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DRŽAVNI ZBOR
4060. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi in nalogah delovnih teles 
Državnega zbora (OdUNDTDZ-1B)

Na podlagi prvega odstavka 33. in 108. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Državni zbor na seji dne 21. 9. 2010 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o ustanovitvi in nalogah delovnih teles 

Državnega zbora (OdUNDTDZ-1B)
1.

V Odloku o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Držav‑
nega zbora (Uradni list RS, št. 107/08 in 74/09) se v I. poglavju 
črta 2. točka.

Dosedanje točke 3 do 15 se ustrezno preštevilčijo.

2.
V II. poglavju se črta 2. točka.
Dosedanje točke 3 do 15 se ustrezno preštevilčijo.

3.
Za II. poglavjem se doda novo II.a poglavje, ki se glasi:

»II.a
Mandatno‑volilna komisija na podlagi 20., 21. in tretjega 

ter četrtega odstavka 22. člena Zakona o integriteti in prepre‑
čevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10):

– opravlja nadzor nad premoženjskim stanjem, sprejema‑
njem daril, nasprotjem interesov ter nezdružljivostjo funkcije s 
pridobitno dejavnostjo predsednika komisije za preprečevanje 
korupcije in obeh namestnikov predsednika komisije,

– obravnava letna poročila Komisije za preprečevanje 
korupcije,

– obravnava predloga za razrešitev predsednika komisije 
in obeh namestnikov predsednika komisije.«.

4.
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni 

zbor.

Št. 020‑04/10‑72/7
Ljubljana, dne 21. septembra 2010
EPA 1168‑V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik

4061. Sklep o potrditvi poslanskega mandata  
na podlagi 17. člena Zakona o volitvah  
v državni zbor

Na podlagi 7. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, 
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOJF‑1 in 
109/08) in 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni 
list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 54/07 – od‑
ločba US) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni 
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor 
na seji dne 20. septembra 2010 sprejel

S K L E P
Potrdi se poslanski mandat Andreju MAGAJNI, rojenemu 

4. maja 1952, stanujočemu v Ljubljani, Mihov štradon 13.

Št. 020‑02/10‑171/8
Ljubljana, dne 20. septembra 2010
EPA 1287‑V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik

4062. Sklep o potrditvi poslanskega mandata  
na podlagi 17. člena Zakona o volitvah  
v državni zbor

Na podlagi 7. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, 
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOJF‑1 in 
109/08) in 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni 
list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 54/07 – od‑
ločba US) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni 
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor 
na seji dne 20. septembra 2010 sprejel

S K L E P
Potrdi se poslanski mandat Alojzu (Lojzetu) POSEDELU, 

rojenemu 26. avgusta 1955, stanujočemu v Žalcu, Ulica Rista 
Savina 11.

Št. 020‑02/10‑171/9
Ljubljana, dne 20. septembra 2010
EPA 1287‑V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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4063. Sklep o ugotovitvi prenehanja opravljanja 
funkcije na podlagi 14. člena Zakona o volitvah 
poslancev v državni zbor

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, 
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOJF‑1 in 
109/08) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) se je Državni zbor 
na seji dne 20. septembra 2010 seznanil z naslednjim

S K L E P O M
Z dnem potrditve mandata poslanca na podlagi 17. člena 

Zakona o volitvah poslancev v državni zbor Andrej Magajna 
preneha opravljati funkcijo poslanca na podlagi 14. člena Za‑
kona o poslancih.

Št. 020‑02/10‑171/10
Ljubljana, dne 20. septembra 2010
EPA 1287‑V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik

4064. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu  
z drugim odstavkom 14. člena Zakona  
o poslancih opravlja funkcijo poslanca 
namesto poslanca, ki opravlja funkcijo v Vladi

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, 
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOJF‑1 in 
109/08) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na 
seji dne 20. septembra 2010 sprejel

S K L E P
V času, dokler poslanec dr. France Križanič opravlja 

funkcijo ministra v Vladi in zato, v skladu s prvim odstavkom 
14. člena Zakona o poslancih, ne more opravljati funkcije 
poslanca, opravlja to funkcijo, v skladu z drugim odstavkom 
14. člena Zakona o poslancih, od vključno 20. septembra 2010 
Janez KIKELJ, rojen 23. junija 1972, stanujoč na Verdu, Cesta 
Krimskega odreda 32, Vrhnika.

Št. 020‑02/10‑171/11
Ljubljana, dne 20. septembra 2010
EPA 1287‑V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik

4065. Sklep o spremembi Sklepa o višini sredstev,  
ki pripadajo posamezni politični stranki  
iz sredstev državnega proračuna v letu 2010

V skladu s tretjim in četrtim odstavkom 23. člena Zakona 
o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno preči‑
ščeno besedilo in 103/07) in na podlagi 112. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Državni zbor na seji dne 21. 9. 2010 sprejel 

S K L E P
o spremembi Sklepa o višini sredstev,  

ki pripadajo posamezni politični stranki  
iz sredstev državnega proračuna v letu 2010

V Sklepu o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični 
stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2010 (Uradni list 
RS, št. 7/10) se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: 

»V skladu s pogoji, določenimi v 23. členu Zakona o političnih 
strankah, pripadajo posameznim političnim strankam za mese‑
ce od januarja do vključno septembra 2010 mesečno sredstva 
iz državnega proračuna v naslednji višini:«.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V skladu s pogoji, določenimi v 23. členu Zakona o 

političnih strankah, pripadajo posameznim političnim strankam 
za mesece od oktobra do vključno decembra 2010 mesečno 
sredstva iz državnega proračuna v naslednji višini:

Št. Stranka

Mesečni znesek po 
sklepu DZ,

Uradni list RS, 
št. 7/10

Mesečni znesek  
na podlagi Rb2010 

(Uradni list RS, 
št. 56/10)

za obdobje okt.–dec. 
2010

1 SD 68.351,75 53.751,82

2 SDS 65.782,68 51.731,50

3 Zares 22.829,51 17.953,13

4 DeSUS 18.687,75 14.696,05

5 SNS 14.269,22 11.221,31

6 SLS in 
SMS 13.853,87 10.894,68

SLS 8.535,37 6.712,21

SMS 5.318,50 4.182,47

7 LDS 13.846,07 10.888,55

8 NSi 9.945,75 7.821,34

9 Lipa 6.515,81 5.124,03

SKUPAJ 234.082,41 184.082,41
«

Št. 411‑01/10‑67/5
Ljubljana, dne 21. septembra 2010
EPA 1178‑V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
4066. 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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za izvedbo največjega okoljevarstvenega projekta v zgo‑
dovini Slovenije "Očistimo Slovenijo v enem dnevu"

podeljujem

RED ZA ZASLUGE

Društvu Ekologi brez meja.

Št. 094‑06‑17/2010‑1
Ljubljana, dne 16. septembra 2010

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik 

Republike Slovenije
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VLADA
4067. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije 

v Santiagu de Querétaro

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni 
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – 
ZNOMCMO in 76/08) in 21. člena Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno bese‑
dilo in 109/08) na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada 
Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o odprtju Konzulata Republike Slovenije  

v Santiagu de Querétaro

I
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Santiagu de 

Querétaro, ki ga vodi častni konzul.
Konzularno območje obsega zvezno državo Querétaro.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih, 

kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije z zvezno 
državo Querétaro.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50100‑19/2009/10
Ljubljana, dne 12. novembra 2009
EVA 2009‑1811‑0173

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

4068. Sklep o imenovanju častnega konzula 
Republike Slovenije v Santiagu de Querétaro

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o zunanjih zadevah 
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO in 76/08) in 21. člena Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno bese‑
dilo in 109/08) na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada 
Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o imenovanju častnega konzula Republike 

Slovenije v Santiagu de Querétaro

I
Za častnega konzula Republike Slovenije v Santiagu de 

Querétaro se imenuje Danijel Muršec.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101‑73/2009/10
Ljubljana, dne 12. novembra 2009
EVA 2009‑1811‑0174

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
4069. Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice

Na podlagi četrtega odstavka 156. člena Zakona o kme‑
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), petega odstavka 23. in četr‑
tega odstavka 24. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, 
št. 18/02, 110/02 – ZUreP, 110/02 – ZGO‑1, 45/04 – ZdZPKG) 
in petega odstavka 12. člena Zakona o veterinarskih merilih 
skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetij‑
stvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o identifikaciji in registraciji drobnice

1. člen
(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa način identifikacije in registracije 
ovc in koz (v nadaljnjem besedilu: drobnica), način vodenja 
centralnega registra drobnice, spremljanje premikov drobnice, 
vodenje registra drobnice na gospodarstvu in registracijo ime‑
tnikov drobnice v evidenci imetnikov rejnih živali.

(2) Ta pravilnik določa pristojni organ, oblike in način do‑
bavljanja identifikatorjev, identifikacijsko številko živali, identifi‑
kacijsko številko gospodarstva, spremni list, roke za označitev 
drobnice in priglašanje premikov ter staleža živali za izvajanje 
Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o 
uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o 
spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS 
in 64/432/EGS (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2004, str. 8), zadnjič spre‑
menjene z Uredbo Komisije (ES) št. 759/2009 z dne 19. avgu‑
sta 2009 o spremembi Priloge k Uredbi Sveta (ES) št. 21/2004 
o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz 
(UL L št. 215 z dne 20. 8. 2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 21/2004/ES).

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po‑
men:

– pristojni organ v skladu s točko (d) 2. člena Uredbe 
21/2004/ES je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra‑
no (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);

– Sektor za identifikacijo in registracijo živali (v nadalj‑
njem besedilu: SIR) je služba v okviru ministrstva, ki izvaja 
sistem identifikacije in registracije živali v Republiki Sloveniji 
za namen opravljanja veterinarskih kontrol organa, pristojnega 
po predpisih, ki urejajo veterinarstvo, za namen opravljanja 
kontrol izvajanja ukrepov kmetijske politike organa, pristojnega 
po predpisih, ki urejajo kmetijstvo, za namen izvajanja rejskih 
programov ter druge namene v skladu s predpisi;

– evidenca imetnikov rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: 
EIRŽ) je evidenca v skladu s 7. členom Uredbe 21/2004/ES;

– centralni register drobnice (v nadaljnjem besedilu: CRD) 
je računalniška zbirka podatkov v skladu z 8. členom Uredbe 
21/2004/ES;

– register drobnice na gospodarstvu (v nadaljnjem besedi‑
lu: RDG) je register v skladu s 5. členom Uredbe 21/2004/ES;

– G‑MID je identifikacijska številka gospodarstva, ki je 
sestavljena iz dvočrkovne oznake za Republiko Slovenijo »SI« 
in do devetmestne neponovljive številke;

– pooblaščena organizacija je veterinarska organizaci‑
ja, ki v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo, opravlja 
dejavnost označevanja živali in vodenje registra kot javno 
veterinarsko službo, ali organizacija, ki v skladu s predpisi, ki 
urejajo kmetijstvo, in predpisi, ki urejajo živinorejo, opravlja 
identifikacijo in registracijo živali kot javno službo strokovnih 
nalog v živinoreji;

– identifikator je prvi identifikator ali drugi identifikator;
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– premik drobnice je vsak premik med gospodarstvi oziro‑
ma lokacijami, razen dnevne ali nekajdnevne paše na bližnjih 
pašnikih, če drobnica ne prihaja v stik z drobnico z drugih 
gospodarstev;

– spremni list je dokument o premiku iz prvega odstavka 
6. člena Uredbe 21/2004/ES.

3. člen
(označitev drobnice)

(1) Imetnik iz točke (c) 2. člena Uredbe 21/2004/ES, ki 
je lahko lastnik oziroma se po pooblastilu lastnika ukvarja 
z rejo, varstvom, klanjem, nakupom in prodajo, prevozom, 
razstavljanjem ali drugo vrsto rabe drobnice, je odgovoren za 
pravočasno in pravilno označitev živali.

(2) Živali označuje imetnik sam, lahko pa to zanj opravi po‑
oblaščena organizacija. Če opravi označitev živali pooblaščena 
organizacija, mora pooblaščena organizacija voditi podatke o 
priglasitvah označitve in o izdanih ušesnih znamkah oziroma 
identifikatorjih ter navedene podatke na zahtevo posredovati 
SIR v elektronski obliki.

(3) Rok iz prvega odstavka 4. člena Uredbe 21/2004/ES 
za označitev živali je šest mesecev. Rok za označitev živali v 
ekstenzivnih pogojih reje je devet mesecev.

(4) Prvi identifikator iz točke (a) drugega odstavka 4. člena 
Uredbe 21/2004/ES je ušesna znamka iz 4. člena tega pravil‑
nika, ki je nameščena v desno uho.

(5) Drugi identifikator iz točke (b) drugega odstavka 
4. člena Uredbe 21/2004/ES je lahko:

– ušesna znamka, ki je po obliki in vsebini enaka prvemu 
identifikatorju;

– ušesna znamka z elektronsko identifikacijo;
– na gospodarstvih, ki so aktivno vključena v rejski pro‑

gram priznane rejske organizacije pri drobnici: tetoviranje s šte‑
vilko, ki je enaka številki na prvem identifikatorju, pri čemer je 
mesto tetoviranja levo uho, pri kozah lahko tudi repna guba.

(6) Za živali iz tretjega odstavka 4. člena Uredbe 
21/2004/ES se kot alternativo načinu identifikacije iz drugega 
odstavka 4. člena Uredbe 21/2004/ES dovoli način identifikaci‑
je, opisane v oddelku A.7 priloge Uredbe 21/2004/ES.

(7) Če so živali, identificirane v skladu s prejšnjim odstav‑
kom, namenjene za rejo preko starosti dvanajst mesecev, ali če 
so namenjene za trgovino znotraj Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: EU) ali za izvoz v tretje države, jih je treba identificirati 
v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom tega člena.

(8) Rok za označitev uvoženih živali v skladu s četrtim 
odstavkom 4. člena Uredbe 21/2004/ES je štirinajst dni.

4. člen
(ušesna znamka)

(1) Ušesna znamka iz četrtega odstavka prejšnjega člena 
tega pravilnika mora biti rumene barve, sestavljena iz moškega 
in ženskega dela, ki se ob uporabi spojita, ter široka najmanj 
40 mm in visoka najmanj 20 mm. Na moškem delu ušesne 
znamke mora biti natisnjeno:

– kratica »MKGP« v velikosti najmanj 5 mm,
– identifikacijska številka živali: dvočrkovna oznaka Repu‑

blike Slovenije »SI« in prve tri številke v velikosti najmanj 5 mm, 
zadnje tri številke pa najmanj v velikosti 12 mm.

(2) Na ženskem delu ušesne znamke je lahko tudi dru‑
ga vsebina (npr. dodatna individualna identifikacijska oznaka 
živali), vendar to ne sme vplivati na čitljivost identifikacijske 
številke.

(3) Ušesna znamka za označevanje živali iz šestega 
odstavka prejšnjega člena mora biti rumene barve, okrogla, 
premera najmanj 27 mm, ki je po vstavitvi v uho ni več mogoče 
ponovno uporabiti. Na moškem delu ušesne znamke mora biti 
v črni barvi odtisnjena skupinska identifikacijska številka, na 
ženskem delu pa je lahko tudi druga vsebina (npr. dodatna 
identifikacija živali, zaporedna številka izdane znamke v okviru 
ene skupinske identifikacijske številke), vendar to ne sme vpli‑
vati na čitljivost identifikacijske številke.

