
1. oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno
vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali občinske javne
službe,
2. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih
površin,
3. oskrba zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje
požarov s pitno vodo,
4. oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena splošni rabi,
5. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje površin,
ki pripadajo stavbi iz drugega odstavka tega člena, če letna
količina ne presega 50 m3.
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe.
Odlok obsega:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njenega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe, ki so lastnina občine,
– cene storitev javne službe,
– javna pooblastila izvajalca javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– kazenske določbe,
– predpise, sprejete na podlagi tega odloka,
– prehodne in končne določbe.
3. člen
(uporabniki javne službe)
(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe
ali gradbenega inženirskega objekta, ki je priključen na javni
vodovod in se zanj zagotavlja javna služba.
(2) Če je stavba, del stavbe ali gradbeni inženirski objekt
v solastnini, lahko obveznosti uporabnikov javne službe iz
prejšnjega odstavka prevzame eden od solastnikov, če je med
njimi dosežen pisni dogovor.
(3) V večstanovanjskih stavbah, v katerih ni zagotovljenega ločenega odjema pitne vode po posameznih stanovanjskih
enotah, obveznosti uporabnikov javne službe izvršuje upravnik
stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov
stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje večstanovanjskih stavb.
(4) Uporabniki javne službe iz 1. in 2. točke četrtega odstavka 1. člena tega odloka so izvajalci državnih ali občinskih
javnih služb ali upravljavci javnih površin, za katere se uporablja pitna voda, ki se odvzema iz javnega vodovoda.
(5) Uporabnik javne službe iz 3. in 4. točke četrtega odstavka 1. člena tega odloka je občina.
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(6) Evidentiranje količine odvzete pitne vode iz javnega
vodovoda, določitev plačnika ter plačilo storitev javne službe
za uporabnike javne službe iz četrtega in petega odstavka tega
člena se izvaja v skladu z določili tega odloka.

3. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE

4. člen

(1) V okviru storitev javne službe upravljavec javnega
vodovoda zagotavlja:
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v
skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo
in oskrbo s pitno vodo,
2. obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne službe o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe,
3. redno vzdrževanje javnega vodovoda,
4. redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih
zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo pred požari,
5. redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
6. vodenje evidenc v skladu z določili uredbe, ki ureja
oskrbo s pitno vodo,
7. poročanje v skladu z določili uredbe, ki ureja oskrbo
s pitno vodo,
8. izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu z
določili uredbe, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
9. izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
10. monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja
vode iz zajetja za pitno vodo,
11. monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete
vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno
vodo in monitoring zajetja za pitno vodo odvzete vode za
drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzame iz
javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja
ali koncesije,
12. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje
drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena
območja,
13. občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
14. izdelava programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
15. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja,
16. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem
stavb na območju javnega vodovoda,
17. priključevanje novih uporabnikov javne službe.
(2) Redno vzdrževanje priključkov iz pete točke prvega
odstavka tega člena obsega:
– preverjanje in redno vzdrževanje priključka na javni vodovod tako, da ni negativnih vplivov na zdravstveno
ustreznost pitne vode in javni vodovod ter da je priključek
vodotesen,
– zagotavljanje delovanja obračunskega vodomera v
skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje,
– interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in puščanje pitne vode na priključku, okvare
obračunskega vodomera in podobno).

(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
5. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se
uporabljajo republiški predpisi s področja varstva okolja.
6. člen
(pomen izrazov)
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot
je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v
zakonu, ki ureja varstvo okolja in na njuni podlagi sprejetimi
podzakonskimi predpisi.
2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
7. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)
(1) Javna služba se opravlja v obliki
– javnega podjetja na območju katastrskih občin (KO):
Št. KO

Ime KO

40

OTOVCI

41

MAČKOVCI

42

PROSEČKA VAS

44

POZNANOVCI

52

VADARCI

53

BODONCI

54

PEČAROVCI

55

DANKOVCI

56

KUŠTANOVCI

58

DOLINA

59

MOŠČANCI

60

VANEČA

61

ŠALAMENCI

62

ZENKOVCI

64

BEZNOVCI

71

STRUKOVCI

72

PUŽEVCI

73

LEMERJE

74

BREZOVCI

75

PREDANOVCI

76

GORICA (delno)

77

PUCONCI

79

BOKRAČI

– Občina Puconci (vas Gorica):
Št. KO
76

Ime KO
GORICA (delno)

(2) Izvajalec javne službe iz prvega odstavka tega člena je
upravljavec javnega vodovoda, na območjih javnega vodovoda,
določenih v Programu oskrbe s pitno vodo.

8. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)