(4) Ušesne znamke morajo izpolnjevati tudi naslednje 
splošne pogoje:

– biti morajo plastične, brez ostrih robov in grobih površin, 
ki bi povzročale draženje kože, in iz neškodljivega materiala, 
odpornega na staranje, vremenska nihanja in hlevske pogoje, 
pri čemer morajo obstojnost barve, prožnost materiala in tr‑
dnost spoja trajati celo življenjsko dobo živali;

– konica mora biti ostra in primerne trdote, da zlahka pre‑
bode uho, material ne sme biti koroziven in ne sme povzročati 
vnetij na mestu vboda;

– tisk mora biti laserski oziroma tak, da je dobro čitljiv in 
obstojen celo življenjsko dobo živali ter ga ni mogoče odstra‑
niti;

– vstavitev znamke v uho mora biti enostavna, za spojitev 
obeh delov mora biti potrebna običajna sila, ki zagotavlja, da 
sta oba dela spojena, po aplikaciji se mora ušesna znamka 
tekoče sprostiti iz klešč;

– izpad ušesnih znamk ne sme presegati 5% letno v petih 
letih po vstavitvi, kar predstavlja pogoj za pozitivno referenco 
znamke.

(5) Za živali z izrazito majhnimi uhlji, za pritlikave pasme 
živali ali za živali s poškodovanim uhljem se kot identifikator 
lahko uporabi manjša ušesna znamka, na kateri je možno izti‑
skati napis iz prvega odstavka tega člena v velikosti najmanj 5 
mm. Ušesna znamka mora biti rumene barve in mora izpolnje‑
vati splošne pogoje iz prejšnjega odstavka.

(6) Identifikacijska številka živali na ušesnih znamkah, 
izdanih v Republiki Sloveniji, je osemmestna neponovljiva iden‑
tifikacijska številka živali. Prvi dve mesti zavzema oznaka Re‑
publike Slovenije »SI«, preostala mesta pa zaporedna številka. 
Identifikacijske številke izdaja SIR.

5. člen
(izguba ušesne znamke)

(1) Če žival ušesno znamko izgubi ali ta postane nečitlji‑
va, mora imetnik drobnice ušesno znamko čim prej, najpozneje 
pa v štirih tednih od dneva, ko to opazi, nadomestiti z dvojnikom 
ušesne znamke. Imetnik mora najpozneje v sedmih dneh od 
dneva, ko to opazi, naročiti dvojnik ušesne znamke in ga vsta‑
viti v uho takoj oziroma najpozneje v sedmih dneh od dneva 
prejema dvojnika ušesne znamke. Dobavitelj ušesnih znamk 
mora dvojnik dostaviti naročniku najpozneje v štirinajstih dneh 
od dneva naročila.

(2) Izgubljena ušesna znamka se lahko, pod pogojem, da 
sledljivost ni ogrožena, nadomesti tudi z novim parom ušesnih 
znamk, na katerih je odtisnjena druga identifikacijska številka. 
Preostalo staro znamko mora v tem primeru imetnik odstraniti 
iz ušesa.

(3) Vsako nadomestitev izgubljene ušesne znamke na 
način iz prejšnjega odstavka mora imetnik živali vpisati v RDG. 
Vpisati je treba datum nadomestitve in novo identifikacijsko 
številko, tako da je zagotovljena povezava s prejšnjo identifi‑
kacijsko številko. V vseh nadaljnjih postopkih se uporablja nova 
identifikacijska številka.

6. člen
(elektronska identifikacija)

(1) V Republiki Sloveniji v skladu z dovoljenim odstopa‑
njem iz tretjega odstavka 9. člena Uredbe 21/2004/ES elektron‑
ska identifikacija (v nadaljnjem besedilu: EID) za živali, ki niso 
namenjene trgovanju znotraj EU, ni obvezna.

(2) Imetniki se lahko na posameznem gospodarstvu za 
posamezne živali odločijo vzpostaviti prostovoljni sistem EID 
drobnice. Imetnik, ki želi vzpostaviti prostovoljni sistem, mora 
namero priglasiti SIR tri mesece pred nameravano vzposta‑
vitvijo.

(3) Uporabljajo se elektronski identifikatorji v obliki elek‑
tronske ušesne znamke. Elektronski identifikatorji morajo biti v 
celoti tehnično skladni s standardi, predpisanimi za elektronsko 
identifikacijo drobnice v EU.
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(4) Struktura oznake transponderja mora biti v skladu s 
standardom ISO 11784 in z opisi iz točke (c) poglavja I priloge 
Odločbe Evropske komisije z dne 15. decembra 2006 o izvaja‑
nju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 glede smernic in postopkov 
za identifikacijo in registracijo ovc in koz (UL L št. 401 z dne 
30. 12. 2006, str. 41). Koda države za Slovenijo je 705, na‑
cionalna identifikacijska oznaka pa identifikacijska številka iz 
šestega odstavka 4. člena tega pravilnika.

(5) Za vsako žival, ki je označena z elektronskim iden‑
tifikatorjem, mora biti v RDG to označeno tako, da je poleg 
identifikacijske številke vpisana oznaka »EID«.

(6) Za vsako EID žival, ki se premika z gospodarstva, 
mora biti na spremnem listu to označeno tako, da je poleg 
identifikacijske številke vpisana oznaka »EID«.

(7) Imetnik, ki nima vzpostavljenega prostovoljnega sis‑
tema elektronske identifikacije, a je na svoje gospodarstvo 
premaknil EID žival, bodisi iz druge države članice, bodisi z 
gospodarstva s prostovoljnim EID sistemom, mora ravnati v 
skladu s petim in šestim odstavkom tega člena.

7. člen
(naročniki in dobavitelji identifikatorjev)

(1) Naročniki identifikatorjev za označevanje živali po tem 
pravilniku so imetniki drobnice, ki so vpisani v EIRŽ iz 11. člena 
tega pravilnika in imajo dodeljen G‑MID, ali v njihovem imenu 
pooblaščene organizacije.

(2) Dobavitelji identifikatorjev za označevanje živali (v 
nadaljnjem besedilu: dobavitelj) po tem pravilniku so pravne 
ali fizične osebe, ki imajo status uradnega dobavitelja identi‑
fikatorjev.

(3) SIR v publikacijah in na svojih spletnih straneh iz 
17. člena tega pravilnika objavi podatke o dobaviteljih identifika‑
torjev. S soglasjem dobavitelja se objavijo naslednji podatki:

– osebno ime oziroma firma ter naslov oziroma sedež 
dobavitelja in kontaktni podatki;

– tip identifikatorjev;
– cene in dobavni roki iz ponudbe.

8. člen
(pridobitev statusa dobavitelja identifikatorjev)

(1) Ponudnik, ki želi dobavljati identifikatorje po tem pra‑
vilniku, mora na ministrstvo vložiti vlogo za pridobitev statusa 
dobavitelja identifikatorjev. Vloga mora vsebovati:

1. osebno ime oziroma firmo ter naslov oziroma sedež 
ponudnika in kontaktne podatke;

2. pozitivno priporočilo ministrstva, če je ponudnik v pre‑
teklosti že pridobil status dobavitelja identifikatorjev;

3. izjavo, da ponujen identifikator izpolnjuje vse pogoje iz 
tega pravilnika, za elektronske identifikatorje pa tudi zahteve 
glede skladnosti s predpisanimi standardi in sposobnostjo od‑
čitavanja, opredeljeno v Odločbi Komisije iz četrtega odstavka 
6. člena tega pravilnika;

4. izjavo o zagotavljanju dobav za vsako naročilo, ne 
glede na količino, v rokih, ki jih navaja v ponudbi, pri čemer do‑
bavni roki ne smejo biti daljši od 30 dni, za dvojnike pa 14 dni;

5. izjavo, da je ponudnik opremljen za elektronsko pove‑
zovanje s CRD;

6. opis sistema kontrole nad postopki, ki zagotavljajo toč‑
nost izpisovanja identifikacijskih številk, stalno kvaliteto tiska in 
kvaliteto distribucije do naročnikov;

7. vzorec identifikatorjev in klešč ob prvi vlogi;
8. ponudbo, iz katere morajo biti razvidni:
– tip identifikatorjev,
– cene identifikatorjev,
– cena dvojnika ušesnih znamk,
– cena klešč oziroma aplikatorjev,
– dobavni roki.
(2) Ponudba mora veljati za obdobje najmanj dveh let. 

Dobavitelj identifikatorjev mora dobavljati najmanj naslednje 
tipe identifikatorjev: par ušesnih znamk z individualno identifi‑

kacijsko številko, dvojnik identifikacijske številke z isto vsebino 
kot originalna identifikacijska številka, par ušesnih znamk za 
označitev z EID in ušesne znamke iz tretjega odstavka 4. člena 
tega pravilnika. Dobavitelj identifikatorjev mora dobavljati vse 
vrste blaga, ki ga je ponudil v vlogi. Navedene cene iz ponudbe 
veljajo za najvišje.

(3) V odločbi o podelitvi statusa dobavitelja se dodeli 
uporabniško ime in geslo za dostop do elektronskega siste‑
ma naročanja identifikatorjev. Ministrstvo in dobavitelj identi‑
fikatorjev skleneta pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij, 
s katero določita zlasti trajanje statusa dobavitelja za dobo 
najmanj dveh let, odzivnost in dobavne roke, tip identifika‑
torjev, najvišje cene identifikatorjev in klešč in razloge za 
odpoved pogodbe.

(4) Dobavitelj mora SIR sproti sporočati podatke o iden‑
tifikatorjih, ki jih je dobavil, o naročniku in o odposlanih identi‑
fikacijskih številkah.

(5) Če ministrstvo ugotovi, da dobavitelj dobavlja nepri‑
merno blago oziroma posluje v nasprotju z določbami tega 
pravilnika, dobavitelju odpove pogodbo. Dobavitelj iz tega od‑
stavka ne more prejeti pozitivnega priporočila ministrstva v 
obdobju dveh let od odpovedi pogodbe.

(6) Ministrstvo vodi seznam dobaviteljev identifikatorjev.

9. člen
(register drobnice na gospodarstvu)

(1) Vsak imetnik drobnice mora na gospodarstvu voditi 
RDG, v katerega je dolžan vpisovati podatke najpozneje v 
sedmih dneh po dogodku.

(2) Letni popis staleža iz točke (d) oddelka B.1 priloge 
Uredbe 21/2004/ES se izvede na datum in po kategorijah živali 
iz 14. člena tega pravilnika. Letni popis staleža mora biti v RGD 
vpisan najpozneje v sedmih dneh po omenjenem datumu.

(3) RDG se vodi v pisni ali elektronski obliki, tako da je 
zagotovljena preglednost podatkov v skladu z navodili, ob‑
javljenimi na spletnih straneh iz 17. člena pravilnika. Če se 
RDG vodi v elektronski obliki, mora biti inšpektorju oziroma 
kontrolorju ob izvajanju nadzora predstavljen izpis na papir 
v ustrezni obliki. RDG mora biti ob vsakem času dosegljiv na 
lokaciji gospodarstva in na razpolago še najmanj tri leta po 
zadnji vpisani spremembi.

(4) Imetnik lahko namesto v obliki iz drugega odstavka 
tega člena RDG vodi tudi v centralizirani obliki, kadar zagotovi, 
da so vsi podatki iz priloge B Uredbe 21/2004/ES v rokih iz 
prvega odstavka tega člena vpisani v CRD iz 12. člena tega 
pravilnika.

(5) Za gospodarstva, ki vključijo drobnico v izvajanje 
potrjenih rejskih programov v skladu s predpisom, ki ureja 
pogoje za priznanje rejskih organizacij, in v rokih iz prvega 
odstavka tega člena vodijo evidence, ki vsebujejo vse podatke 
iz priloge B Uredbe 21/2004/ES, se šteje, da vodijo RDG v 
skladu s tem pravilnikom.

10. člen
(spremni list)

(1) Spremni list izda imetnik, ki živali odda, za skupino 
živali, ki se na določen dan premika na določeno namembno 
gospodarstvo.

(2) Spremni list se izdaja na osnovnem, oštevilčenem 
obrazcu, katerega vzorec je objavljen na spletnih straneh iz 
17. člena tega pravilnika. Spremne liste v osnovni obliki založi 
ministrstvo.

(3) Imetniki, ki imajo lastni informacijski sistem, s katerim 
lahko avtomatizirano izdajajo spremne liste, lahko uporablja‑
jo prilagojeno obliko spremnega lista, ki jo predhodno potrdi 
ministrstvo, in jo objavi na spletnih straneh iz 17. člena tega 
pravilnika.

(4) Spremni list se hrani na namembnem gospodarstvu 
vsaj tri leta.
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11. člen
(evidenca imetnikov rejnih živali)

(1) EIRŽ vodi SIR. Za vpis v EIRŽ je dolžan poskrbeti 
imetnik drobnice. V EIRŽ se imetnik vpiše na podlagi zahtevka, 
iz katerega morajo biti razvidni naslednji podatki:

– ime in priimek oziroma firma ter naslov oziroma sedež 
imetnika drobnice;

– enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: 
EMŠO) oziroma matična številka poslovnega subjekta imetnika 
drobnice ali davčna številka;

– lokacija gospodarstva (poštni naslov, če ta ne obstaja, 
pa katastrski podatki);

– identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (v 
nadaljnjem besedilu: KMG‑MID), če že obstaja, oziroma G‑MID 
gospodarstva, če že obstaja;

– podpis imetnika;
– s soglasjem imetnika tudi kontaktni podatki, zlasti elek‑

tronski naslov in telefonske številke.
(2) Če G‑MID gospodarstva še ne obstaja, ga dodeli 

SIR. Če zaradi prostorske odmaknjenosti ali iz drugih razlogov 
obstaja več samostojnih lokacij, ki so sestavni del kmetijskega 
gospodarstva, je treba za vsako lokacijo pridobiti G‑MID go‑
spodarstva.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se gospodarstva 
oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v uradne evi‑
dence, ki se vodijo v okviru ministrstva, in iz katerih je razvidno, 
da imetnik na gospodarstvu redi drobnico, v EIRŽ vpišejo po 
uradni dolžnosti najpozneje v 30 dneh od datuma vpisa podat‑
ka v omenjeno uradno evidenco. Kot imetnik drobnice se vpiše 
nosilec kmetijskega gospodarstva.

(4) Če se imetnik drobnice na gospodarstvu spremeni, 
mora novi imetnik najkasneje v 30 dneh po spremembi v EIRŽ 
sporočiti spremembo. V vlogi navede:

– ime in priimek oziroma firmo ter naslov oziroma sedež 
dosedanjega imetnika drobnice;

– KMG‑MID in naslov kmetijskega gospodarstva oziroma 
G‑MID in naslov gospodarstva;

– ime in priimek oziroma firmo ter naslov oziroma sedež 
novega imetnika drobnice;

– EMŠO oziroma matično številko poslovnega subjekta 
novega imetnika drobnice ali davčno številko;

– podpis dosedanjega imetnika drobnice, razen v primeru 
smrti;

– podpis novega imetnika drobnice;
– s soglasjem novega imetnika tudi kontaktne podatke, 

zlasti elektronski naslov in telefonske številke.
(5) Če v primeru smrti imetnika, ki je fizična oseba, novi 

imetnik v 30 dneh po smrti ne odda vloge za spremembo ime‑
tnika, se kot imetnik po uradni dolžnosti v EIRŽ vpiše nosilec 
kmetijskega gospodarstva oziroma njegov namestnik.

(6) Če je gospodarstvo del kmetijskega gospodarstva in je 
imetnik drobnice nosilec kmetijskega gospodarstva, se ob spre‑
membi nosilca kmetijskega gospodarstva v registru kmetijskih 
gospodarstev sprememba imetnika drobnice v EIRŽ izvede po 
uradni dolžnosti.

(7) Imetnik, ki je na gospodarstvu opustil rejo drobnice, mora 
v 30 dneh po opustitvi v EIRŽ sporočiti datum opustitve reje.

(8) Če imetnik v CRD v zadnjih treh letih ne sporoča 
staleža drobnice in drugih sprememb in administrativno ni 
ugotovljenih drugih relevantnih dogodkov na gospodarstvu, se 
gospodarstvu po uradni dolžnosti dodeli status opustitve reje.

(9) Na podlagi vloge iz prvega odstavka tega člena in po 
ugotovitvi, da gospodarstvo izpolnjuje pogoje za vpis v EIRŽ, 
se gospodarstvo vpiše v EIRŽ ter imetniku izda izpis, ki šteje 
kot potrdilo o vpisu v EIRŽ.