9. člen
(Program oskrbe s pitno vodo)
(1) Javna služba se izvaja v skladu s Programom oskrbe
s pitno vodo.
(2) Predlog Programa oskrbe s pitno vodo pripravi izvajalec javne službe za obdobje štirih let in ga pred uveljavitvijo
posreduje občinski upravi v uskladitev, najkasneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove uveljavitve.
Po prejemu izjave občine, da je program usklajen z občino,
ga potrdi odgovorna oseba izvajalca javne službe.
(3) Izvajalec javne službe mora uporabnikom javne službe omogočiti vpogled v potrjen Program oskrbe s pitno vodo
na sedežu izvajalca javne službe.
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4. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV
JAVNE SLUŽBE
4.1. Opremljenost naselij z javnim vodovodom
10. člen
(opremljenost naselij)
Predvidena poselitvena območja morajo biti pred začetkom uporabe stavb ali gradbeno inženirskih objektov na njih
opremljena z javnim vodovodom v skladu s predpisi, ki urejajo
gradnjo objektov, tehničnim pravilnikom in tem odlokom.
4.1.1. Oskrba s pitno vodo na območju, ki je opremljeno
z javnim vodovodom
11. člen
(priključitev na javni vodovod)
(1) Stavba ali gradbeni inženirski objekt iz drugega odstavka 2. člena tega odloka, ki leži znotraj območja javnega
vodovoda, kjer se izvaja javna služba, morata biti priključena
na javni vodovod v skladu z določili tega odloka in Tehničnega
pravilnika.
(2) Na javni vodovod mora biti priključena vsaka nova
stavba ali gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora
biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim
vodomerom.
(3) V novih večstanovanjskih stavbah mora biti za posamezne dele stavbe (stanovanjske in poslovne) zagotovljeno
merjenje porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi vodomeri.
(4) Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem
inženirskem objektu mora biti zagotovljeno pred odjemnim
mestom, do katerega lahko dostopa izvajalec javne službe.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena se v primerih,
ko se na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih stavbah, ki predstavljajo zaokroženo celoto in imajo enega lastnika,
s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbuje več stavb, lahko
zagotavlja odjem pitne vode na enem odjemnem mestu.
(6) Načrtovanje in gradnjo priključka na javni vodovod
mora zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega
objekta, ki se priključuje na javni vodovod.
(7) Načrtovanje in gradnjo priključka izvede upravljavec
vodovoda na stroške investitorja oziroma lastnika stavbe, ali
gradbenega inženirskega objekta.
12. člen
(prepoved priključitve na javni vodovod)
(1) Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za katerega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ni
urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode, izvajalec ne sme
priključiti na javni vodovod.
(2) Če lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
za rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno
službo, ni pridobil vodne pravice s predpisi, ki urejajo vode,
izvajalec javne službe stavbe ali gradbenega inženirskega
objekta, v delu, ki se nanašajo na rabo pitne vode iz javnega
vodovoda, ki ne šteje za javno službo, ne sme priključiti na
javni vodovod.
(3) Upravljavec mora pred izvedbo vodovodnega priključka preveriti, ali je za objekt izdano gradbeno dovoljenje.
13. člen
(ukinitev priključka stavbe ali gradbenega inženirskega
objekta na javni vodovod)
(1) Ukinitev priključka stavbe ali gradbenega inženirskega
objekta na javni vodovod je dovoljena:
– v primeru odstranitve stavbe ali inženirskega objekta,
– v primeru, da je na podlagi mnenja pristojnega organa
občine stavba v naravi ruševina,
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– v posebnih primerih na podlagi mnenja pristojnega organa občine (ko je lastnik nepremičnine neznan).
(2) Začasna ukinitev oziroma odjava priključka ni dovoljena.
(3) Vodovodni priključek se ukine na podlagi zahtevka
uporabnika in izdanega soglasja za ukinitev priključka.
(4) Ukinitev vodovodnega priključka obsega demontažo
vodomera in odstranitev spoja priključne cevi na javnem vodovodu (vodovodna armatura, vgradna garnitura, cestna kapa …)
ali skupinskem priključku.
(5) Ukinitev priključka v primeru prve in druge alineje
prve točke tega člena izvede upravljavec vodovoda po izvedeni rušitvi samega objekta na stroške uporabnika, s čimer
prenehajo obveznosti in pravice iz naslova javne vodooskrbe
na predmetni lokaciji.
(6) Ukinitev priključka v primeru tretje alineje prve točke
tega člena izvede upravljavec vodovoda na stroške občine.
14. člen
(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)
Lastna oskrba s pitno vodo se lahko izvaja samo v stavbah ali gradbeno inženirskih objektih, ki so oddaljene več kot
200 m od javnega vodovoda ali več kot 30 m od obstoječega
priključka na javni vodovod.
4.1.2. Oskrba s pitno vodo v naselju, ki ni opremljeno
z javnim vodovodom
15. člen
(uporaba zajetij za pitno vodo)
Zajetja za pitno vodo, iz katerega se s pitno vodo oskrbuje
javni vodovod, se ne smejo uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo ali druge rabe voda.
4.2. Evidence
16. člen
(evidence)
Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s
predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.
4.3. Prekinitve in omejitve oskrbe s pitno vodo
iz javnega vodovoda
17. člen
(prekinitve oskrbe s pitno vodo uporabnika)
Izvajalec lahko uporabniku prekine oskrbo s pitno vodo,
če ta:
– ne plačuje storitev javne službe,
– se s pitno vodo oskrbuje hkrati iz lastnega vodnega vira,
– nepooblaščeno posega v javni vodovod ali vodovodni
priključek,
– ima neustrezno izvedeno interno vodovodno napeljavo,
– ne dovoli pregleda interne vodovodne napeljave,
– ne dovoli pregleda in popisa obračunskega vodomera,
– ne dovoli popravila ali obnove priključka,
– ne omogoči ali dovoli predelave priključka.
18. člen
(omejitve ali začasne prekinitve odjema pitne vode)
(1) V primeru pomanjkanja pitne vode, zaradi katere je
lahko ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko upravljavec javnega vodovoda omeji odjem pitne vode iz javnega
vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da ima oskrba s pitno
vodo prednost pred drugimi rabami vode.
(2) Upravljavec javnega vodovoda lahko začasno prekine
ali omeji oskrbo s pitno vodo v primeru izvedbe vzdrževalnih del
na javnem vodovodu ali priključkih na javni vodovod.
(3) V primeru načrtovanih vzdrževanih del upravljavec
javnega vodovoda o predvidenem času in trajanju prekinitve
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ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti najmanj en dan pred predvideno prekinitvijo na krajevno
običajen način in z objavo na svoji spletni strani.
(4) V primeru nepredvidljivih vzdrževalnih del upravljavec
javnega vodovoda o predvidenem trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti na
krajevno običajen način takoj, ko je to mogoče.
4.4. Izvajanje javne službe v primeru izrednih dogodkov
19. člen
(oskrba prebivalcev s pitno vodo v primeru izrednih razmer)
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– ukrepe kot so ustrezne metode priprave, za spremembo
lastnosti vode pred dobavo, tako da se zmanjša ali odpravi
tveganje, da voda po dobavi ne bi bila skladna,
– ustrezno obveščanje porabnikov in posredovanje priporočil o vseh možnih dodatnih ukrepih za odpravo neskladnosti,
ki bi jih morali sprejeti.
(7) V javnih objektih (vrtci, šole, bolnišnice, restavracije
ipd.) je za odpravo neskladnosti, ki je posledica hišnega vodovodnega omrežja ali njegovega vzdrževanja, odgovoren lastnik
ali upravljavec javnega objekta.

(1) Izvajalec javne službe mora v primeru izrednih razmer
izvajati javno službo v skladu z Načrtom zaščite in reševanja
– oskrba prebivalcev s pitno vodo v primeru izrednih razmer.
(2) Stroški oskrbe s pitno vodo v primerih iz prvega odstavka tega člena se krijejo iz občinskega ali državnega proračuna.

5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE

4.5. Evidentiranje količine odvzete pitne vode
iz javnega vodovoda

Uporabnik ima na podlagi soglasja upravljavca javnega
vodovoda pravico:
– priključitve stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
na javni vodovod,
– spremeniti dimenzijo priključka stavbe na javni vodovod,
traso priključka in vodomerno mesto,
– izvesti dela v varovalnem pasu priključka stavbe ali
gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod,
– povečati odjem pitne vode.

20. člen
(evidentiranje količine odvzete pitne vode
iz javnega vodovoda)
(1) Vodarina se uporabnikom storitve oskrbe s pitno vodo,
pri katerih se poraba ugotavlja z obračunskim vodomerom,
obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v m3.
Obračunava se glede na dejansko porabo v preteklem obračunskem obdobju. Izvajalec pri uporabnikih najmanj enkrat
letno ugotavlja dejansko porabo (celotno količino pitne vode
izmerjene z obračunskim vodomerom) in opravi poračun za
preteklo obračunsko obdobje.
(2) Če se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim
vodomerom, se vodarina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, v skladu s predpisom o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja.
4.6. Zagotavljanje skladnosti pitne vode
21. člen
(zagotavljanje skladnosti pitne vode)
(1) Upravljavec javnega vodovoda mora zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode.
(2) Upravljavec javnega vodovoda mora imeti zaposleno
odgovorno osebo za zagotavljanje skladnosti z zahtevami republiškega predpisa o pitni vodi, ki ima najmanj visoko strokovno
izobrazbo naravoslovne, tehnične ali zdravstvene smeri.
(3) Skladnost mora biti zagotovljena:
– na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot
pitna voda,
– v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami: na mestu
iztoka iz cisterne.
(4) Upravljavec javnega vodovoda mora izvajati notranji
nadzor nad zagotavljanjem skladnosti pitne vode v skladu s
predpisi, ki urejajo pitno vodo in zdravstveno ustreznost živil.
(5) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena
se šteje, da je upravljavec javnega vodovoda izpolnil svoje
obveznosti, kadar dokaže, da je vzrok neskladnosti hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje. Hišno vodovodno
omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene
med vodomerom na priključku na sistem za oskrbo s pitno vodo
in mestih uporabe pitne vode.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek mora izvajalec javne
službe, kadar obstaja sum, da zaradi hišnega vodovodnega
omrežja pitna voda ni skladna, zagotoviti:
– priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje
ali odpravo tveganja in/ali,

5.1. Pravice uporabnikov storitev javne službe
22. člen
(pravice uporabnikov storitev javne službe)

5.2. Obveznosti uporabnikov storitev javne službe
23. člen
(obveznosti uporabnikov storitev javne službe)
(1) Uporaba storitev javne službe je za uporabnike storitev
obvezna.
(2) Uporabniki ravnajo tako, da se priključijo na javni vodovod pod pogoji, ki jih predpiše upravljavec.
(3) Uporabniki morajo:
– priključiti se na javni vodovod le s soglasjem upravljavca,
– vzdrževati notranji vodovod z vsemi objekti in napravami,
– vzdrževati notranji vodovod tako, da je omogočena
normalna dobava vode ob izpolnjenih predpisanih pogojih iz
tehničnega pravilnika o javnem vodovodu oziroma v skladu z
veljavnimi predpisi,
– zagotavljati dostop izvajalcu javne službe za opravljanje
del na svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom,
– sporočati okvare na javnem vodovodu, priključku stavbe
ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod,
– zagotoviti izvajalcu javne službe dostop za odčitavanje,
pregled, vzdrževanje ali zamenjavo obračunskega vodomera,
– zagotoviti izvajalcu javne službe dostop za izvajanje
vzdrževalnih del na priključku stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod,
– v roku 8 dni od nastanka sprememb pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi naslova, lastništva in drugih
spremembah, ki vplivajo na opravljanje storitev javne službe,
– redno kontrolirati tesnost interne vodovodne napeljave
in dejansko porabo pitne vode na obračunskem vodomeru,
– plačevati račune za storitve javne službe oskrbe s pitno
vodo v roku, navedenem na računu,
– urejati delitve stroškov porabljene pitne vode v večstanovanjskih stavbah,
– upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj
pri oskrbi s pitno vodo,
– urediti odjemno mesto skladno z zahtevami upravljavca
javnega vodovoda,
– odjemno mesto zavarovati pred zmrzovanjem,
– pisno obveščati upravljavca javnega vodovoda o odvzemu pitne vode iz hidrantov,
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– odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na javnem vodovodu,
– odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi z
vodo kot posledice njegovega ravnanja in
– prenesti priključek stavbe v vzdrževanje upravljavcu,
– omogočiti predelavo priključka stavbe ali gradbenega
inženirskega objekta na javni vodovod v primeru preureditev
ali rekonstrukcij javnega vodovoda,
– zagotoviti izvajalcu javne službe dostop za izvedbo
obnove ali predelave priključka stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod,
– opravljati druge obveznosti iz tega odloka.
(4) Vsi dostopi upravljavca iz tega člena so za upravljavca
prosti in brezplačni.
(5) Prenos priključka stavbe v vzdrževanje upravljavcu je
izveden z vzpostavitvijo dobave pitne vode.
5.3. Prehod za dostop do vodovodnega omrežja
24. člen
(zagotovitev prehoda)
(1) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja javnega vodovoda, priključka stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod, mora lastnik nepremičnine,
preko katere je potreben prehod za dostop, dovoliti prehod
upravljavcu javnega vodovoda.
(2) Lastniku nepremičnine iz prvega odstavka tega člena,
mora upravljavec javnega vodovoda, v primeru prehoda, na
nepremičnini vzpostaviti prvotno stanje.
5.4. Odvzemi vode iz javnih hidrantov
25. člen
(odvzem vode iz javnega hidrantnega omrežja)
(1) Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na javnem
vodovodu za gasilske vaje, čiščenje občinskih cest, zalivanje
zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč ali druga gradbena dela, za javne prireditve, protiprašno škropljenje občinskih
cest in za polnjenje cistern le na podlagi predhodnega soglasja
upravljavca javnega vodovoda in če razmere na vodovodnem
omrežju dopuščajo tak odvzem vode.
(2) Odjem vode iz prvega odstavka je mogoč le s hidrantnim nastavkom z vgrajenim obračunskim vodomerom,
registriranem pri upravljavcu javnega vodovoda.
(3) Uporabnik plača vse nastale stroške evidentiranja
količine odvzete vode in stroškov porabljene vode.
(4) Uporabnik v skladu s tem členom je lahko samo občina, gasilska društva in zveze, ter izvajalci občinskih ali državnih
javnih služb.
26. člen
(odvzem vode iz javnega hidranta brez soglasja izvajalca
javne službe)
(1) Hidranti na javnem vodovodu so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti in morajo biti vedno dostopni in v
brezhibnem stanju. Iz njih se vode ne sme odvzemati brez
predhodnega soglasja upravljavca, razen v primeru gašenja
požara pod pogoji iz tehničnega pravilnika o javnem vodovodu.
(2) Zaradi registracije odvzete vode je potrebno najkasneje v štiriindvajsetih urah obvestiti upravljavca javnega vodovoda
o odvzemu vode iz hidrantov.
27. člen
(stroški odprave okvare ali poškodbe hidranta)
Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu
zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroški odprave okvare ali
poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, bremenijo
uporabnika.
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5.5. Izredna kontrola točnosti obračunskega vodomera
28. člen
(izredna kontrola točnosti obračunskega vodomera)
(1) Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi
izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če sumi,
da meritev ni pravilna.
(2) Če se pri kontroli obračunskega vodomera ugotovi, da
ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc, nosi stroške
izredne kontrole vodomera upravljavec. Vodarina se v tem
primeru uporabniku obračuna glede na povprečno mesečno
porabo v predhodnem obračunskem obdobju.
(3) Če se pri kontroli obračunskega vodomera ugotovi, da
ta izkazuje porabo vode v dopustnih tolerancah, nosi stroške
izredne kontrole vodomera uporabnik. Vodarina se v tem primeru uporabniku obračuna glede na dejansko porabo (celotno
količino pitne vode izmerjene z obračunskim vodomerom).
29. člen
(dostop do javnega vodovoda)
Javni vodovod in priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod morajo biti vedno dostopni
izvajalcu javne službe. V varovalnem pasu vodovoda, določenim s Tehničnim pravilnikom ni dovoljeno postaviti in zgraditi
ničesar brez soglasja upravljavca javnega vodovoda.
5.6. Obveznosti izvajalcev del
30. člen
(obveznosti izvajalcev del ter lastnikov
in uporabnikov zemljišč)
(1) Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov druge
gospodarske infrastrukture, ter lastniki in uporabniki zemljišč,
po katerih poteka javni vodovod, morajo pri uporabi zemljišč,
vzdrževanju ali gradnji infrastrukture zagotoviti, da ne pride do
poškodb javnega vodovoda in priključkov na javni vodovod.
(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega
odstavka tega člena si mora izvajalec del iz prvega odstavka
tega člena pri upravljavcu javnega vodovoda pridobiti podatke
o poteku javnega vodovoda in soglasje s pogoji za izvedbo del
ter ga o pričetku del pisno obvestiti.
(3) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega
odstavka tega člena si mora lastnik ali uporabnik zemljišča iz
prvega odstavka tega člena pri upravljavcu javnega vodovoda
pridobiti podatke o poteku javnega vodovoda in soglasje s pogoji za izvedbo del, ter ga o pričetku del pisno obvestiti.
(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali
priključka na javni vodovod pri izvajanju del iz prvega odstavka
tega člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan
naročiti popravilo poškodb pri upravljavcu javnega vodovoda in
poravnati vse stroške popravila.
6. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
31. člen
(viri financiranja storitev)
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje
javne službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
32. člen
(sredstva za razvoj infrastrukture)
Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
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– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz dolgoročnega kreditiranja,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
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(5) Občinska uprava skrbi za koordinacijo med občino in
izvajalcem javne službe in izvaja nadzor nad izvajanjem javne
službe skladno s predpisi in dogovorjenim načrtom nadzora in
zagotavljanja kakovosti.

7. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

10. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

33. člen

37. člen

(infrastruktura lokalnega pomena)

(nadzorni organ)

(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne službe, ki je lastnina občine, sestavlja javni vodovod,
ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjen
izvajanju javne službe.
(2) Z Izvajalcem javne službe se sklene Pogodba o poslovnem najemu za izvajanje gospodarske javne službe oskrba
s pitno vodo.

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

34. člen
(objekti in naprave v lasti uporabnika)
Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne službe,
ki so v lasti uporabnika, so priključki stavbe ali gradbenega
inženirskega objekta na javni vodovod.
8. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE
35. člen
(oblikovanje cen)
(1) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z
določili veljavnega predpisa o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Storitve javne službe se obračunavajo v skladu z
določili veljavnega predpisa o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja.
(3) Izvajalec javne službe lahko za izstavitev faktur uporabnikom za plačilo storitev javne službe in za izterjavo neplačanih obveznosti uporabnikov pooblasti pravno osebo, ki
je izvajalec druge lokalne gospodarske javne službe v občini.
Izvajalec javne službe in pravna oseba uredita medsebojne
pravice in obveznosti s pogodbo, s katero podrobneje dogovorita način pobiranja plačil in izterjavo neplačanih obveznosti v
imenu in za račun izvajalca javne službe.
9. JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
36. člen
(javna pooblastila izvajalca javne službe)
(1) Izvajalec javne službe ima naslednja javna pooblastila:
– izdajanje mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov in urejanje prostora (mnenje dajalec),
– vodenje katastra javne službe,
– druga javna pooblastila, ki so mu dana s predpisi, ki jih
sprejmejo pristojni organi.
(2) Za izvajanje nalog iz prve alineje prejšnjega odstavka
tega člena mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo
z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.
(3) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
javne službe, ki z občinskim aktom ali s pogodbo z izvajalcem
javne službe niso prenesene na izvajalca javne službe, opravlja
občinska uprava.
(4) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki jih občina lahko prenese na izvajalca javne službe so:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne
službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe.

11. PREDPISI, SPREJETI NA PODLAGI TEGA ODLOKA
38. člen
(Tehnični pravilnik)
(1) Upravljavec javnega vodovoda mora pripraviti Tehnični
pravilnik, s katerim se določijo podrobnejši pogoji za izvajanje
storitev javne službe v skladu z določili tega odloka in drugimi
predpisi, ki ga potrdi pristojni organ v skladu z ustanovitvenim
aktom upravljavca.
(2) Tehnični pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve
se objavijo v uradnem glasilu občine in začne veljati petnajsti
dan po objavi.
39. člen
(cenik storitev)
Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili
veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
40. člen
(Načrt zaščite in reševanja – oskrba prebivalcev s pitno vodo
v primeru izrednih razmer)
(1) Upravljavec javnega vodovoda mora pripraviti v skladu
s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Načrt zaščite in reševanja – oskrba prebivalcev s pitno vodo
v primeru izrednih razmer, ki ga potrdi pristojni organ v skladu
z ustanovitvenim aktom.
(2) Načrt mora zajemati delovanje v primeru naslednjih
dogodkov oziroma situacij:
– nenaden dogodek ali nesreča, ki povzroči kontaminacijo
pitne vode z mikrobiološkimi ali kemijskimi onesnaževali,
– naravne nesreče (poplave, potresi, neurja, zmrzal, žledolom …) ali druge nesreče, ki poškodujejo objekte za oskrbo s pitno vodo (zajetja in črpališča, vodohrane, vodovodno
omrežje ...) in povzročijo prekinitev dobave vode na delu ali
celotnem oskrbovalnem območju javnega vodovoda,
– dolgotrajna sušna obdobja, ki povzročijo zmanjšanje
izdatnosti vodnih virov in pomanjkanje pitne vode,
– izpad dobave električne energije zaradi nenadnega
dogodka, naravne ali druge nesreče, ki povzroči prekinitev
dobave vode na delu ali celotnem oskrbovalnem območju,
– nalezljivih bolezni (epidemija, pandemija …), ko pristojne institucije razglasijo omejitve in prepovedi,
– namerne poškodbe objektov za oskrbo s pitno vodo
(zajetja in črpališča, vodohrane, vodovodno omrežje ...) in
povzročijo prekinitev dobave vode na delu ali celotnem oskrbovalnem območju javnega vodovoda.
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12. KAZENSKE DOLOČBE
41. člen
(prekrški)
(1) Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa z
globo 500,00 eurov, če:
– ne priključi stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
na javni vodovod v skladu z določili 11. člena tega odloka,
– gradi, rekonstruira, prestavi, zamenja ali popravi priključek ali obračunski vodomer stavbe ali gradbenega inženirskega
objekta v nasprotju s 6. in 7. točko 11. člena tega odloka,
– odstrani priključek stavbe ali gradbenega inženirskega
objekta v nasprotju z določili 13. člena tega odloka,
– ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa za opravljanje del na svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom (četrta
alineja tretje točke in četrta točka 23. člena tega odloka),
– ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa do odčitavanja,
pregleda, vzdrževanja ali zamenjave obračunskega vodomera
(šesta alineja tretje točke in četrta točka 23. člena tega odloka),
– ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa za izvajanje
rednih vzdrževalnih del na priključku stavbe ali gradbenega
inženirskega objekta na javni vodovod (sedma alineja tretje
točke in četrta točka 23. člena tega odloka),
– ne upošteva varčevalnih ukrepov iz objav v primeru
motenj pri oskrbi s pitno vodo (dvanajsta alineja tretje točke
23. člena tega odloka),
– ne uredi odjemnega mesta v skladu z zahtevami
upravljavca javnega vodovoda (trinajsta alineja tretje točke
23. člena tega odloka),
– ne dovoli prehoda upravljavcu javnega vodovoda za
dostop do javnega vodovoda v skladu z določili prve točke
24. člena tega odloka,
– odvzema vodo iz hidrantov na javnem vodovodnem
omrežju v nasprotju z določili 25. člena tega odloka,
– uporabi vodo iz hidranta na javnem vodovodu v nasprotju z določili 26. člena tega odloka,
– se oskrbuje z vodo iz javnega vodovoda v nasprotju z
določili tega odloka,
– pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje pri upravljavcu javnega vodovoda ne pridobi podatkov o poteku javnega
vodovoda in soglasja s pogoji za izvedbo del (prva, druga in
tretja točka 30. člena).
(2) Z globo 500,00 EUR se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznika.