12. člen
(centralni register drobnice)

(1) SIR vodi CRD v elektronski obliki. V CRD se vodijo 
zlasti naslednji podatki:

– o staležu drobnice na gospodarstvu, ki jih imetniki drob‑
nice sporočajo v skladu s 14. in 15. členom tega pravilnika;

– o premikih živali med gospodarstvi, ki jih imetniki drobni‑
ce sporočajo v skladu s 13. in 15. členom tega pravilnika;

– operativni podatki o označevanju živali;
– o nadzoru nad izvajanjem določb tega pravilnika;
– o izvajalcih nalog javne službe na področju označevanja 

in registracije drobnice;
– o osebah, ki imajo dostop do podatkov iz CRD.
(2) Morebitna neskladja med dejanskim stanjem in po‑

datki v CRD usklajuje SIR po uradni dolžnosti ali na zahtevo 
stranke.

(3) SIR za vsako gospodarstvo vsaj enkrat letno imetniku 
izda izpis iz CRD.

13. člen
(priglašanje premikov živali)

Vsak imetnik drobnice mora v skladu z 8. členom Uredbe 
21/2004/ES priglasiti premik živali v CRD najkasneje v sedmih 
dneh po premiku. Priglasiti je treba podatke o odhodih z gospo‑
darstva in prihodih na gospodarstvo. Podatke se priglaša na 
način iz 15. člena tega pravilnika ter na obrazcih, objavljenih v 
skladu s 17. členom tega pravilnika.

14. člen
(priglašanje staleža živali v CRD)

(1) Vsak imetnik drobnice mora enkrat letno v CRD prigla‑
siti podatke o staležu živali na gospodarstvu.

(2) Datum popisa staleža je 1. marec oziroma dan, ki 
je določen s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske 
politike.

(3) Popis se izvede po naslednjih kategorijah:
– število mlečnih ovc, ki so starejše od enega leta oziroma 

so že jagnjile,
– število mesnih ovc, ki so starejše od enega leta oziroma 

so že jagnjile,
– število ovnov,
– število jagnjet,
– število mlečnih koz, ki so starejše od enega leta oziroma 

so že jarile,
– število mesnih koz, ki so starejše od enega leta oziroma 

so že jarile,
– število kozlov,
– število kozličkov.
(4) Če imetnik drobnice podatke iz prejšnjega odstav‑

ka sporoči v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov 
kmetijske politike, se šteje, da so podatki o staležu drobnice 
sporočeni.

(5) Rok za priglasitev popisa je največ 30 dni od datuma 
iz drugega odstavka tega člena.

15. člen
(način priglašanja podatkov v CRD)

(1) Imetnik drobnice priglaša podatke v CRD na enega od 
naslednjih načinov:

– neposredno v CRD v elektronski obliki, če je imetnik 
drobnice vključen v sistem elektronskega poslovanja,

– prek pooblaščenih organizacij, ki podatke najkasneje v 
treh dneh po prejemu vpišejo v CRD.

(2) Za vključitev v sistem elektronskega poslovanja mora 
SIR imetniku na podlagi njegovega zahtevka omogočiti elek‑
tronski dostop do CRD. Ob dodelitvi elektronskega dostopa se 
imetnika vpiše v seznam elektronskega poslovanja.

(3) Pooblaščena organizacija iz prvega odstavka tega čle‑
na mora voditi podatke o prejemu obrazcev oziroma podatkov, 
potrebnih za priglasitev v CRD s strani imetnika, in na zahtevo 
imetnika izdati potrdilo o prejemu. Taka zahteva se lahko izpolni 
s potrditvijo v RDG ali na imetnikovem izvodu obrazca.

(4) Podatke o premikih priglasi imetnik drobnice neposre‑
dno v CRD v elektronski obliki ali prek veterinarskih poobla‑
ščenih organizacij.
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16. člen
(druge naloge pooblaščenih organizacij)

Pooblaščene organizacije morajo poleg nalog iz drugega 
odstavka 3. člena tega pravilnika, druge alineje prvega odstav‑
ka prejšnjega člena in tretjega odstavka prejšnjega člena:

– hraniti dokumente v zvezi z opravljanjem dejavnosti 
identifikacije in registracije živali in podatkov o prejemu obraz‑
cev oziroma podatkov, potrebnih za priglasitev v CRD najmanj 
tri leta,

– opozarjati imetnike na neskladja v podatkih in nuditi 
pomoči pri odpravi le‑teh,

– posredovati pri odpravi napak in vzdrževanju integritete 
CRD,

– izpisati stanje iz CRD na zahtevo imetnika.

17. člen
(spletne strani)

Ministrstvo vzpostavi spletne strani, na katerih objavlja 
zlasti naslednje informacije:

– informacije o sistemu identifikacije in registracije drob‑
nice, ki jih v skladu s prvim in osmim odstavkom 4. člena (rok 
za označitev, vzorec identifikatorja), šestim odstavkom 5. člena 
(vzorec registra na gospodarstvu), petim odstavkom 6. člena 
(vzorec spremnega dokumenta) in prvim odstavkom 11. člena 
(pristojni organ) Uredbe 21/2004/ES Republika Slovenija po‑
sreduje Evropski komisiji in državam članicam;

– dostop do spletnih strani z informacijami, naštetimi v 
prejšnji alineji, drugih držav članic;

– obliko obrazcev po tem pravilniku;
– navodila za izvajanje sistema identifikacije in registracije 

drobnice po tem pravilniku;
– dostop do CRD prek sistema Volos v skladu s tem 

pravilnikom;
– najvišje cene storitev identifikacije in registracije živali.

18. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljajo 
kmetijski inšpektor in uradni veterinar, v skladu s predpisi, ki 
urejajo kmetijstvo, predpisi, ki urejajo živinorejo in predpisi, ki 
urejajo veterinarstvo. Nadzor se izvaja zlasti na gospodarstvih, 
kjer se zadržuje drobnica, pri imetnikih drobnice in pooblašče‑
nih organizacijah.

19. člen
(prehodne določbe)

(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 6. člena 
tega pravilnika imetniki, ki so vzpostavili prostovoljni sistem 
EID drobnice do dneva uveljavitve tega pravilnika, o tem 
obvestijo SIR najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega 
pravilnika.

(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 5. člena tega 
pravilnika se do 31. decembra 2010 lahko v primeru, ko je izgu‑
bljena le ena ušesna znamka, le‑to nadomesti z novo ušesno 
znamko, na kateri je odtisnjena druga identifikacijska številka, 
ne da bi se odstranjevalo in nadomeščalo tudi preostalo staro 
znamko iz drugega ušesa.

(3) Za živali, rojene in označene do 31. decembra 2004, ki 
so še vedno označene z originalnimi identifikatorji, na primer z 
enojno ali dvojno ušesno znamko selekcijske službe, tetovira‑
njem selekcijske službe ali z veterinarsko ušesno znamko, se 
šteje, da so označene v skladu s tem pravilnikom.

20. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra‑
vilnik o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, 
št. 22/04).

21. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 33207‑60/2010
Ljubljana, dne 8. julija 2010
EVA 2009‑2311‑0057

mag. Dejan Židan l.r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

4070. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih 
vodah

Na podlagi 22. in 24. člena Zakona o sladkovodnem 
ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah

1. člen
V Pravilniku o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Ura‑

dni list RS, št. 99/07) se v 2. členu v prvem odstavku besedilo 
»v skladu s sprejetim letnim programom ribiškega upravljanja« 
nadomesti z besedilom »ribolovnim režimom, predpisanim v 
tem pravilniku«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:

»(2) Za posamezen ribiški okoliš ali ribolovni revir se 
z ribiškogojitvenim načrtom ali letnim programom izvajalca 
ribiškega upravljanja lahko določi strožji ribolovni režim, kot je 
določen s tem pravilnikom.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

2. člen
V 9. členu se za prvim odstavkom dodata nov drugi in tretji 

odstavek, ki se glasita:
»(2) Pri nočnem ribolovu je prepovedana uporaba sve‑

tlobnih teles za privabljanje rib in razsvetljevanje.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljena uporaba 

svetlobnih teles za lastne potrebe ribiča in označevanje plov‑
cev, ki pa ne smejo biti usmerjena v brežine ali vodo.«.

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.

3. člen
Na koncu drugega odstavka 12. člena se pika črta in doda 

besedilo »(enojčkom, dvojčkom ali trojčkom).«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) V delih ribolovnih voda, kjer je z ribiškogojitvenim 

načrtom določen sistem »ujemi in spusti«, je dovoljen ribolov 
postrvi, lipana, sulca, ščuke, smuča in bolena le z umetnimi 
vabami s trnkom enojčkom brez zalusti, ribolov ostalih vrst rib 
pa je dovoljen tudi z vabami rastlinskega in živalskega izvora s 
trnkom enojčkom brez zalusti.«.

4. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za privabljanje rib in vabo pri ribolovu je prepovedana 

uporaba:
– živih živali, razen deževnikov in kostnih črvov;
– živali ali surovin iz živali, ki so ogrožene in zavarovane 

v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;
– snovi, ki vsebujejo strupene ali omamne sestavine.
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(2) Skupna količina vabe za privabljanje rib ne sme pre‑
segati 5 kg na ribolovni dan ali noč, od te pa je lahko največ 
1 kg živalskega izvora.«.

5. člen
V 16. členu se v 11. do 15. točki II. tabele besedilo 

»31. 3.« nadomesti z besedilom »28. 2.«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Najmanjše lovne mere in varstvene dobe iz prejšnje‑

ga odstavka ne veljajo za tujerodne vrste rib, če so v ribiškogoji‑
tvenem načrtu opredeljene kot invazivne vrste in je to določeno 
v ribiškogojitvenem načrtu.«.

6. člen
V 17. členu se v naslovu člena besedilo »in varstvenih 

dob« črta.

7. člen
V 18. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena ne 

veljajo za tujerodne vrste rib, če so v ribiškogojitvenem načrtu 
opredeljene kot invazivne vrste in je to določeno v ribiškogoji‑
tvenem načrtu.«.

Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se ribolov 

zaključi, ko je dosežen dovoljen uplen iz prvega oziroma dru‑
gega odstavka tega člena.«.

8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007‑89/2010
Ljubljana, dne 9. septembra 2010
EVA 2010‑2311‑0062

mag. Dejan Židan l.r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4071. Sklep o veljavnosti sedme izdaje Evropske 
farmakopeje ter prvega, drugega in tretjega 
dodatka k sedmi izdaji Evropske farmakopeje

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o zdravilih 
(Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) izdaja minister za zdravje

S K L E P 
o veljavnosti sedme izdaje Evropske 

farmakopeje ter prvega, drugega in tretjega 
dodatka k sedmi izdaji Evropske farmakopeje

1
V skladu z »Resolucijo AP‑CPH (09) 3«, ki jo je sprejel 

Svet Evrope, Evropski odbor za farmacevtske izdelke in farma‑
cevtsko skrb (Delni sporazum) (CD‑P‑PH) dne 17. marca 2009, 
začne 1. januarja 2011 v Republiki Sloveniji veljati sedma izda‑
ja Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia Seventh 
Edition), ki jo je založila Evropska direkcija za kakovost zdravil 
(European Directorate for the Quality of Medicines) pri Svetu 
Evrope v Strasbourgu.

2
V skladu z »Resolucijo AP‑CPH (10) 2«, ki jo je sprejel 

Svet Evrope, Evropski odbor za farmacevtske izdelke in far‑
macevtsko skrb (Delni sporazum) (CD‑P‑PH) dne 29. marca 
2010, začne 1. aprila 2011 v Republiki Sloveniji veljati prvi 
dodatek (Supplement 7.1) k sedmi izdaji Evropske farmakopeje 

(European Pharmacopoeia Seventh Edition), ki ga je založila 
Evropska direkcija za kakovost zdravil (European Directorate 
for the Quality of Medicines) pri Svetu Evrope v Strasbourgu.

3
V skladu z »Resolucijo AP‑CPH (10) 3«, ki jo je sprejel 

Svet Evrope, Evropski odbor za farmacevtske izdelke in far‑
macevtsko skrb (Delni sporazum) (CD‑P‑PH) dne 29. marca 
2010, začne 1. julija 2011 v Republiki Sloveniji veljati drugi 
dodatek (Supplement 7.2) k sedmi izdaji Evropske farmakopeje 
(European Pharmacopoeia Seventh Edition), ki ga je založila 
Evropska direkcija za kakovost zdravil (European Directorate 
for the Quality of Medicines) pri Svetu Evrope v Strasbourgu.

4
V skladu z »Resolucijo AP‑CPH (10) 4«, ki jo je sprejel 

Svet Evrope, Evropski odbor za farmacevtske izdelke in far‑
macevtsko skrb (Delni sporazum) (CD‑P‑PH) dne 29. marca 
2010, začne 1. januarja 2012 v Republiki Sloveniji veljati tretji 
dodatek (Supplement 7.3) k sedmi izdaji Evropske farmakopeje 
(European Pharmacopoeia Seventh Edition), ki ga je založila 
Evropska direkcija za kakovost zdravil (European Directorate 
for the Quality of Medicines) pri Svetu Evrope v Strasbourgu.

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 715‑0019/2010
Ljubljana, dne 13. julija 2010
EVA 2010‑2711‑0043

Dorijan Marušič l.r.
Minister

za zdravje

4072. Sklep o veljavnosti revidiranih monografij 
Evropske farmakopeje Natrijev heparinat 
(0333) in Kalcijev heparinat (0332)

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o zdravilih 
(Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) izdaja minister za zdravje

S K L E P 
o veljavnosti revidiranih monografij Evropske 

farmakopeje Natrijev heparinat (0333) in Kalcijev 
heparinat (0332)

1
V skladu z »Resolucijo AP‑CPH (10) 5«, ki jo je sprejel 

Evropski odbor za farmacevstke izdelke in farmacevstko skrb 
(Delni sporazum) (CD‑P‑PH) dne 19. aprila 2010, sta 1. avgu‑
sta 2010 v Republiki Sloveniji začeli veljati revidirani monografiji 
Natrijev heparinat (0332) in Kalcijev heparinat (0333), ki ju je na 
spletnih straneh EDQM objavila Evropska direkcija za kakovost 
zdravil (European Directorate for the Quality of Medicines) pri 
Svetu Evrope v Strasbourgu.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 715‑0020/2010
Ljubljana, dne 13. julija 2010
EVA 2010‑2711‑0044

Dorijan Marušič l.r.
Minister

za zdravje
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4073. Sklep o ukinitvi monografije Galaminijev 
trietjodid (181) iz Evropske farmakopeje

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o zdravilih 
(Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) izdaja minister za zdravje

S K L E P 
o ukinitvi monografije Galaminijev trietjodid 

(181) iz Evropske farmakopeje

1
Monografija Galaminijev trietjodid (181) iz Evropske far‑

makopeje (European Pharmacopoeia) se dne 1. januarja 2011 
ukine v skladu z “Resolucijo AP‑CPH (10) 1”, ki jo je sprejel 
Svet Evrope, Evropski odbor za farmacevtske izdelke in farma‑
cevtsko skrb (CD‑P‑PH) (Delni sporazum) dne 15. marca 2010 
na predlog Komisije za Evropsko farmakopejo v Strasbourgu z 
dne 1. decembra 2009.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 715‑0021/2010
Ljubljana, dne 13. julija 2010
EVA 2010‑2711‑0045

Dorijan Marušič l.r.
Minister

za zdravje

4074. Seznam o spremembah in dopolnitvah 
Seznama snovi I, IA in IB

Na podlagi 12. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Ura‑
dni list RS, št. 61/06) izdaja minister za zdravje

S E Z N A M 
o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi  

I, IA in IB

1. člen
V Seznamu snovi I, IA in IB (Uradni list RS, št. 16/08, 5/09 

in 8/10) se v 1. členu:
– v napovednem stavku prvega odstavka besedilo »Di‑

rektivo Komisije 2009/151/ES z dne 27. novembra 2009 o 
spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
za vključitev tolilfluanida kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 

(UL L št. 313 z dne 28. 11. 2009, str. 78; v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2009/151/ES)« nadomesti z besedilom »Direktivo 
Komisije 2010/11/EU z dne 9. februarja 2010 o spremembi 
Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev 
varfarina kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 37 
z dne 10. 2. 2010, str. 47; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 
2010/11/EU)«;

– v prvi alinei prvega odstavka na koncu besedila na‑
mesto podpičja postavi vejica in doda naslednje besedilo: 
»Direktivo Komisije 2010/5/EU z dne 8. februarja 2010 o 
spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta za vključitev akroleina kot aktivne snovi v Prilogo I 
k Direktivi (UL L št. 36 z dne 9. 2. 2010, str. 24), Direktivo 
Komisije 2010/7/EU z dne 9. februarja 2010 o spremembi 
Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vklju‑
čitev magnezijevega fosfida, ki sprošča fosfin, kot aktivne 
snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 37 z dne 10. 2. 2010, 
str. 33), Direktivo Komisije 2010/8/EU z dne 9. februarja 
2010 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamen‑
ta in Sveta za vključitev varfarin natrija kot aktivne snovi v 
Prilogo I k Direktivi (UL L št. 37 z dne 10. 2. 2010, str. 37), 
Direktivo Komisije 2010/9/EU z dne 9. februarja 2010 o spre‑
membi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za 
razširitev vključitve aluminijevega fosfida, ki sprošča fosfin, 
kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi na 18. vrsto izdelkov, 
opredeljenih v Prilogi V k navedeni uredbi (UL L št. 37 z dne 
10. 2. 2010, str. 40), Direktivo Komisije 2010/10/EU z dne 
9. februarja 2010 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropske‑
ga parlamenta in Sveta za vključitev brodifakuma kot aktivne 
snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 37 z dne 10. 2. 2010, 
str. 44) in Direktivo 2010/11/EU«.