Št.

1706.

43. člen
(objava odloka in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2020
Puconci, dne 6. maja 2021
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak
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Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini
na domu

Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre,
62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ,
29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20
– ZFRO), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06,
8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 17. člena Statuta Občine Puconci
(Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na
18. redni seji dne 6. 5. 2021 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni storitve pomoč
družini na domu
1. člen
Občinski svet Občine Puconci soglaša s ceno storitve
pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve
Domania, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na
domu, Puconci 79, 9201 Puconci, in sicer ob delavnikih v
višini 19,22 EUR na efektivno uro opravljene storitve; v soboto, nedeljo in dela proste dni pa 22,74 EUR na efektivno uro
opravljene storitve.
Cena storitve za delovne dni iz prejšnjega odstavka znaša
za uporabnike 8,51 EUR na efektivno uro opravljene storitve,
razlika v višini 10,71 EUR pa je subvencija Občine Puconci.
Cena storitve ob sobotah, nedeljah in dela prostih dneh
znaša za uporabnike 10,18 EUR na efektivno uro opravljene
storitve, razlika v višini 12,56 EUR pa je subvencija Občine
Puconci.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o
soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu (Uradni list RS,
št. 80/19).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati se pa začne s 1. 5. 2021.
Št. 129-0011/2021
Puconci, dne 6. maja 2021
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak

13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
na območju Občine Puconci (Uradni list RS, št. 90/11, 57/13).
(2) Do potrditve novega Programa oskrbe s pitno vodo,
Tehničnega pravilnika in Načrta zaščite in reševanja – oskrba
prebivalcev s pitno vodo v primeru izrednih razmer, se uporabljajo doslej veljavni akti.
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RIBNICA
1707.

Sklep o določitvi cen storitev zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10,
57/11), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica (Uradni list RS,
št. 35/95, 37/98), Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 49/13, 71/14), Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Loški Potok (Uradni list
RS, št. 16/12), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter
drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v Občini Ribnica
(Uradni list RS, št. 81/16), Odloka o ravnanju s komunalnimi
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odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 2/17), Odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v Občini Loški Potok (Uradni list RS, št. 87/16) ter
na podlagi 5. člena Odloka o ustanovitvi skupnega ustanoviteljskega organa Komunala Ribnica d.o.o. (Uradni list RS,
št. 33/12) je Svet ustanoviteljev podjetja Komunala Ribnica
d.o.o. na 2/2021 seji dne 4. 5. 2021 sprejel

SKLEP
o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki jih izvaja
Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec javne službe).
2. člen
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike na
območju Občine Ribnica, Občine Sodražica in Občine Loški
Potok, ki so ali bodo uporabniki storitve zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov.
3. člen
Cena javne infrastrukture za storitev javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0052 €/kg brez
DDV.
Cena storitve izvajanja javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov znaša 0,1674 €/kg brez DDV.
Cena javne infrastrukture za storitev javne službe zbiranja
bioloških odpadkov znaša 0,0000 €/kg brez DDV.
Cena storitve izvajanja javne službe zbiranja bioloških
odpadkov znaša 0,1667 €/kg brez DDV.

nje:

4. člen
Pri obračunu cene za gospodinjstva se upošteva nasled-

– Najmanjša velikost zabojnika je 120 l, najmanjša pogostost odvoza je 2,167.
– Odvoz mešanih komunalnih odpadkov, embalaže in
ločeno zbranih frakcij (papir, steklo …) in oddaja komunalnih
odpadkov v zbirnem centru Komunale Ribnica d.o.o. v Goriči
vasi in v zbirnem centru v Malem Logu, razen oddaje gradbenih odpadkov nad 150 kg oziroma 0,2 m3 na letnem nivoju in
azbestnih odpadkov, so vključeni v ceno ravnanja z mešanimi
komunalnimi odpadki.
– Za gospodinjstva, ki imajo od 1 do 6 članov, se za obračun upošteva minimalno 120 l zabojnik, za 7 ali več članov gospodinjstva pa se za obračun storitev upošteva 240 l zabojnik.
– V primeru, da ima gospodinjstvo večji zabojnik od minimalno določenega, se mu za obračun storitev upošteva dejanski zabojnik.
– Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v večstanovanjskih stavbah oziroma soseskah se za posamezno
stanovanjsko stavbo oziroma sosesko obračunava obstoječi volumen posod v tej stanovanjski stavbi oziroma soseski.
Porazdelitev količin opravljenih storitev ravnanja z MKO in
embalažo se med uporabnike izvede na podlagi predpisov iz
področja upravljanja večstanovanjskih stavb. Minimalni obračunski volumen je 20 litrov na osebo.
– Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev in
so primerne za bivanje (prazne hiše, vikendi …) ter za stavbo,
za katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za porazdelitev
količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki upoštevata najmanj ena tretjina najmanjše velikosti
zabojnika in najmanjša pogostost odvoza.
– V primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik
s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor
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med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba
zagotoviti svoje primerne zabojnike.
– Za obračun storitev zbiranja komunalnih odpadkov se
uporablja sodilo za preračun količin iz litrov v kilograme, in
sicer tako, da se najmanj enkrat letno, količina vseh zbranih
odpadkov, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom
zabojnikov za mešane komunalne odpadke.
– Za obračun storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov se uporablja sodilo za preračun količin iz litrov
v kilograme, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno, količina
mešanih in kosovnih komunalnih odpadkov za obdelavo, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom zabojnikov za
mešane komunalne odpadke.
– Za obračun storitev odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov se uporablja sodilo za
preračun količin iz litrov v kilograme, ki znaša 7 % sodila za
obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov; 7 % odpadkov za odlaganje je določeno s strani koncesionarja Javno
podjetje vodovod kanalizacija snaga d.o.o., ki vrši obdelavo
in odlaganje komunalnih odpadkov.
– Za 1-članska gospodinjstva se upošteva faktor pogostosti odvoza 0,333, za 2-članska gospodinjstva pa faktor
pogostosti odvoza 0,5.
– Razmerje inštaliranega volumna (volumen zabojnika
in frekvenca odvoza) nameščenih zabojnikov za MKO proti
zabojnikom za embalažo (mešana, steklena, kartonska) lahko
doseže najmanj faktor 1 proti 2 (MKO: embalaža = 1:2).
– Kolikor uporabnik preseže razmerje 1:2 med nameščenimi zabojniki za MKO in embalažo (mešana, steklena,
kartonska), si je dolžan zagotoviti dodatni inštaliran volumen
MKO do vzpostavitve razmerja 1:2. Na pisno željo uporabnika
se ta volumen lahko zagotovi samo obračunsko brez namestitve dodatnega zabojnika za MKO.
5. člen
Pri obračunu cene za gospodarstvo se upošteva naslednje:
– najmanjša velikost zabojnika je 120 l, najmanjša pogostost odvoza je 2,167,
– za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov pri pravnih
osebah se določi tolikšno velikost posode, da lahko uporabniki
storitev vanjo prepuščajo mešane komunalne odpadke med
enim in drugim praznjenjem,
– v primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik
s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor
med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba
zagotoviti svoje primerne zabojnike,
– za obračun storitev zbiranja komunalnih odpadkov se
uporablja sodilo za preračun količin iz litrov v kilograme, in
sicer tako, da se najmanj enkrat letno, količina vseh zbranih
odpadkov, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom
zabojnikov za mešane komunalne odpadke,
– za obračun storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov se uporablja sodilo za preračun količin iz litrov
v kilograme, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno, količina
mešanih in kosovnih komunalnih odpadkov za obdelavo, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom zabojnikov za
mešane komunalne odpadke,
– za obračun storitev odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov se uporablja sodilo za
preračun količin iz litrov v kilograme, ki znaša 7 % sodila za
obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov; 7 % odpadkov
za odlaganje je določeno s strani koncesionarja Snage Javno podjetje d.o.o., ki vrši obdelavo in odlaganje komunalnih
odpadkov,
– odvoz embalaže in ločeno zbranih frakcij (papir, steklo)
v okviru izvajanja javne službe je vključen v ceni ravnanja z
mešanimi komunalnimi odpadki,
– pravne osebe, ki presegajo razmerje 1:2 (MKO: vse
vrste embalaže), si lahko s pogodbo uredijo individualni odvoz
posamezne ločene frakcije.
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6. člen
Pri obračunu cene za biološke odpadke se upošteva
naslednje:
– Zbiranje bioloških odpadkov se zaračunava mesečno
glede na mesečno povprečje letno odpeljanega volumna zabojnika za biološke odpadke za posamezno odjemno mesto.
Odvoz se v obdobju 1. 11.–31. 3. izvaja enkrat na dva tedna, v
obdobju 1. 4.–31. 10. pa enkrat tedensko.
– Za zbiranje bioloških odpadkov v večstanovanjskih
stavbah oziroma soseskah se za posamezno stanovanjsko
stavbo oziroma sosesko obračunava obstoječi volumen posod
v tej stanovanjski stavbi oziroma soseski. Porazdelitev količin
opravljenih storitev ravnanja z biološkimi odpadki se med uporabnike izvede na podlagi predpisov iz področja upravljanja
večstanovanjskih stavb.
– V primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik
s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor
med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba
zagotoviti svoje primerne zabojnike.
– Za obračun storitev zbiranja bioloških odpadkov se
uporablja sodilo za preračun količin iz litrov v kilograme, in sicer
tako, da se najmanj enkrat letno, količina vseh zbranih bioloških
odpadkov, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom
zabojnikov za biološke odpadke.
– Minimalni nameščen posamezni zabojnik za biološke
odpadke na odjemnem mestu, ki se ga odvaža na 7 ali 14 dni,
je 80-litrski zabojnik.
7. člen
Če količina odpadkov v treh ali več zaporednih časovnih
presledkih prevzemanja preseže prostornino zabojnika, izvajalec javne službe uporabniku odredi namestitev ustrezne večje
posode. Za preseženo prostornino šteje zapolnitev posode
preko zgornjega roba ter prosto odloženi odpadki izven, a v
neposredni bližini posode.
Dodatne odrejene količine se upoštevajo pri mesečnem
obračunu.
8. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta sklep, preneha veljati
sklep, ki velja od 1. 7. 2019 za Občino Ribnica ter sklepa, ki veljata od 1. 5. 2019 za Občino Sodražica in Občino Loški Potok.
9. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2021.
Št. 1-2021
Ribnica, dne 4. maja 2021
Predsednik
Sveta ustanoviteljev
Samo Pogorelc

1708.

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

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11),
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), Odloka o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 86/12) in 5. člena Odloka o ustanovitvi
skupnega ustanoviteljskega organa Komunala Ribnica d.o.o.
(Uradni list RS, št. 33/12) je Svet ustanoviteljev Komunala
Ribnica d.o.o. na 2/2021 seji dne 4. 5. 2021 sprejel
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SKLEP
o cenah storitev čiščenja in odvajanja
komunalne odpadne vode na območju
Občine Ribnica
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna
storitve čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode, ki jih
izvaja Komunala Ribnica d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec javne
službe), uporabnikom na področju Občine Ribnica.
2. člen
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike na
območju Občine Ribnica, ki so ali bodo priključeni na sisteme
v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Cena čiščenja komunalne
0,8935 €/m3 brez DDV.