2. člen
V Prilogi se v Seznam snovi I – Seznam aktivnih snovi 

z zahtevami, dogovorjenimi na ravni Skupnosti za uporabo 
v biocidnih proizvodih za zaporedno številko 15 doda nova 
zaporedna številka 16, pod številko 20 dopolni besedilo z do‑
datnim besedilom, za zaporedno številko 25 pa dodajo nove 
zaporedne številke 26, 30, 32 in 33, kakor je določeno v Prilogi 
tega seznama.

3. člen
Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slove‑

nije.

Št. 0070‑48/2010
Ljubljana, dne 20. avgusta 2010
EVA 2010‑2711‑0042

Dorijan Marušič l.r.
Minister

za zdravje

Priloge
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USTAVNO SODIŠČE
4075. Sprememba Razporeda dela Ustavnega 

sodišča za čas jesenskega zasedanja  
od 10. 9. 2010 do 20. 12. 2010

Številka: Su‑I‑1/10‑12
Datum:  20. 9. 2010

Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 11. člena 
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 
54/10) na 22. upravni seji 20. septembra 2010 sprejelo

S P R E M E M B O   R A Z P O R E D A   D E L A   
U S T A V N E G A   S O D I Š Č A 

za čas jesenskega zasedanja  
od 10. 9. 2010 do 20. 12. 2010

I.
Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega 

zasedanja od 10. 9. 2010 do 20. 12. 2010 št. Su‑I‑1/10‑5 z dne 
1. 7. 2010 (v nadaljevanju Razpored dela) se spremeni v II./1. 
točki tako, da se ta glasi:

»Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilno‑
pravnih zadev odloča v sestavi:

Jan Zobec, predsednik
mag. Miroslav Mozetič, član in
Jože Tratnik, član.
Namestnik predsednika senata je Jože Tratnik.«
V II./4. točki se besedilo »sodnik mag. Miroslav Mozetič« 

spremeni v besedilo »sodnica mag. Jadranka Sovdat«.

II.
Sprememba Razporeda dela se objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Jože Tratnik l.r.
Predsednik

4076. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega 
sodišča v Ljubljani in o delni razveljavitvi 
sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani

Številka: Up‑2414/08‑21
Datum: 8. 7. 2010

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni 
pritožbi Bojane Kozak, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška 
družba Kotlušek in Pavčič, o. p., d. n. o., Ljubljana, na seji 
8. julija 2010

o d l o č i l o:

Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 5703/2007 
z dne 18. 6. 2008, kolikor se nanaša na nepremičnini parc. 
št. 754/3 in 754/4 k. o. Stožice, vpisani v Zemljiško knjigo 
Okrajnega sodišča v Ljubljani, in 6. točka sodbe Okrožnega 
sodišča v Ljubljani št. P 3981/2006 – I z dne 18. 10. 2007 se 
razveljavita in zadeva se vrne Okrožnemu sodišču v Ljubljani 
v novo odločanje.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Sodišče prve stopnje je toženi stranki naložilo izstavitev 

zemljiškoknjižne listine za vknjižbo lastninske pravice za stano‑
vanje v etažni lastnini in pripadajoč solastniški delež na parceli 
številka 754/2 ter na zgradbi, zavrnilo pa je pritožničin tožbeni 
zahtevek za izstavitev zemljiškoknjižne listine za vknjižbo la‑
stninske pravice na nepremičninah s parcelnima številkama 
754/3 in 754/4 k. o. Stožice. Pritožbo pritožnice je Višje sodišče 
zavrnilo. Sodišči sta zahtevek zavrnili na podlagi ugotovitve, 
da sporni nepremičnini nista bili predmet ne zavezovalnega 
pravnega posla ne zemljiškoknjižnega dovolila. Zahtevka za 
ugotovitev, da med pravdnima strankama obstaja razmerje po 
prodajni pogodbi in sporazumu glede stanovanja in parkirnih 
mest, je sodišče zavrglo, zahtevke za plačilo različnih denarnih 
zneskov pa zavrnilo.

2. Pritožnica vlaga ustavno pritožbo zoper odločitev o za‑
vrnitvi zahtevka za izstavitev zemljiškoknjižne listine za vknjiž‑
bo lastninske pravice za parkirni mesti, tj. zoper sodbo Višjega 
sodišča v zvezi s 6. točko izreka sodbe sodišča prve stopnje. 
Zatrjuje kršitev pravice do enakega varstva pravic (22. člen 
Ustave) in kršitev pravice do poštenega sojenja (6. člen Kon‑
vencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). 
Sodbi naj bi bili v izpodbijanem delu očitno napačni, v očitnem 
nasprotju s podatki in z listinami v spisu ter z navedbami 
nasprotne stranke. Iz pogodbe in sporazuma med pravdni‑
ma strankama naj bi namreč jasno izhajalo, da sta predmet 
pogodbe tudi sporni parceli. Pritožnica pojasnjuje, da je bila 
pogodba sklenjena v času, ko je v zvezi z nepremičnino, ki je 
bila predmet pogodbe, tekel geodetski parcelacijski postopek, 
a še preden so bile novonastale nepremičnine kot samostojne 
vknjižene v zemljiški knjigi. Zato sta stranki kot predmet prodaje 
določili idealni solastniški delež do ene četrtine na celotni takrat 
obstoječi zemljiški parceli, v pogodbi in sporazumu pa sta jasno 
določili, da bosta po parcelaciji, razdružitvi solastnine in usta‑
novitvi etažne lastnine pritožnici poleg stanovanja pripadali še 
novonastali parceli s številkama 754/3 in 754/4. Pritožnica še 
poudarja, da nasprotna stranka zahtevku za izstavitev zemlji‑
škoknjižne listine za sporni nepremičnini sploh ni nasprotovala. 
Sodišči naj se ne bi opredelili do njenih pomembnih trditev, 
obrazložitev Višjega sodišča pa naj bi bila v nasprotju sama 
s seboj, saj naj bi to potrdilo odločitev o zavrženju vmesnega 
ugotovitvenega zahtevka, s katerim je pritožnica uveljavljala, 
da se ugotovi obstoj razmerja po pogodbi in po sporazumu, na 
podlagi katerega je tožena stranka dolžna tožeči stranki izročiti 
v last in posest nepremičnini na dvorišču stanovanjske stavbe, 
ker naj to razmerje ne bi bilo sporno. V zvezi z zatrjevanimi 
kršitvami pritožnica opozarja na odločbe Ustavnega sodišča 
št. Up‑232/00 z dne 10. 5. 2001 (Uradni list RS, št. 45/01, in 
OdlUS X, 114), št. Up‑201/01 z dne 6. 11. 2003 (Uradni list RS, 
št. 117/03, in OdlUS XII, 110), št. Up‑232/02 z dne 11. 12. 2003 
(Uradni list RS, št. 134/03, in OdlUS XII, 113), št. Up‑829/03 
z dne 8. 4. 2004 (Uradni list RS, št. 43/04) in št. Up‑1262/05 
z dne 14. 9. 2006 (Uradni list RS, št. 101/06), v katerih naj bi 
Ustavno sodišče ugotovilo podobne kršitve, kot jih zatrjuje 
sama. Pritožnica navaja, da je imela kršitev zanjo hujše po‑
sledice in da gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki 
presega pomen konkretne zadeve.

3. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up‑2414/08 z dne 
3. 9. 2009 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. Višje so‑
dišče je bilo v skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o 
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečišče‑
no besedilo – v nadaljevanju ZUstS) obveščeno o sprejemu 
ustavne pritožbe v obravnavo. V skladu z drugim odstavkom 
56. člena ZUstS je bila ustavna pritožba poslana nasprotni 
udeleženki v pravdnem postopku, ki na navedbe v ustavni 
pritožbi ni odgovorila.



Stran 10878 / Št. 75 / 24. 9. 2010 Uradni list Republike Slovenije

B.
4. Pritožnica trdi, da je odločitev sodišč, da pritožnica ni 

uspela dokazati, da sta bili predmet pogodbe tudi nepremičnini 
na dvorišču stanovanjske stavbe, očitno napačna, protislovna 
in v očitnem nasprotju s podatki in z listinami v spisu. S temi 
navedbami pritožnica uveljavlja kršitev 22. člena Ustave, zato 
je Ustavno sodišče presojo opravilo v tem obsegu.

5. V pravdnem postopku je pritožnica (med drugim) po‑
stavila dva ugotovitvena in dva dajatvena zahtevka. Zahtevala 
je, naj sodišče najprej ugotovi obstoj razmerja po prodajni 
pogodbi in sporazumu, na podlagi katerih ji je tožena stranka 
dolžna izročiti v last in posest stanovanje v etažni lastnini in 
na solastniškem deležu na stavbi in na parceli številka 754/2 
ter dve parceli na dvorišču stanovanjske stavbe, nato pa to‑
ženi stranki naloži izstavitev zemljiškoknjižnih listin za vpis 
lastninske pravice na stanovanju in za vpis lastninske pravice 
na nepremičninah s parcelnima številkama 754/3 in 754/4. 
Ugotovitvena zahtevka je sodišče zavrglo. Po presoji Višjega 
sodišča bi bil vmesni ugotovitveni zahtevek dopusten, če bi bilo 
pravno razmerje, ki naj se z njim ugotavlja, sporno, ta pogoj 
pa ni izpolnjen. Za presojo Ustavnega sodišča je stališče o 
nespornosti razmerja pomembno zlasti, kolikor se nanaša na 
zahtevek za ugotovitev obstoja razmerja »po prodajni pogodbi 
in sporazumu, ki sta ju stranki sklenili dne 24. 2. 2006, iz naslo‑
va katere je tožena stranka dolžna tožeči stranki izročiti v last 
in posest nepremičnini parc. št. 754/3 – dvorišče 6 m2 in parc. 
št. 754/4 – dvorišče 5 m2, […]«. Kljub ugotovitvi o nespornosti 
obstoja pogodbenega razmerja tako glede stanovanja v etažni 
lastnini kot glede parcel na dvorišču stanovanjske stavbe je 
sodišče nato ugodilo le dajatvenemu zahtevku za izdajo ze‑
mljiškoknjižne listine za vpis lastninske pravice na stanovanju v 
etažni lastnini ter na solastniškem deležu na stavbi in na parceli 
številka 754/2, zavrnilo pa je dajatveni zahtevek za izstavitev 
zemljiškoknjižne listine za nepremičnini s parcelnima številka‑
ma 754/3 in 754/4.

6. Sodišče je odločitev o zavrnitvi zahtevka glede ne‑
premičnin s parcelnima številkama 754/3 in 754/4 obrazloži‑
lo s tem, da je bila predmet pogodbe in zemljiškoknjižnega 
dovolila le ena četrtina nepremičnine s parcelno številko 754 
in da napovedi v uvodnih določbah, da bosta pritožnici po‑
leg stanovanja pripadali še parceli na dvorišču stanovanjske 
stavbe, ni mogoče šteti za veljaven zavezovalni pravni posel. 
Besedilo istega dne sklenjenega sporazuma, da ena četrtina 
nepremičnine s parcelno številko 754 v naravi pomeni »stano‑
vanje […] ter lastninsko pravico tudi na nepremičnini številka 
754/3 – dvorišče v izmeri 6 m2 in 754/4 – dvorišče v izmeri 
5 m2 […]«, pa je štelo za nerazumljivo. Kljub dejstvu, da je kot 
predmet pogodbe in zemljiškoknjižnega dovolila navedena ena 
četrtina nepremičnine s parcelno številko 754, je sodišče glede 
stanovanja ugotovilo, da pritožnica s tožbo, s katero zahteva 
zemljiškoknjižno listino za stanovanje in solastniški delež na 
stavbi in na parceli 754/2, vendarle zahteva izdajo zemljiško‑
knjižne listine za isto nepremičnino, kot je navedena v pogodbi, 
saj je bila med pravdnim postopkom na nepremičnini, katere 
solastniški delež je bil predmet pogodbe, ustanovljena etažna 
lastnina. Zavrnitev zahtevka za izdajo zemljiškoknjižne listine 
za nepremičnini s parcelnima številkama 754/3 in 754/4 pa sta 
sodišči zagovarjali z utemeljitvijo, da je kot predmet pogodbe v 
pogodbi naveden solastniški delež na nepremičnini s parcelno 
številko 754. Pri tem pa iz obrazložitve ni videti, da bi se, tako 
kot pri stanovanju, ukvarjali z vprašanjem, ali sta nepremičnini 
s parcelnima številkama 754/3 in 754/4 v času sklepanja po‑
godbe že obstajali ali pa sta nastali šele kot rezultat zaključe‑
nega geodetskega parcelacijskega postopka in kot taki morda 
sodita v prodani solastniški delež. Iz izpodbijanih sodb namreč 
izhaja, da sta stranki sklepali prodajno pogodbo in sporazum v 
času, ko je na nepremičnini, katere del je predmet pogodbe in 
sporazuma, obstajala solastnina. Vzporedno sta tekla posto‑
pek za ustanovitev etažne lastnine in postopek parcelacije. V 
takšnih okoliščinah, ki sta jih izčrpno opisali v uvodnih določbah 
pogodbe, sta stranki poleg pogodbe sklenili še sporazum, s 

katerim sta podrobneje opredelili predmet pogodbe, tako da sta 
zapisali, da ena četrtina nepremičnine s parcelno številko 754 v 
naravi obsega stanovanje in bodoči nepremičnini s parcelnima 
številkama 754/3 in 754/4.

7. Ob izhodiščni ugotovitvi, da pogodbeno razmerje, ko‑
likor se nanaša na nepremičnini številka 754/3 in 754/4, med 
pravdnima strankama ni sporno, pritožnica upravičeno opozar‑
ja, da se ob odsotnosti podrobnejše obrazložitve zdi tudi odlo‑
čitev o zavrnitvi tožbenega zahtevka za izdajo zemljiškoknjižne 
listine za navedeni nepremičnini sama s seboj v nasprotju.

8. Takšna obrazložitev ne zadosti procesnim jamstvom, ki 
jih zagotavlja 22. člen Ustave, zato je Ustavno sodišče izpodbija‑
ni sodni odločbi razveljavilo in zadevo vrnilo Okrožnemu sodišču 
v Ljubljani v novo odločanje. Ker je Ustavno sodišče razveljavilo 
izpodbijano sodbo sodišča zaradi ugotovljene kršitve pravice 
do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave, se ni spuščalo 
še v presojo pritožničinih navedb o drugih kršitvah te človekove 
pravice in pravice do poštenega sojenja iz 6. člena EKČP.

C.
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože 
Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Mar‑
ta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav 
Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. 
Odločbo je sprejelo s šestimi glasovi proti dvema. Proti sta 
glasovala sodnica Pogačar in sodnik Zobec. Sodnik Zobec je 
dal odklonilno ločeno mnenje.

Jože Tratnik l.r.
Predsednik

SODNI SVET
4077. Spremembe in dopolnitve Akta o določitvi 

števila sodnikov porotnikov na okrožnih 
sodiščih v Republiki Sloveniji

Na podlagi 49. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, 
št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami), je Sodni svet Repu‑
blike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, 
na 23. seji 9. septembra 2010 sprejel

S P R E M E M B E    
I N   D O P O L N I T V E   A K T A

o določitvi števila sodnikov porotnikov  
na okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji

1. člen
Akt o določitvi števila sodnikov porotnikov na okrožnih 

sodiščih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 68/05 z dne 
18. 7. 2005) se v I. točki spremeni tako, da se:

– število sodnikov porotnikov na Okrožnem sodišču v 
Kopru zmanjša s 330 na 180;

– število sodnikov porotnikov na Okrožnem sodišču v 
Mariboru zmanjša z 200 na 130.

2. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 4/2010‑9
Ljubljana, dne 9. septembra 2010

Predsednik
Branko Masleša l.r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI  
IN ORGANIZACIJE

4078. Sklep o spremembi Sklepa o poročanju 
o posameznih dejstvih in okoliščinah 
borznoposredniških družb

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumen‑
tov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09) 
v zvezi z 11. točko 129. člena in prvim odstavkom 195. člena 
Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 
19/09 in 98/09) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P
o spremembi Sklepa o poročanju  

o posameznih dejstvih in okoliščinah 
borznoposredniških družb

1. člen
V Sklepu o poročanju o posameznih dejstvih in okolišči‑

nah borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 74/09) se v 
točki c) prvega odstavka 12. člena besedilo »30 dneh« nado‑
mesti z »45 dneh«.

2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 409‑26/2010‑1
Ljubljana, dne 2. avgusta 2010
EVA 2010‑1611‑0143

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev

dr. Damjan Žugelj l.r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4079. Pojasnilo 1 – Končno poročanje o izsledkih 

posla

Na podlagi tretje alineje 1. točke drugega odstavka 
16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, odslej 
ZRev‑2) in 6. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za 
revizijo je Strokovni svet Inštituta dne 16. 9. 2010 sprejel

P O J A S N I L O   1
Končno poročanje o izsledkih posla

Razširjanje izsledkov je opredeljeno v standardu 2440 
(Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem 
revidiranju). Skladno z navedenim standardom mora notranje‑
revizijski predstojnik (v nadaljevanju NRP) predložiti izsledke 
ustreznim strankam; mora se torej odločiti o tem, komu bo 
končno poročilo o poslu poslano. V 2440.A1 je zapisano, da 
je NRP odgovoren za poročanje o končnih izsledkih strankam, 
ki lahko zagotovijo, da bodo izsledki upoštevani, kot je potreb‑
no. Skladno s standardom 1110.A1 nihče ne sme vplivati na 
odločanje o poročanju o izsledkih, kar pomeni, da je odločitev 
v rokah NRP.

Izsledke je treba predložiti odgovorni osebi za revidi‑
rano področje in neposredno nadrejeni osebi ter najvišjemu 
vodstvu, lahko pa tudi drugim strankam. Izbira drugih strank 
je prepuščena NRP in je odvisna od velikosti, organiziranosti 
in prepoznavnosti notranjerevizijskega izvajalca, obvladova‑

nja tveganj in drugih kriterijev. NRP naj pri odločanju o tem, 
komu predložiti izsledke, razmisli, komu bodo izsledki koristili 
ter kdo bo lahko na podlagi ugotovitev in priporočil izboljšal 
obvladovalno okolje in pripomogel k izboljšanju obvladovanja 
tveganj. NRP lahko posameznim strankam pošlje celotno 
poročilo ali zgolj izsek iz poročila (na primer samo pregled 
ugotovitev in priporočil). NRP naj vodi seznam prejemnikov 
poročila (navedeni v poročilu).

Razširjanje izsledkov je odvisno tudi od narave posa‑
meznega notranjerevizijskega posla in se torej lahko razlikuje 
med posameznimi opravljenimi notranjimi revizijami. Nekateri 
pregledi so namenjeni zgolj vodstvu revidiranega področja 
(na primer posebnosti /specifike/ pri notranji reviziji kadrovske 
funkcije), drugi večjemu krogu strank (na primer sistemskih 
napak pri pooblastilih), tretji pa vodstvom področij, ki imajo 
podobne naloge kot revidiranec (na primer maloprodajnih enot, 
poslovalnic, odvisnih družb).

Predložitev izsledkov strankam zunaj organizacije je opi‑
sana v standardu 2440.A2.

Št. 9/2010
Ljubljana, dne 16. septembra 2010

dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik Strokovnega sveta

Slovenskega inštituta za revizijo

4080. Pojasnilo 2 – Olistinjenje informacij − Razvidi 
o poslu

Na podlagi tretje alineje 1. točke drugega odstavka 
16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, odslej 
ZRev‑2) in 6. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za 
revizijo je Strokovni svet Inštituta dne 16. 9. 2010 sprejel

P O J A S N I L O   2
Olistinjenje informacij − Razvidi o poslu

Dostop do razvidov o poslu mora obvladovati NRP 
(2330.A1).

Če notranje revidiranje izvaja zunanji izvajalec, je notra‑
njerevizijski izvajalec dolžan naročnika seznaniti z možnostmi 
hrambe in način opredeliti v pogodbi (2201.A1); gradivo se 
lahko hrani pri naročniku ali pri izvajalcu.

Odstopitev razvidov o poslu zunanjim strankam je opisa‑
na v standardu 2330.A1.

Št. 10/2010
Ljubljana, dne 16. septembra 2010

dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik Strokovnega sveta

Slovenskega inštituta za revizijo

4081. Pojasnilo 8 – Opredelitev neodvisnega 
ocenjevalca vrednosti po Mednarodnih 
standardih ocenjevanja vrednosti (MSOV)

Na podlagi 88. in 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni 
list RS, št. 65/08) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni 
nadzor nad revidiranjem št. 10.00‑31/2010 z dne 31. 8. 2010 
je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na redni 
123. seji dne 16. 9. 2010 sprejel
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P O J A S N I L O   8
 Opredelitev neodvisnega ocenjevalca vrednosti 

po Mednarodnih standardih ocenjevanja 
vrednosti (MSOV)

Neodvisni ocenjevalec vrednosti je po MSOV oseba, ki 
izpolnjuje vse zahtevane pogoje iz točke 3.3. poglavja Kodeksa 
vedenja MSOV, in iz točk 6.13.3 in 6.13.4 Mednarodnega na‑
čina uporabe ocenjevanja vrednosti 2 – ocenjevanje vrednosti 
za namene zavarovanega posojanja. Z MSOV predpisane 
kriterije za opredelitev ocenjvalca vrednosti v Sloveniji izpolnju‑
jejo samo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij, poobla‑
ščeni ocenjevalci vrednosti strojev in opreme ter pooblaščeni 
ocenjevalci vrednosti nepremičnin z veljavnim dovoljenjem za 
opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepre‑
mičnin, ki jim ga je izdal Slovenski inštitut za revizijo.

Obrazložitev
MSOV v točki 3.3 (poglavje Kodeks vedenja) ocenjevalca 

vrednosti določa takole:
Ocenjevalec vrednosti je oseba, ki ima potrebno izobraz‑

bo, sposobnosti in izkušnje za opravljanje ocenjevanja vredno‑
sti. Ocenjevalec vrednosti je ugledna oseba, ki:

– si je pridobila ustrezno diplomo v priznanem izobraže‑
valnem centru ali enakovredno akademsko izobrazbo,

– ima ustrezne izkušnje in je zmožna ocenjevati vrednost 
na trgu in vrsto sredstva; se zaveda, razume in lahko pravilno 
uporablja tiste priznane metode in tehnike, ki so potrebne za 
izvedbo verodostojnega ocenjevanja vrednosti,

– je članica priznanega nacionalnega strokovnega organa 
za ocenjevanje vrednosti,

– opravlja program strokovnega izobraževanja v času 
svoje strokovne kariere, in

– upošteva vse zahteve kodeksa vedenja.
Mednarodni način uporabe ocenjevanja vrednosti 2 (Oce‑

njevanje vrednosti za namene zavarovanega posojanja) pa v 
točki 6.13 določa:

– 6.13.3 Pri izvajanju ocenjevanja vrednosti za namene 
posojanja je posebno pomembno, da je ocenjevalec vrednosti 
neodvisen od posojevalca.

– 6.13.4 Pomembno je, da ima ocenjevalec vrednosti 
ustrezne izkušnje o določeni vrsti in lokaciji zadevnega pre‑
moženja ali da poišče pomoč strokovnjaka ali izvedenca, če 
takšnih izkušenj nima.

Sklep o spremembi Sklepa o kreditnih zavarovanjih (Ura‑
dni list RS, št. 100/09) določa, da morajo biti ocene vrednosti 
nepremičnin, ki jih izdela neodvisni cenilec v celoti skladne z 
mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, ki jih sprejema 
Odbor za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (Inter‑
national Valuation Standards Committee – IVSC). Glede na to, 
da Sklep o spremembi Sklepa o kreditnih zavarovanjih določa, 
da morajo biti ocene vrednosti nepremičnin v celoti pripravljene 
v skladu z MSOV, velja, da mora biti v celoti upoštevana tudi 
opredelitev »neodvisnega cenilca« na način, kot je ta predpisa‑
na v MSOV. Ker se torej Sklep o spremembi Sklepa o kreditnih 
zavarovanjih sklicuje na MSOV in neodvisnega cenilca, je tudi na 
podlagi tega pojasnila nedoumno in jasno opredeljeno, da je tudi 
»neodvidni cenilec«, ki na podlagi Sklepa o kreditnih zavarova‑
njih v skladu z MSOV izdela oceno vrednosti nepremičnin lahko 
le pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin z veljavnim 
dovoljenjem za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca 
vrednosti nepremičnin vpisan v register, ki ga na podlagi določb 
158. člena ZRev‑2 vodi Slovenski inštitut za revizijo.

Št. 11/2010
Ljubljana, dne 16. septembra 2010

dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik Strokovnega sveta

Slovenskega inštituta za revizijo
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BRASLOVČE

4082. Obvezna razlaga Odloka o Prostorskem redu 
Občine Braslovče 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list 
RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče 
na 27. redni seji dne 15. 9. 2010 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O
Odloka o Prostorskem redu Občine Braslovče 

(Uradni list RS, št. 16/08 z dne 15. 2. 2008)
1. člen

(vsebina)
Obvezna razlaga se podaja na posamezne določbe Od‑

loka o Prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, 
št. 16/08 z dne 15. 2. 2008; v nadaljevanju: PRO).

2. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)

Besedilo točke 5.2.13. Lokacijski pogoji za postavitev 
enostavnih objektov v PRO se razlaga na naslednji način:

(1) Za določbe glede vrste enostavnih objektov iz PRO se 
smiselno uporabljajo določbe Uredbe o vrstah objektov glede 
na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08; v nadaljevanju: 
Uredba), ki se nanašajo na nezahtevne in enostavne objekte.

(2) Šteje se, da so pomožni objekti iz točke A v PRO, ki so 
objekti za lastne potrebe, ki služijo izboljšavi bivalnih in delov‑
nih pogojev ter kmetijski ali ljubiteljski dejavnosti posameznikov 
in njihovih družin, naslednji objekti iz Uredbe:

2‑I. nezahtevni objekti, ki so objekti za lastne potrebe:
2‑I/a. drvarnica, to je enoetažen, pritličen objekt, name‑

njen hrambi trdnega kuriva, z bruto površino največ 12 m² in 
višino najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke 
objekta, pri katerem je streha hkrati strop nad prostorom;

2‑I/b. garaža, to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen 
shranjevanju osebnih motornih vozil, z bruto površino največ 
30 m² in višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje 
točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

2‑I/c. steklenjak, to je enoetažen, pritličen, s steklom po‑
krit prostor za gojenje rastlin ali narejen kot zimski vrt, z bruto 
površino največ 30 m² in višino najvišje točke največ 3,5 m, 
merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati 
strop nad prostorom;

2‑I/d. uta oziroma senčnica, to je enoetažna, pritlična, na‑
vadno lesena, delno odprta stavba, katere streha je hkrati strop 
nad prostorom, z bruto površino največ 15 m² in višino najvišje 
točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta;

2‑I/e. bazen, to je montažen ali obzidan prostor za vodo, 
namenjen kopanju, lahko pa tudi gašenju morebitnega požara, 
če je njegova tlorisna površina do 30 m² in globina do 1,35 m, 
merjeno od roba do dna;

2‑I/f. enoetažna pritlična lopa, namenjena shranjevanju 
orodja, vrtne opreme in podobno, z bruto površino največ 15 m² 
in višino najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke 
objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

2‑I/g. nepretočna greznica, izdelana kot neprepusten 
zbiralnik, namenjena zbiranju komunalne odpadne vode, iz 
katerega se komunalna odpadna voda odvaža v čiščenje in 
obdelavo na komunalno čistilno napravo, če je njena prostor‑
nina do 50 m³;

2‑I/h. pretočna greznica, namenjena anaerobni obdelavi 
komunalne odpadne vode, izdelana skladno s standardoma 
SIST DIN 4261 – del 1 in SIST EN 752‑1: 1995, če je njena 
prostornina do 20 m³;

2‑I/i. utrjene dovozne poti dolžine do 300 m in širine 
do 4 m;

2‑II. enostavni objekti, ki so objekti za lastne potrebe:
2‑II/a. nadstrešek, to je streha pred vhodom v objekt, 

namenjena zaščiti osebnih motornih vozil in koles, zbirnih mest 
za komunalne odpadke in podobno, če je njegova površina 
največ 30 m² in višina najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od 
najnižje točke objekta;

2‑II/b. rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, s pri‑
ključkom na objekt, če je njegova prostornina do 5 m³ in je zgra‑
jen v skladu s predpisi, ki urejajo področje naprav za vnetljive 
tekočine in pline, ter v skladu s pogoji njegovega dobavitelja;

2‑II/c. mala komunalna čistilna naprava zmogljivosti do 
50 populacijskih enot;

2‑II/d. zajetje, vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno 
vodo, če je njegova globina do 30 m;

2‑II/e. zbiralnik za kapnico, to je montažen ali obzidan in 
nadkrit prostor za vodo, prestreženo ob padavinah, navadno s 
strehe, če je njegova prostornina do 30 m³;

2‑II/f. enoetažni pritlični objekt s tlorisno površino do 4 m² 
in višino najvišje točke največ 2 m, merjeno od najnižje točke 
objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

2‑II/g. utrjena dvorišča do površine 300 m².
(3) Šteje se, da so pomožni objekti iz točke A v PRO, tudi 

naslednji objekti iz Uredbe, pri čemer za določitev višine škarp 
in podpornih zidov veljajo določila glede višine opornih zidov 
iz PRO:

3‑I. nezahtevni objekti, ki so:
3‑I/a. škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne 

presega 1,0 m
3‑I/b. škarpe in podporni zidovi, če njihova višina znaša 

med 1,0 m 1,5 m in se izvajajo kaskadno.
(4) Šteje se, da so pomožni objekti iz točke A v PRO, ki so 

ograje, ki omejujejo dostop tretjih oseb na dvorišče, vrt ali drugo 
zemljišče, naslednji objekti iz Uredbe, pri čemer za določitev 
višine ograje veljajo določila PRO:

4‑I. nezahtevni objekti, ki so ograje razen ograj za pašo 
živine, nižjih od 1,5 m:

4‑I/a. ograje, nižje od 1,8 m;
4‑I/b. v primerih posebnih varstvenih in zaščitnih zahtev 

ograje, nižje od 2,2 m;
4‑I/c. na križiščih, kjer je zahtevana preglednost, ograje, 

nižje od 0,8 m.
(5) Šteje se, da so pomožni objekti iz točke A v PRO, ki so 

pomožni infrastrukturni objekti, ki predstavljajo del gospodar‑
ske javne infrastrukture, vključno s cestninskimi postajami, ali 
del druge javne infrastrukture oziroma omrežja v javni rabi ali 
priključek na takšno infrastrukturo oziroma omrežje, naslednji 
objekti iz Uredbe:

5‑I. nezahtevni objekti, ki so pomožni infrastrukturni objekti:
5‑I/a. pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste, če je 

skupna širina kolesarske steze in pločnika do 3 m;
5‑I/b. postajališče, to je prostor ob vozišču ceste ali že‑

lezniški progi za kratkotrajno ustavljanje avtobusov, tramvajev, 
taksijev ali vlakov, dokler vanj oziroma iz njega ne vstopijo 
oziroma izstopijo potniki;

5‑I/c. bazne postaje, namenjene javnim telekomunika‑
cijskim storitvam, ki so sestavljene iz antenskega droga, an‑
tenskega nosilca z antenami in telekomunikacijske opreme 
oziroma naprav v primernem prostoru ali zabojniku, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

– antenski drog je lahko visok največ 10 m nad površino 
strehe;

– pri antenskih nosilcih na antenskem drogu, postavlje‑
nem na stavbo, mora biti spodnji rob najnižje antene najmanj 
1,5 m od strešine, pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na ste‑
ber, mora biti spodnji rob najnižje antene najmanj 5 m od terena 

OBČINE
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in najmanj 1,5 m od strešine, če je steber postavljen na objekt, 
pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na vertikalno površino stav‑
be, pa sme biti največja dolžina antene 1,5 m;

– prostor s telekomunikacijsko opremo je lahko samo v 
nestanovanjski stavbi, in sicer v tistem njenem delu, ki ni name‑
njen javni rabi oziroma v katerem se ne zadržujejo ljudje; če pa 
je to zabojnik, je lahko postavljen ob drogovih, stebrih oziroma 
stolpih, njegova bruto površina pa je lahko do 30 m²;

5‑I/d. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, ki so 
namenjeni meritvam, spremljanju meteoroloških parametrov in 
kakovosti zraka ter seizmološkemu opazovanju, do bruto povr‑
šine 30 m², z drogom ali brez njega in z višino do 10 m;

5‑I/e. pomožni objekti vodne infrastrukture, ki so namenje‑
ni spremljanju stanja voda, z eno ali več vrtinami, vodnjaki ali 
ponikovalniki in kontejnerjem do bruto površine 20 m²;

5‑I/f. mala komunalna čistilna naprava v skladu s predpisi, 
ki urejajo odvajanje odpadne vode iz malih čistilnih naprav z 
zmogljivostjo do 50 populacijskih enot;

5‑II. enostavni objekti, ki so pomožni infrastrukturni objekti:
5‑II‑1. pomožni cestni objekti:
5‑II‑1/a. objekt za odvodnjavanje ceste, to je odvodni 

jarek, koritnica, plitva in globoka drenaža, vtočni in revizijski 
jašek, vodnjak ali ponikalnica, če je prepust vode do 5 m³/min 
oziroma pri gozdni cesti profil prepusta do 1 m;

5‑II‑1/b. cestni snegolov, to je objekt v obliki palisade, ki 
zadržuje sneg, da se ne usipa na cestišče;

5‑II‑1/c. objekt javne razsvetljave;
5‑II‑1/d. cestni silos, to je priročno skladišče orodja in 

opreme za vzdrževanje cest ter soli in peska za posipavanje 
cest, če je njegova prostornina do 300 m³;

5‑II‑1/e. varovalne in protihrupne ograje do višine 2,2 m;
5‑II‑2. pomožni žičniški objekti:
5‑II‑2/a. objekt prometne oziroma varnostne signaliza‑

cije, to je konstrukcija za namestitev ustreznih usmerjevalnih 
semaforjev;

5‑II‑2/b. objekt za usmerjanje električne razsvetljave;
5‑II‑2/c. žičniški zabojnik, to je prostor za strojnike za 

nadzor delovanja žičnic in delovanja smučišč, za priročno skla‑
diščenje orodja in opreme za vzdrževanje žičniških naprav ter 
za reševanje, če je njegova tlorisna površina do 30 m²;

5‑II‑3. pomožni energetski objekti:
5‑II‑3/a. nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko 

omrežje;
5‑II‑3/b. ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenerget‑

skih omrežjih;
5‑II‑3/c. signalno‑zaščitni vod v elektroenergetskih omrež‑

jih;
5‑II‑3/d. relejna hišica, to je prostor za namestitev opreme 

elektroenergetskih objektov in nadzornike delovanja elektroe‑
nergetskega omrežja;

5‑II‑3/e. priključni plinovod za male kurilne naprave v 
enostanovanjskih stavbah;

5‑II‑3/f. priključek na distribucijsko plinovodno omrežje;
5‑II‑3/g. etažni plinski priključek za etažno ogrevanje;
5‑II‑3/h. tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za ute‑

kočinjeni naftni plin, če je njegova tlorisna površina do 30 m² 
– v skladu s predpisi, ki urejajo področje naprav za vnetljive 
tekočine in pline;

5‑II‑4. telekomunikacijske antene in oddajniki, katerih 
uporabni signal ne pokriva več kakor 100‑metrski pas okoli 
oddajne točke;

5‑II‑5. pomožni komunalni objekti:
5‑II‑5/a. vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje;
5‑II‑5/b. objekt s hidroforno postajo oziroma prečrpali‑

ščem, če je njegova tlorisna površina do 20 m², višina pa do 
4 m od terena do kapa;

5‑II‑5/c. kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko 
omrežje;

5‑II‑5/d. tipska oziroma montažna greznica, to je v skladu 
s predpisi, ki urejajo odvajanje odpadne vode iz čistilnih naprav, 
obzidana in pokrita jama za zbiranje fekalij oziroma komunalne 
odpadne vode, če je njena prostornina do 50 m³;

5‑II‑5/e. mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo 
do 50 populacijskih enot;

5‑II‑5/f. zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok), to je 
prostor, v katerem se izvajalcu javne službe prepuščajo ločene 
frakcije komunalnih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo 
ravnanje s temi frakcijami, če je njegova tlorisna površina do 
100 m²;

5‑II‑5/g. cestni priključek na javno občinsko cesto, če je 
njegova širina do 3 m, njegova dolžina pa do 30 m in je prido‑
bljeno soglasje upravljavca takšne ceste;

5‑II‑5/h. vodno zajetje, to je betonsko korito z zajezeno 
vodo, namenjeno oskrbi s pitno vodo, če je njegova prostornina 
do 250 m³ in največja globina do 5 m;

5‑II‑5/i. priključek na vročevod oziroma toplovod, vključno 
z vročevodno in toplovodno toplotno postajo z nazivno močjo 
do 300 kW;

5‑II‑6. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, ki so 
namenjeni meritvam in spremljanju meteoroloških parametrov 
in kakovosti zraka ter seizmološkemu opazovanju do površine 
5 m² z drogom do višine do 10 m;

5‑II‑7. vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave.
(6) Šteje se, da so pomožni objekti iz točke A v PRO, ki 

so pomožni kmetijsko‑gozdarski objekt, s pomočjo katerega 
se opravlja dejavnost kmetijstva, lova, gozdarstva oziroma 
ribištva, naslednji objekti iz Uredbe:

6‑I. nezahtevni objekti, ki so pomožni kmetijsko‑gozdarski 
objekti:

6‑I/a. kozolec, to je lesena konstrukcija za sušenje in 
shranjevanje kmetijskih pridelkov, praviloma krme, s tlorisno 
velikostjo največ 150 m², če gre za dvojni kozolec (toplar), z 
višino najvišje točke objekta največ 6 m;

6‑I/b. kmečka lopa, to je enoetažen, pritličen objekt, na‑
menjen shranjevanju kmetijske mehanizacije, z bruto površino 
največ 30 m² in višino najvišje točke največ 5 m, merjeno od 
najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad 
prostorom;

6‑I/c. rastlinjak, to je nadkrit, zaprt, enoetažen in pritličen 
objekt za gojenje rastlin, ki ima lahko montažno in prosojno pla‑
stično ali stekleno kritino na montažni konstrukciji, postavljeni 
na montažne točkovne temelje, ter prosojne stranske stene, kar 
se po prenehanju gojenja kmetijskih rastlin lahko odstrani, tako 
da na zemljišču ni sledov takega objekta in je višina najvišje 
točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega 
streha je hkrati strop nad prostorom;

6‑I/d. silos, to je objekt v obliki stolpa ali korita za hranjenje 
in skladiščenje snovi v razsutem stanju oziroma za konzerviranje 
krme – pri koritastem silosu je tlorisna površina največ 150 m², 
pri stolpastem silosu pa je tlorisna površina največ 30 m² in viši‑
na najvišje točke objekta največ 8 m, merjeno od najnižje točke 
objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

6‑I/e. skedenj, to je enoetažen, pritličen objekt za opra‑
vljanje kmečkih opravil in shranjevanje sena ali slame z bruto 
površino največ 150 m² in višino najvišje točke največ 6 m, 
merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati 
strop nad prostorom;

6‑I/f. senik, to je enoetažen, lesen, pritličen objekt za shra‑
njevanje s sena bruto površino največ 150 m² in višino najvišje 
točke največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega 
streha je hkrati strop nad prostorom;

6‑I/g. gnojišče, to je objekt za skladiščenje hlevskega 
gnoja, zgrajen kot za vodo neprepustna ploščad, drenirana v 
za vodo neprepustno gnojnično jamo in brez odvoda v površin‑
ske ali podzemne vode, če je njegova tlorisna površina največ 
200 m² in višina najvišje točke objekta največ 2 m, merjeno od 
najnižje povprečne točke terena;

6‑I/h. zbiralnik gnojnice ali gnojevke, to je za vodo nepre‑
pustna laguna ali drug podoben za vodo neprepusten objekt, 
če je njegova prostornina do 150 m³;

6‑I/i. vodni zbiralnik, vkopan v tla, katerega dno je ob‑
delano s folijo ali z naravnim nepropustnim materialom in ki 
je namenjen zbiranju vode za namakanje in druga podobna 
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kmečka opravila, zavarovan z varovalno ograjo, če je njegova 
prostornina do 1000 m³ in največja globina do 2 m, merjeno od 
terena oziroma roba do dna;

6‑I/j. betonsko korito, namenjeno zbiranju vode za na‑
makanje in druga podobna kmečka opravila, če je njegova 
prostornina do 20 m³;

6‑I/k. poljska pot, to je pas zemlje, pripravljen za hojo ali 
vožnjo kmetijske mehanizacije in s širino do 2,5 m;

6‑I/l. gozdna cesta, to je ozek pas pretežno z naravnim 
materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za hojo in vožnjo 
kmetijske ali gozdne mehanizacije, če je njegova dolžina dalj‑
ša od 2 km, širina vozišča v premi do 3,5 m ali se priključuje 
na javno cesto; gozdne ceste se lahko priključujejo na javno 
cesto;

6‑I/m. grajena gozdna vlaka, to je ozek pas z naravnim 
materialom utrjenega zemljišča, namenjena spravilu lesa s 
spravilnimi sredstvi, če je njegova dolžina daljša od 1 km; goz‑
dne vlake se lahko priključujejo na javno cesto;

6‑I/n. obora za rejo divjadi;
6‑II. enostavni objekti, ki so pomožni kmetijsko‑gozdarski 

objekti:
6‑II/a. čebelnjak, to je montažen ali lesen, enoetažen in 

pritličen objekt, namenjen gojenju čebel, če je njegova bruto 
površina največ 20 m² in višina najvišje točke največ 3 m, mer‑
jeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop 
nad prostorom;

6‑II/b. gozdna učna pot, to je ozek pas z naravnim materi‑
alom utrjenega zemljišča, pripravljen za hojo po gozdu;

6‑II/c. grajena gozdna vlaka, namenjena spravilu lesa s 
spravilnimi sredstvi, če je njena dolžina do 1 km; gozdne vlake 
se lahko priključujejo na javno cesto;

6‑II/d. poljska pot, to je ozek pas zemlje, pripravljen za 
hojo ali vožnjo kmetijske mehanizacije, če je njegova dolžina 
do 1 km, širina pa do 2,5 m;

6‑II/e. ribnik kot vodno zajetje, to je umetno narejena 
kotanja ali betonsko korito z zajezeno vodo za hrambo rib 
ali drugih vodnih živali, če nima stika z odprto vodo in če je 
njegova tlorisna površina pri betonskem koritu do 30 m², pri 
umetno narejeni ali naravni kotanji do 100 m², globina od terena 
oziroma roba korita do dna pa do 2 m;

6‑II/f. vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč, 
če je njegova globina do 30 m;

6‑II/g. krmišče, to je na vse strani odprt prostor brez po‑
sebej utrjenih tal in z lahko montažno streho na opornikih, ki je 
namenjen krmljenju živine v času, ko primanjkuje paše, in med 
prezimovanjem živali na pašnikih, če je njegova tlorisna povr‑
šina največ 30 m² in višina najvišje točke največ 4 m, merjeno 
od najnižje povprečne točke terena, če je streha objekta hkrati 
strop nad prostorom;

6‑II/h. molzišče, to je prekrit in najmanj na eno stran odprt 
prostor, namenjen molži na planinskih pašnikih, če je njegova 
tlorisna površina največ 30 m² in višina najvišje točke največ 
4 m, merjeno od najnižje povprečne točke terena, če je streha 
hkrati strop nad prostorom, konstrukcija pa v celoti iz lesa;

6‑II/i. hlevski izpust, to je ograjena in vodo neprepustna 
ploščad ob hlevu ali v njegovi neposredni bližini, namenjena 
gibanju živali na prostem, drenirana v za vodo neprepustno 
gnojnično jamo in brez odvoda v površinske ali podzemne 
vode, če njegova tlorisna površina ne presega 180 m²;

6‑II/j. ograje za pašo živine nižje od 1,5 m;
6‑II/k. rastlinjak, namenjen gojenju rastlin neposredno na 

kmetijskem zemljišču v izvedbi tunela, to je nadkritega prostora, 
ki ima točkovno temeljenje ali sidra ter na loke napeto folijo;

6‑II/l. gozdna cesta, to je ozek pas z naravnim materialom 
utrjenega zemljišča, pripravljen za hojo ali vožnjo kmetijske in 
gozdne mehanizacije, če je njegova dolžina do 2 km, širina 
vozišča v premi do 3,5 m in se ne priključuje na javno cesto;

6‑II/m. kašča, to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen 
shranjevanju žita, koruze in drugih poljščin, z bruto površino 
največ 20 m² in višino najvišje točke največ 3,5 m merjeno 
od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad 
prostorom;

6‑II/n. kozolec, to je lesena konstrukcija za sušenje in 
shranjevanje kmetijskih pridelkov, praviloma krme, z dolžino 
največ 30 m in višino najvišje točke objekta največ 6 m;

6‑II/o. senik, to je enoetažen, lesen, pritličen objekt za 
shranjevanje sena z bruto površino največ 30 m² in višino 
najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, 
katerega streha je hkrati strop nad prostorom.