odpadne

vode

znaša

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

Faktor
omrežnine

DN ≤ 20

1

Omrežnina
na mesec/uporabnik
brez DDV (v EUR)
2,2511

Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna
skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19).
Občina Ribnica o morebitni subvenciji omrežnine odloči
s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije.
Omrežnino za čiščenje skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12,
109/12, 76/17, 78/19) plačujejo vsi porabniki pitne vode v
Občini Ribnica, ne glede na to, ali so priključeni na kanalizacijski sistem, ali pa storitev čiščenja uporabljajo preko storitev,
povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami
in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.
Omrežnina za čiščenje se skladno z določili Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12,
109/12, 76/17, 78/19) zaračunava vsem uporabnikom v enakomernih mesečnih obrokih.
V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih
v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), se vsem uporabnikom
obračunava omrežnina po novih faktorjih ob nespremenjenem
izhodišču.
5. člen
Cena odvajanja komunalne odpadne vode znaša 0,2728
€/m3 brez DDV.
6. člen
Omrežnina odvajanja, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomere dimenzije do vključno DN ≤ 20 znaša:
Premer vodomera

Faktor
omrežnine

Omrežnina
na mesec/uporabnik
brez DDV (v EUR)

DN ≤ 20

1

1,7935

Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna
skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19).
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Občina Ribnica o morebitni subvenciji omrežnine odloči
s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije.
Omrežnino za odvajanje plačujejo samo uporabniki, ki so priključeni na kanalizacijski sistem.
Omrežnina za odvajanje se skladno z določili Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12,
109/12, 76/17, 78/19) zaračunava uporabnikom v enakomernih
mesečnih obrokih.
V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih v
Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS,
št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), se vsem uporabnikom obračunava omrežnina po novih faktorjih ob nespremenjenem izhodišču.
7. člen
Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v
Občini Ribnica znaša 0,4894 €/m3 brez DDV. Storitev se zaračunava mesečno glede na količino porabljene pitne vode v m3.
Storitev praznjenja greznic in prevzema blata iz malih komunalnih čistilnih naprav se mora skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine
Ribnica (Uradni list RS, št. 86/12) opraviti enkrat na tri leta.
8. člen
Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim
vodomerom, se uporabnikom zaračuna količina 0,15 m3 na
osebo na dan.
9. člen
Cene začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 6. 2021 dalje.
Z dnem uveljavitve navedenih postavk po tem sklepu
prenehajo veljati dosedanje cene storitve gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki
veljajo od 1. 7. 2019.
Št. 2-2021
Ribnica, dne 4. maja 2021
Predsednik
Sveta ustanoviteljev
Samo Pogorelc

1709.

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

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11),
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), Odloka o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Loški
Potok (Uradni list RS, št. 20/17) in 5. člena Odloka o ustanovitvi
skupnega ustanoviteljskega organa Komunala Ribnica d.o.o.
(Uradni list RS, št. 33/12) je Svet ustanoviteljev Komunala
Ribnica d.o.o. na 2/2021 seji dne 4. 5. 2021 sprejel

SKLEP
o cenah storitev čiščenja in odvajanja
komunalne odpadne vode na območju
Občine Loški Potok
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna
storitve čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode, ki jih
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izvaja Komunala Ribnica d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec javne
službe), uporabnikom na področju Občine Loški Potok.
2. člen
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike
na območju Občine Loški Potok, ki so ali bodo priključeni na
sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Cena čiščenja komunalne
1,9037 €/m3 brez DDV.

odpadne

vode

znaša

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

Faktor
omrežnine

DN ≤ 20

1

Omrežnina
na mesec/uporabnik
brez DDV (v EUR)
1,1696

Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna
skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19).
Občina Loški Potok o morebitni subvenciji omrežnine odloči s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije.
Omrežnino za čiščenje skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12,
109/12, 76/17, 78/19) plačujejo vsi porabniki vode v Občini
Loški Potok, ne glede na to, ali so priključeni na kanalizacijski
sistem, ali pa storitev čiščenja uporabljajo preko storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in
malimi komunalnimi čistilnimi napravami.
Omrežnina za čiščenje se skladno z določili Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12,
109/12, 76/17, 78/19) zaračunava vsem uporabnikom v enakomernih mesečnih obrokih.
V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih
v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), se vsem uporabnikom
obračunava omrežnina po novih faktorjih ob nespremenjenem
izhodišču.
5. člen
Cena odvajanja komunalne odpadne vode znaša 0,7126
€/m3 brez DDV.
6. člen
Omrežnina odvajanja, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomere dimenzije do vključno DN ≤ 20 znaša:
Premer vodomera

Faktor
omrežnine

DN ≤ 20

1

Omrežnina
na mesec/uporabnik
brez DDV (v EUR)
18,3141

Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna
skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19).
Občina Loški Potok o morebitni subvenciji omrežnine odloči s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije.
Omrežnino za odvajanje plačujejo uporabniki, ki so priključeni na kanalizacijski sistem in tudi tisti uporabniki, ki
imajo možnost priklopa na kanalizacijski sistem in so se dolžni
priključiti.
Omrežnina za odvajanje se skladno z določili Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12,
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109/12, 76/17, 78/19) zaračunava uporabnikom v enakomernih
mesečnih obrokih.
V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih
v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), se vsem uporabnikom
obračunava omrežnina po novih faktorjih ob nespremenjenem
izhodišču.

2. člen
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike na
območju Občine Sodražica, ki so ali bodo priključeni na sisteme
v upravljanju izvajalca javne službe.

7. člen
Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Loški Potok znaša 0,8887 €/m3 brez DDV.
Storitev se zaračunava mesečno glede na količino porabljene
vode v m3.
Storitev praznjenja greznic in prevzema blata iz malih
komunalnih čistilnih naprav se mora skladno z Odlokom o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju
Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 20/17) opraviti enkrat
na tri leta.

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

8. člen
Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim
vodomerom, se uporabnikom zaračuna količina 0,15 m3 na
osebo na dan.
9. člen
Cene začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 6. 2021 dalje.
Z dnem uveljavitve navedenih postavk po tem sklepu
prenehajo veljati dosedanje cene storitve gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki
veljajo od 1. 4. 2019.
Št. 4-2021
Ribnica, dne 4. maja 2021
Predsednik
Sveta ustanoviteljev
Samo Pogorelc

1710.

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

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10,
57/11), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju
Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 49/12, 81/13) in 5. člena
Odloka o ustanovitvi skupnega ustanoviteljskega organa Komunala Ribnica d.o.o. (Uradni list RS, št. 33/12) je Svet
ustanoviteljev Komunala Ribnica d.o.o. na 2/2021 seji dne
4. 5. 2021 sprejel

SKLEP
o cenah storitev čiščenja in odvajanja
komunalne odpadne vode na območju
Občine Sodražica
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna
storitve čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode, ki jih
izvaja Komunala Ribnica d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec javne
službe), uporabnikom na področju Občine Sodražica.