(7) Šteje se, da so pomožni objekti iz točke A v PRO, tudi 
naslednji objekti iz Uredbe:

7‑I. nezahtevni objekti, ki so:
7‑I/a. objekti za telekomunikacijsko opremo tlorisne povr‑

šine do 30 m², za nameščanje radijskih postaj za radioamaterje 
s pripadajočimi antenami do višine 10 m.

(8) Šteje se, da so začasni objekti iz točke B v PRO, na‑
slednji objekti iz Uredbe:

8‑I. nezahtevni objekti, ki so začasni objekti, namenjeni 
sezonski turistični ponudbi ali prireditvam:

8‑I/a. kiosk oziroma tipski zabojnik, če je njegova tlorisna 
površina največ 20 m² in višina najvišje točke največ 3,5 m, 
merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati 
strop nad prostorom;

8‑I/b. pomol, to je vstopno‑izstopno mesto za pristajanje 
in kratkotrajni privez čolnov, če je njegova dolžina večja od 5 m 
in manjša od 10 m, širina pa manjša od 1,5 m;

8‑II. enostavni objekti, ki so začasni objekti:
8‑II/a. odprti sezonski gostinski vrt, to je posebej urejeno 

zemljišče kot del gostinskega obrata, če je tlorisna površina 
zemljišča največ 50 m² in višina najvišje točke največ 4 m, 
merjeno od najnižje točke objekta;

8‑II/b. pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v monta‑
žnem šotoru, če je njegova tlorisna površina do 500 m², višina 
najvišje točke 6 m, merjeno od najnižje točke objekta; tlorisna 
površina je lahko večja, če ima šotor ustrezen certifikat oziro‑
ma izjavo proizvajalca, da je izdelan v skladu s standardom o 
začasnih objektih DSIST EN 13782, oziroma, dokler ta stan‑
dard še ni izdan kot evropski, privzeti standard PSIST prEN 
13782:2001 – Naprave in konstrukcije za začasne objekte in 
zabaviščne parke;

8‑II/c. oder z nadstreškom, če je njegova tlorisna površina 
do 30 m², višina najvišje točke do 6 m, merjeno od najnižje 
točke objekta, razpon nosilnih delov pa do 3 m, in če ta razpon 
presega 3 m, morajo biti sestavljeni iz montažnih elementov;

8‑II/d. pokriti prireditveni prostor, kamor sodi tudi šport‑
no igrišče, z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, 
vključno s sanitarnimi prostori, če je njegova tlorisna površina 
do 500 m² oziroma več, če ima šotor certifikat;

8‑II/e. cirkus, to je prireditveni prostor v montažnem šotoru 
(arena s tribunami za gledalce) in ograjeno zunanjo površino, 
namenjeno potujočemu zabavišču, če so šotor in drugi objekti 
montažni;

8‑II/f. začasna tribuna za gledalce na prostem, če je njena 
tlorisna površina največ 1000 m² in višina najvišje točke največ 
6 m, merjeno od najnižje povprečne točke terena;

8‑II/g. objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nene‑
varnih snovi, če bruto površina teh objektov ne presega 15 m² 
in je višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke 
objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.

(9) Šteje se, da so vadbeni objekti iz točke C v PRO, 
naslednji objekti iz Uredbe:

9‑I. enostavni objekti, ki so vadbeni objekti:
9‑I‑1. Vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na 

prostem:
9‑I‑1/a. igrišče za šport in rekreacijo na prostem, to je trav‑

nata površina oziroma naravno zemljišče, namenjeno nogome‑
tu, odbojki, košarki, bejzbolu, ragbiju, golfu in drugim igram z 
žogo, če je njegova tlorisna površina v skladu z normativi, ki 
veljajo za posamezno vrsto igre z žogo;

9‑I‑1/b. kolesarska steza, to je ozek pas z naravnim mate‑
rialom utrjenega zemljišča, pripravljen za kolesarjenje v naravi, 
če je njegova širina do 1,2 m;

9‑I‑1/c. planinska pot, to je ozek pas zemljišča, le v 
nujnih primerih utrjen z naravnim materialom, pripravljen za 



Stran 10884 / Št. 75 / 24. 9. 2010 Uradni list Republike Slovenije

hojo oziroma dostop na planine oziroma gore, če je njegova 
širina do 1 m;

9‑I‑1/d. smučišče, to je travnata površina, pozimi na‑
menjena smučanju in drugim zimskim dejavnostim, vključno 
z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami dolžine do 
200 m, z nizko vodeno vrvjo ter dostopnimi in povezovalnimi 
potmi med smučarskimi progami oziroma deli smučišča, če 
je njegova tlorisna površina v skladu z normativi, ki veljajo za 
posamezno vrsto smučišča;

9‑I‑1/e. sprehajalna pot, to je ozek pas z naravnim mate‑
rialom utrjenega zemljišča, pripravljen za sprehode v naravi, če 
je njegova širina do 1,2 m;

9‑I‑1/f. športno strelišče, če je njegova tlorisna površina 
do 3 ha;

9‑I‑1/g. trimska steza, to je ozek pas zemljišča, po potrebi 
utrjen z naravnim materialom in pripravljen za hojo, s površina‑
mi in opremo za telovadne vaje, če je njegova širina do 1 m;

9‑I‑1/h. vzletišče, ki ima samo travnato površino, name‑
njeno vzletanju in pristajanju zelo lahkih naprav za letenje in 
jadralnih padalcev, če je njegova tlorisna površina do 5 ha.

9‑I‑2. Vadbeni objekti, namenjeni obrambi ter zaščiti in 
reševanju:

9‑I‑2/a. plezalni in drug podoben objekt, namenjen urje‑
nju, če njegova višina ne presega 7,5 m;

9‑I‑2/b. pokriti vadbeni prostor z napihljivo konstrukcijo ali 
v montažnem šotoru, če je njegova tlorisna površina do 500 m²; 
prostor je lahko večji, če ima šotor certifikat;

9‑I‑2/c. vadbeni bunker, to je manjša vojaška obrambna 
utrdba, namenjena urjenju oziroma vojaškim vajam, če je nje‑
gova tlorisna površina do 30 m²;

9‑I‑2/d. vadišče na prostem, to je naravno zemljišče s 
priročnimi vadbenimi objekti, poraslo s travo in drevjem, če je 
tlorisna površina in urejenost zemljišča v skladu z normativi, do‑
ločenimi s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami oziroma obrambo;

9‑I‑2/e. zaklon, to je objekt, za katerim ali pod katerim 
je kdo zavarovan, če je objekt do največ 2 m vkopan v teren, 
nadzemni del pa zasut z zemljo in če je njegova tlorisna povr‑
šina do 30 m², višina do 3 m, razpon nosilnih delov pa do 3 m; 
pri večjem razponu morajo biti nosilni deli montažni in dani v 
promet v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode;

9‑I‑2/f. vojaško strelišče, če je njegova površina do 5 ha 
ter se z njegovo postavitvijo in uporabo ne spreminja konfigu‑
racija terena;

9‑I‑2/g. zaklonilnik, to je pritličen objekt, katerega površi‑
na ne presega 20 m² in ki je lahko sestavljen iz posameznih 
gradbenih elementov.

(10) Šteje se, da so spominska obeležja iz točke D v PRO, 
naslednji objekti iz Uredbe:

10‑I. nezahtevni objekti, ki so:
10‑I/a. spominska obeležja, razen spominskih plošč, ki so 

sestavni del fasade stavbe in so manjši od 1 m², ter spomeni‑
kov in spominskih obeležij na pokopališčih;

10‑II. enostavni objekti, ki so:
10‑II/a. spominska obeležja, ki so narejena v obliki spo‑

minskih plošč, ki so sestavni del fasade stavbe in so manjši od 
1 m², ter spomeniki in spominska obeležja na pokopališčih.

(11) Šteje se, da so urbana oprema iz točke E v PRO, 
naslednji objekti iz Uredbe:

11‑I. enostavni objekti, ki so urbana oprema:
11‑I/a. nadkrita čakalnica na avtobusnem, železniškem, 

tramvajskem in taksi postajališču, če je njena tlorisna površina 
do 15 m², višina nadstreška pa do 4 m, merjeno od terena do 
kapa;

11‑I/b. javna kolesarnica z nadstreškom, če je njena tlori‑
sna površina do 15 m², višina nadstreška pa do 4 m, merjeno 
od terena do kapa;

11‑I/c. javna telefonska govorilnica, to je tipska oziroma 
montažna hišica ali na zid pritrjen nadstrešek, s tlorisno povr‑
šino do 10 m², s telefonskim aparatom ali drugo terminalsko 
opremo, namenjeno javnim telekomunikacijskim storitvam, 
vključno z brezžičnim širokopasovnim lokalnim omrežjem;

11‑I/d. transparent, pritrjen na vsaki strani ceste na ob‑
stoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi 
jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa tudi 
pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste, 
če je njegova dimenzija do 8 m x 1 m, spodnji rob pa je najmanj 
5,5 m nad voznim pasom ceste;

11‑I/e. skulptura in druga prostorska inštalacija, če je 
njena tlorisna površina do 100 m², višina pa do 4 m nad tere‑
nom;

11‑I/f. večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, če je 
njegova tlorisna površina do 30 m², višina pa do 4 m;

11‑I/g. montažna sanitarna enota, ki je lahko tudi v za‑
bojniku, če je njegova tlorisna površina do 20 m², višina pa 
do 4 m;

11‑I/h. vodnjak oziroma okrasni bazen, to je arhitektonsko 
zasnovan in plastično okrašen zbiralnik za vodo, navadno z 
vodometom, če je njegova tlorisna površina do 100 m², pri 
vodometu pa višina konstrukcije do 4 m;

11‑I/i. otroško igrišče, če je njegova tlorisna površina do 
500 m²;

11‑I/j. obešanka na drogu javne razsvetljave z največjo 
površino ene strani 2 m².

11‑I/k. objekt za oglaševanje, to je reklamni stolp ali pano 
(eno‑ ali večstranski), na katerega so nameščena oglasna 
sporočila, s površino prostora z ene strani, ki je namenjen za 
namestitev oglasnih površin, do 20 m2 in višino najvišje točke 
objekta največ 7 m, merjeno od terena do vrha objekta, razen 
panojev, ki so del fasade stavbe.

(12) Razume se, da se za ostale določbe glede lokacij‑
skih pogojev za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov 
iz Uredbe smiselno upošteva točka 5.2.13. Lokacijski pogoji 
za postavitev enostavnih objektov iz PRO, upoštevajoč način 
razvrstitve nezahtevnih in enostavnih objektov iz tega odloka, 
pri čemer se razlaga:

– da za škarpe in podporne zidove iz tretjega odstavka 
tega člena veljajo enaka določila kot za pomožne objekte, ki 
služijo izboljšavi bivalnih in delovnih pogojev ter kmetijski ali 
ljubiteljski dejavnosti posameznikov in njihovih družin,

– da za objekte za telekomunikacijsko opremo iz sed‑
mega odstavka tega člena veljajo enaka določila kot za ostale 
pomožne objekte, ki ne služijo izboljšavi bivalnih in delovnih 
pogojev ter kmetijski ali ljubiteljski dejavnosti posameznikov in 
njihovih družin.

(13) Razume se, da se za izračun faktorjev pozidanosti 
pri pomožnih objektih, ki so objekti za lastne potrebe, ki služijo 
izboljšavi bivalnih in delovnih pogojev ter kmetijski ali ljubiteljski 
dejavnosti posameznikov in njihovih družin, iz drugega odstav‑
ka tega člena obvezne razlage štejejo predpisani faktorji glede 
maksimalne stopnje izkoriščenosti zemljišč za tisto prostorsko 
enoto, v kateri se nahaja načrtovana postavitev nezahtevnih 
in enostavnih objektov, ki so določeni v točki 5.3. Podrobnejša 
merila in pogoji za urejanje prostora v PRO.

3. člen
(gradbena parcela)

V celotnem besedilu PRO se termin gradbena parcela 
razlaga na naslednji način:

(1) Termin »gradbena parcela« se razume kot zemljišče, 
sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, 
na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na 
katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu ozi‑
roma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu 
objektu.

(2) Za gradbeno parcelo se razume tisti del površine 
zemljiške parcele, ki je bil z odločbo o določitvi funkcionalnega 
zemljišča, z odločbo o izdaji gradbenega dovoljenja ali z odloč‑
bo o določitvi gradbene parcele določen kot gradbena parcela 
ali funkcionalno zemljišče.

(3) Če obstoječ objekt nima določene gradbene parcele, 
se za namen postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov k 
legalno zgrajenemu objektu ter za namen izračuna faktorjev 
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izkoriščenosti gradbene parcele razume tisti del površine ze‑
mljiške parcele, na kateri stoji ta objekt (fundus), pomnožen s 
faktorjem 2.

4. člen
(faktorji izkoriščenosti zemljišč za gradnjo)

V celotnem besedilu PRO se termini glede faktorjev izko‑
riščenosti zemljišč za gradnjo razlagajo na naslednji način:

(1) Termin »faktor izrabe gradbene parcele (FI)« se razu‑
me kot razmerje med bruto tlorisno površino objekta in celotno 
površino gradbene parcele, pri čemer je bruto tlorisna površina 
objekta skupna površina vseh etaž objekta, ki so nad terenom 
in pod njim, samo nad terenom ali samo pod njim.

(2) Termin »faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)« se 
razume kot razmerje med zazidano površino in celotno površi‑
no gradbene parcele.

5. člen
(merila za izdajo soglasij)

Določila glede izdajanja soglasja občinske uprave Občine 
Braslovče v točki 5.2.13. Lokacijski pogoji za postavitev eno‑
stavnih objektov v PRO se razlagajo na naslednji način:

Merila za presojo izdajanja soglasij občinske uprave Ob‑
čine Braslovče, ki jih navaja Prostorski red Občine Braslovče v 
tretjem odstavku točke 5.2.13. Lokacijski pogoji za postavitev 
enostavnih objektov, sprejema Občinski svet Občine Braslovče 
z odlokom.

6. člen
(geološko mnenje)

Določila glede obveznosti izdelave geološkega mnenja se 
v celotnem besedilu PRO razlagajo na naslednji način:

(1) Določilo »za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti 
geološko mnenje« v točki 5.3. Podrobnejša merila in pogoji 
za urejanje prostora se razume kot »za vsak poseg v prostor, 
za katerega je potrebna statična presoja, je potrebno pridobiti 
geološko mnenje«.

(2) Razlaga se, da obveznost izdelave geološkega mnenja 
določa določba točke 5.2.11. Ukrepi za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, razdelek B) Erozijska območja v PRO, 
in sicer: »Na erozijskih območjih je v primeru kakršnihkoli po‑
segov potrebno pridobiti geološko mnenje; način posega mora 
v celoti upoštevati usmeritve geološkega mnenja.« Erozijska 
območja so prikazana v kartografskem delu PRO.

7. člen
(priprava občinskih prostorskih aktov)

Besedilo točke 7. Podrobnejša merila in pogoji za projek‑
tiranje in za pripravo lokacijskih načrtov v razdelku E) Priprava 
občinskih prostorskih aktov na območjih, za katera se pripra‑
vljajo državni lokacijski načrti, se razlaga na naslednji način:

Razume se, da je pogoj za sprejem predvidenih občinskih 
prostorskih aktov izpolnjen, ko so izpolnjena določila enega od 
odstavkov razdelka E) Priprava občinskih prostorskih aktov 
na območjih, za katera se pripravljajo državni lokacijski načrti 
v točki 7. Podrobnejša merila in pogoji za projektiranje in za 
pripravo lokacijskih načrtov.

8. člen
(rekonstrukcija in vzdrževana dela)

V besedilu točke 5.3. Podrobnejša merila in pogoji za 
urejanje prostora se termina rekonstrukcija in vzdrževalna dela 
razlagata na naslednji način:

(1) Termin »rekonstrukcija« se razume kot »rekonstrukcija 
zakonito zgrajenega objekta v celotni prostorski enoti«. Ra‑
zume se, da funkcionalna merila in pogoji v vsaki posamezni 
prostorski enoti v točki 5.3. Podrobnejša merila in pogoji za 
urejanje prostora, ki se nanašajo na rekonstrukcijo, veljajo za 
celotno prostorsko enoto.