3. člen
Cena čiščenja komunalne
0,8318 €/m3 brez DDV.

odpadne

vode

znaša

Premer vodomera

Faktor
omrežnine

Omrežnina
na mesec/uporabnik
brez DDV (v EUR)

DN ≤ 20

1

2,3616

Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna
skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19).
Občina Sodražica o morebitni subvenciji omrežnine odloči s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije.
Omrežnino za čiščenje skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12,
109/12, 76/17, 78/19) plačujejo vsi porabniki vode v Občini
Sodražica, ne glede na to, ali so priključeni na kanalizacijski
sistem, ali pa storitev čiščenja uporabljajo preko storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in
malimi komunalnimi čistilnimi napravami.
Omrežnina za čiščenje se skladno z določili Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12,
109/12, 76/17, 78/19) zaračunava vsem uporabnikom v enakomernih mesečnih obrokih.
V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih
v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), se vsem uporabnikom
obračunava omrežnina po novih faktorjih ob nespremenjenem
izhodišču.
5. člen
Cena odvajanja komunalne odpadne vode znaša
0,2975 €/m3 brez DDV.
6. člen
Omrežnina odvajanja, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomere dimenzije do vključno DN ≤ 20 znaša:
Premer vodomera

Faktor
omrežnine

Omrežnina
na mesec/uporabnik
brez DDV (v EUR)

DN ≤ 20

1

2,8353

Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna
skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19).
Občina Sodražica o morebitni subvenciji omrežnine odloči
s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije.
Omrežnino za odvajanje plačujejo samo uporabniki, ki so priključeni na kanalizacijski sistem.
Omrežnina za odvajanje se skladno z določili Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12,
109/12, 76/17, 78/19) zaračunava uporabnikom v enakomernih
mesečnih obrokih.
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V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih
v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), se vsem uporabnikom
obračunava omrežnina po novih faktorjih ob nespremenjenem
izhodišču.
7. člen
Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Sodražica znaša 0,5131 €/m3 brez DDV.
Storitev se zaračunava mesečno glede na količino porabljene
vode v m3.
Storitev praznjenja greznic in prevzema blata iz malih
komunalnih čistilnih naprav se mora skladno z Odlokom o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju
Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 49/12) opraviti enkrat
na tri leta.
8. člen
Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim
vodomerom, se uporabnikom zaračuna količina 0,15 m3 na
osebo na dan.
9. člen
Cene začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 6. 2021 dalje.
Z dnem uveljavitve navedenih postavk po tem sklepu
prenehajo veljati dosedanje cene storitve gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki
veljajo od 1. 4. 2019.
Št. 3-2021
Ribnica, dne 4. maja 2021
Predsednik Sveta ustanoviteljev
Samo Pogorelc
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POPRAVKI
1711.

Tehnični popravek Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o pristanišču
kanal Sv. Jerneja in koncesiji za gradnjo
in upravljanje krajevnega pristanišča kanal
Sv. Jerneja

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB
in naslednji) objavljam

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o pristanišču kanal Sv. Jerneja
in koncesiji za gradnjo in upravljanje
krajevnega pristanišča kanal Sv. Jerneja
(Uradni list RS, št. 70/21)
1.
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristanišču kanal Sv. Jerneja in koncesiji za gradnjo in upravljanje krajevnega pristanišča kanal Sv. Jerneja (Uradni list RS,
št. 70/21) se v 1. členu besedilo spremembe prvega odstavka
44. člena osnovnega odloka (Odloka o pristanišču Piran kanal
Sv. Jerneja in koncesiji za gradnjo in upravljanje krajevnega
pristanišča kanal Sv. Jerneja) pravilno glasi:
»če pozvani uporabnik nepravilnosti iz 43. člena ne odpravi v postavljenem roku«.
Št. 3731-0001/2020
Piran, dne 10. maja 2021
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della Legge
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia (Gazzetta
Ufficiale della RS, n. 112/05 – T.C.U. e successive modifiche)
si pubblica il seguente

ERRATA CORRIGE
concernente il Decreto di modifica
e integrazione al Decreto sul Porto Canale
di San Bortolo e sulla concessione
per la costruzione e la gestione del porto
locale Canale di San Bortolo
(Gazzetta Ufficiale della RS n. 70/21)
1.
Nel Decreto di modifica e integrazione al Decreto sul Porto Canale di San Bortolo e sulla concessione per la costruzione
e la gestione del porto locale Canale di San Bortolo (Gazzetta
Ufficiale della RS n. 70/2021) il testo dell’Articolo 1, che modifica il primo comma dell’Articolo 44 del Decreto di base (Decreto
sul Porto Canale di San Bortolo e sulla concessione per la costruzione e la gestione del porto locale Canale di San Bortolo),
è modificato come segue:
“se un utente chiamato a porre rimedio alle irregolarità di
cui all’art. 43 non vi provvede entro il termine stabilito”.
N. 3731-0001/2020
Pirano, 10 maggio 2021
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković
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VSEBINA
1683.
1684.

1685.
1686.
1687.
1688.

1689.
1690.
1691.

1692.

1693.
1694.

1695.

1696.

1697.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike
Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih
mednarodnih organizacijah v Ženevi
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Avstriji
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kosovo
Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini
Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike
Slovenije pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu
Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Avstriji
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Madžarskem
Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike
Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v New
Yorku

1698.
4577
1699.
4577

4578

4578

1701.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje

1702.
1703.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2021
Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 2/2021

1704.

Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči
za leto 2020

1705.

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Puconci
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na
domu

4578
4578

4579

4579

4579

4605
4605

4606

PUCONCI
4607
4613

RIBNICA
1707.
1708.
1709.

4580

4605

KANAL

4579

1710.

4580

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o uporabi
smernic in priporočil Evropskega organa za vred
nostne papirje in trge (ESMA)

4584

IG

1706.

BANKA SLOVENIJE

Sklep o uporabi Smernic o določitvi pogojev za
uporabo alternativne obravnave izpostavljenosti
institucij iz naslova „tristranskih pogodb o začasni
prodaji“ iz člena 403(3) Uredbe (EU) št. 575/2013
za namene velikih izpostavljenosti
Sklep o uporabi Smernic o poročanju v skladu s
členoma 4 in 12 uredbe SFTR

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (SD
OPN 3)

CELJE

MINISTRSTVA

Odločba o soglasju k sklepu uprave o prenehanju
ustanove »Krog 74, ustanova«
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Fundacija za odbojko invalidov, ustanova«

4582

BREŽICE
1700.

VLADA

Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

4581

OBČINE

4577
4577

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o poročanju oseb, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega
zastopanja in zavarovalnega posredovanja
Sklep o spremembi Sklepa o zavarovalno-statističnih podatkih

Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov
Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica
Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Loški
Potok
Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica

4613
4615
4616
4617

POPRAVKI
1711.
4581

Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristanišču kanal Sv. Jerneja in
koncesiji za gradnjo in upravljanje krajevnega pristanišča kanal Sv. Jerneja
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