(2) Termin »vzdrževalna dela« se razume kot »vzdrže‑
vanje zakonito zgrajenega objekta v celotni prostorski enoti«. 
Razume se, da funkcionalna merila in pogoji v vsaki posamezni 
prostorski enoti v točki 5.3. Podrobnejša merila in pogoji za 
urejanje prostora, ki se nanašajo na vzdrževalna dela veljajo 
za celotno prostorsko enoto.

9. člen
(javna cesta)

V besedilu točke točki 5.2.13. Lokacijski pogoji za po‑
stavitev enostavnih objektov se termin javna cesta razlaga na 
naslednji način:

Termin »javna cesta« v točki 5.2.13. Lokacijski pogoji za 
postavitev enostavnih objektov se razume kot »kategorizirana 
občinska cesta skladno z odlokom, ki določa občinske ceste po 
njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestne‑
ga prometa, ki ga prevzemajo«.

10. člen
(končne določbe)

(1) Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o Prostor‑
skem redu Občine Braslovče.

(2) V primeru spremembe Uredbe o vrstah objektov glede 
na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08), se:

– ta obvezna razlaga uporablja tako, da se smiselno upo‑
števajo spremembe uredbe, če je to mogoče ali

– sprejme dopolnitev te obvezne razlage, če smiselna 
uporaba uredbe ni mogoče.

11. člen
(začetek veljavnosti)

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3500/65/08‑1
Braslovče, dne 15. septembra 2010

Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

4083. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu  za del območja PA 5 – Vikend naselje 
ob Savinji v Malih Braslovčah

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 16. člena Statuta Občine 
Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski 
svet Občine Braslovče na 27. redni seji dne 15. 9. 2010 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za del območja PA 5 – Vikend naselje ob Savinji 
v Malih Braslovčah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 

načrt za del območja PA 5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih 
Braslovčah v nadaljevanju OPPN, ki ga je izdelal AR projekt 
d.o.o., Sevnica, pod št. 11/09 in so sestavni del tega odloka. 
Občinski podrobni prostorski načrt je izdelan v skladu s prostor‑
skimi sestavinami Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni 
list RS, št. 16/08)
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2. člen
OPPN vsebuje naslednje sestavine:
I. TEKSTUALNI DEL
II. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PRO‑

STORA
III. PRILOGE
IV. GRAFIČNE PRILOGE.

II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN

3. člen
Meja območja urejanja občinskega podrobnega pro‑

storskega načrta meji na južni in zahodni strani z obstoječo 
stanovanjsko pozidavo ter javno potjo, na severni strani pa 
z obstoječo nepozidano parcelo. Na vzhodni strani meji na 
vodotok Savinja.

Velikost območja OPPN znaša 800 m².
Obravnavano območje parc. št. 449/152 k.o. Male Bra‑

slovče je v naravi pašnik.
Občinski podrobni prostorski načrt se pripravi za območje, 

ki sega na zemljišče parc. št. 449/152 k.o. Male Braslovče.
Izven območja občinskega podrobnega prostorskega na‑

črta poteka izvedba priključitve območja na nekategorizirano 
občinsko pot parc. št. 449/65 k.o. Male Braslovče in izvedba 
priključka na javni vodovod PE ∅90 mm iz parcele 449/65 k.o. 
Male Braslovče preko parcele 449/153 k.o. Male Braslovče.

III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA  
IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

4. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejav‑

nosti:
– stanovanjska dejavnost
– storitvena dejavnost.

5. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj, 

oziroma drugih del:
– gradnja novega objekta
– redna investicijska in vzdrževalna dela
– spremembe namembnosti in sprememba rabe
– rekonstrukcija objektov
– rušitve in nadomestne gradnje
– dozidave in nadzidave.

6. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dopu‑

stnih objektov glede na namen:
– stanovanjski objekti
– gradbeno inženirski objekti (prometna, komunalna in 

energetska infrastruktura)
– gradnja manj zahtevnih in enostavnih objektov na pod‑

lagi obstoječih predpisov
– zelene površine.

7. člen
Na območju OPPN pogoji za urbanistično in krajinsko 

oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov 
in naprav naslednji:

Stanovanjski objekti
– lega objektov: po geodetsko zazidalni situaciji,
– horizontalni gabariti: po geodetski zazidalni situaci‑

ji, so dovoljene tolerance s tem, da se mora ohranjat min. 
razmerje med stranicami 1:1,2 do 1:1,3. Tloris osnovnega 
volumna objekta je praviloma podolgovate oblike. Na osnovni 
volumen je možno dodajati in odvzemati manjše svobodno 
oblikovane volumne, do skupne max. površine, ki je enaka 
največ 1/3 osnovnega objekta brez vpliva na bivalne pogoje 
sosednjih objektov.

– vertikalni gabarit: dovoljena je izvedba K + P + 1 + M, 
pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 
3,0 m, da je klet v celoti vkopana., kolenčni zid v mansardi pa 
ne presega višine 0,80 m. V primeru izvedbe kletne etaže se 
le ta mora izvesti v kesonski izvedbi zaradi bližine vodotoka 
Savinje,

– konstrukcija: klasična – zidana ali montažna,
– kota pritličja: po geodetsko zazidalni situaciji,
– kolenčni zid: do 0,80 m,
– streha: v osnovi dvokapnica s čopi ali brez. Naklon 

strešine 30º–45º z minimalnimi napušči, kritina pretežno opeč‑
nata, naravna rdeče barve, možno je tudi drugačno oblikovanje 
streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi naselja,

– fasada: finalna obdelava fasad je klasični zaglajeni omet 
v svetlih, pastelnih barvah, dovoljena izvedba balkonov in lož. 
Pri fasadah je možna kombinacija več barv,

– oblikovanje odprtin: svobodno,
– osvetlitev mansarde: strešna okna in/ali frčade,
– zunanja ureditev gradbene parcele: dovozni priključek 

do enodružinske stanovanjske hiše bo izveden iz nekategorizi‑
rane občinske poti. Manipulativne površine na gradbeni parceli 
se asfaltirajo ali tlakujejo. Ostali del parcele se hortikulturno 
uredi z avtohtono zasaditvijo. Vsi posegi zunanje ureditve ne 
smejo segati v 15,00 m priobalni pas vodotoka.

8. člen
Enostavni objekti:
Znotraj gradbenih parcel stanovanjskega kompleksa 

je možna gradnja manj zahtevnih in enostavnih objektov na 
podlagi obstoječih predpisov. Gradijo se lahko kot prizidek 
k osnovnemu objektu ali samostojno. Oblikovani morajo biti 
usklajeno z osnovnim objektom. Objekti so lahko lesene, zida‑
ne in kovinske konstrukcije.

9. člen
Infrastrukturni objekti:
Infrastrukturni objekti obsegajo vse objekte in naprave ve‑

zane na prometno, komunalno energetsko infrastrukturo (most, 
cesta, parkirišča in podobno), postavitev cestne in urbane 
opreme (prometna signalizacija, svetilke) ter objekte zvez in 
telekomunikacij.

Oblikovanje infrastrukturnih objektov je svobodno, če s 
tem odlokom ni določeno drugače:

– Cesta se asfaltira, manipulativne površine in parkirišča 
se asfaltirajo ali tlakujejo.

10. člen
Gradbena parcela:
Parcelacija, oziroma določitev funkcionalnih zemljišč – 

oziroma gradbenih parcel v OPPN ni predpisana. V grafičnem 
delu OPPN je v ureditveni situaciji objekt lociran na sedanje 
lastniško stanje parc. št. 449/152 k.o. Male Braslovče.

Dovoljen odmik zidu stanovanjskih in pomožnih objektov 
od sosednjih parcelnih mej je 4,00 m. Kolikor investitor pridobi 
soglasje lastnika sosednjega zemljišča je možno graditi objekt 
z manjšim odmikom pod pogojem, da so izpolnjene požarno 
varnostne zahteve.

Gradbena parcela je lahko pozidana do 40% površine, 
kar vključuje glavni objekt in pomožne objekte, nepozidane 
površine je 60%. Pri določanju razmerja se upošteva bruto 
etažna površina pritličja.

IV. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE 
OBMOČJA

11. člen
Dovozi in dostopi ter parkiranje:
Območje OPPN za območje PA5 – Vikend naselje ob 

Savinji v Malih Braslovčah se prometno navezuje na neka‑
tegorizirano občinsko cesto. Priključevanje mora biti varno in 
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pregledno, zagotovljeno mora biti polje preglednosti. V polju 
preglednosti ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih 
kultur, postavljati predmetov ali naprav ali storiti karkoli druge‑
ga, kar bi oviralo preglednost občinske ceste. Na kompleksu 
zemljiške parcele je potrebno zagotoviti prostor za obračanje 
vozil, tako da se prepreči vzvratno vključevanje na cesto.

12. člen
Vodovod:
Iz smernic JKP Žalec d.o.o. je razvidno, da je oskrba pred‑

videnega objekta možna preko izgrajenega javnega vodovoda 
v izvedbi PE ∅ 90 mm, ki se nahaja zahodno od obravnava‑
nega območja.

Za nove objekte na obravnavanem območju bo potrebno 
izgraditi sekundarno vodovodno omrežje. Upoštevati je potreb‑
no obstoječo poselitev na področju nove pozidave.

V primeru, ko se jašek nahaja na območju povoznih po‑
vršin, mora biti jašek opremljen s povoznim pokrovom. Na trasi 
vodovoda ni dovoljena gradnja nadzemnega in podzemnega 
objekta, saditi dreves in drugih trajnih nasadov ter postavljati 
škarpe, ograje ali drogove. Vodovod je potrebno vgraditi najmanj 
1,2 m pod koto terena. Pod utrjenimi površinami je obvezna 
uporaba materialov iz nodularne litine. Minimalni odmik novih 
objektov od javnega vodovoda znaša 4,00 m. Predviden objekt 
se navezuje na obstoječe hidrantno omrežje na tem območju.

13. člen
Kanalizacija – odvod komunalnih meteornih voda:
Fekalna kanalizacija:
Na podlagi smernic JKP Žalec d.o.o. je razvidno, da na 

širšem območju predvidenega OPPN še ni zgrajeno javno 
kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje z čistilno napravo. Na 
obravnavanem območju je predvidena izgradnja javne kanali‑
zacije. Do izgradnje kanalizacijskega omrežja na obravnava‑
nem območju je potrebno fekalne vode odvajati v malo čistilno 
napravo dimenzionirano za predvidene obremenitve skladno 
z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih 
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07). Po iz‑
gradnji kanalizacijskega sistema na obravnavanem območju 
bo priključitev na javno kanalizacijo možna in obvezna, mala 
čistilna naprava pa se ukine.

Meteorna kanalizacija:
Na podlagi smernic JKP Žalec d.o.o. je razvidno, da na 

širšem območju OPPN še ni zgrajena meteorna kanalizacija. 
Meteorne vode se preko revizijskih jaškov in peskolovov zbirajo 
v zadrževalnem bazenu. Za preliv meteornih vod se predvidi 
ponikalnica v podtalje.

14. člen
Električno omrežje:
Na podlagi smernic Elektro Celje d.d. je energija za na‑

pajanje objekta v obravnavanem območju OPPN je na voljo 
na nizkonapetostnem izvodu 0,4 kV‑PERGER, v RO‑5, ki se 
napaja iz transformatorske postaje 20/0,4 kV Male Braslov‑
če‑Lukner.

Pri križanju z drugimi komunalnimi vodi je potrebno elek‑
tro kable dodatno zaščititi. V cestnih površinah dovozne ceste 
je elektro kabel potrebno ustrezno zaščititi in oceviti.

15. člen
Telefonsko omrežje, kabelski razdelilni sistem:
Na obravnavani parceli ni glavnega TK omrežja in na 

razpolago novih TK kapacitet, zato je potrebno zgraditi nov TK 
priključek, za katerega pa se investitor v tej fazi ni odločil.

16. člen
Plinovodno omrežje:
Na obravnavanem območju OPPN ni zgrajenega plino‑

vodnega omrežja. Ogrevanje objektov bo možno vršiti preko 
vkopanih plinskih cistern na parceli stanovanjskega objekta, z 
lahkim kurilnim oljem ali trdega goriva preko lastne kotlovnice 
v objektu, ter preko alternativnih virov energije.

17. člen
Odpadki:
Za vsak stanovanjski objekt je potrebno zagotoviti zbirno 

mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu kamor 
se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in od‑
jemno mest, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. 
Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen 
nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Vsi koristniki 
odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z od‑
lokom, veljavnim na območju Občine Braslovče.

V. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA OPPN

18. člen
Varstvo pred hrupom:
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.
Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obrav‑

navano območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vre‑
dnostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) 
razvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom. S predvidenim 
posegom, menimo, da ne bodo presežene maksimalno dovolje‑
ne ravni hrupa. V primeru suma se izvedejo meritve, na podlagi 
katerih se izvede protihrupna zaščita.

19. člen
Varstvo zraka:
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih 

količin, določenih z uredbo o mejah, opozorilnih in kritičnih emi‑
sijskih vrednostih snovi v zrak (Uradni list RS, št. 73/94, 52/02, 
8/03, 39/06; ZVO‑1‑UDB1), Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kuril‑
nih naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98, 105/00).

Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da za‑
gotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej 
ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v 
navedeni uredbi.

20. člen
Varstvo voda:
Odvajanje odpadnih voda iz območja OPPN mora biti ure‑

jeno s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list 
RS, št. 47/59) in Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04).

Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bomo dosegli z:
– izgradnjo kanalizacijskega sistema območja z čistilno 

napravo,
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema.
Končna dispozicija fekalnih vod bo čistilna naprava. One‑

snažene meteorne vode z manipulativnih utrjenih površin se vo‑
dijo preko lovilca olj in goriv in zadrževalnika v ponikovalnico.

21. člen
Ohranjanje narave:
Na območju obravnavanega OPPN ni vsebin ohranjanja 

narave (zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko po‑
membnih območij, območje Natura 2000) kot to določa Zakon 
o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, v nadaljevanju 
ZON‑UPB), zato celovite presoje vplivov na okolje ni treba 
izvesti.

Na vzhodnem robu je gozdna zarast del koridorske zarasti 
ob Savinji, kjer so izredno poudarjene posamezne ekološke 
funkcije gozdov (Funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti). 
Do jugozahodnega roba parcele, deloma pa še v parcelo, 
sega varovalni gozd (objekt 09202). V območju, kjer je gozdna 
zarast ali njenem robu je dovoljena samo dosaditev avtohto‑
nih grmovnih in drevesnih vrst s poudarkom na plodonosnih 
vrstah. Postavitev objektov v tem delu ni sprejemljiva, prav 
tako ne odlaganje morebitnih viškov gradbenega materiala ali 
odkopane zemlje.
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22. člen
Varstvo kulturne dediščine:
Na območju obravnavanega OPPN ni vsebin ohranjanja 

kulturne dediščine.
Arhitektura novih objektov naj sledi kontinuiteti obstoječe 

pozidave na tem območju, tako, da novo nastala gradnja ne bo 
vplivala negativno na kvaliteto obravnavanega območja. Arhi‑
tekturno oblikovanje zunanjščine naj sloni na tradiciji stavbar‑
stva širšega prostora. Ureditev okolice objektov naj upošteva 
obstoječe kvalitete kulturne krajine, brez večjih umetnih barier 
in netipične urbane opreme ter z avtohtono zasaditvijo. Pred‑
hodna ocena arheološkega potenciala za obravnavano obmo‑
čje OPPN še ni bila izdelana. V primeru odkritja kakršnihkoli 
arheoloških najdb, arheolog dela ustavi in stanje dokumentira 
skladno s standardi arheološke stroke. Stroške arheoloških 
raziskav – vključno z arheološkim nadzorom – je dolžan kriti 
investitor v okviru infrastrukturnega opremljanja zemljišča (Ura‑
dni list RS, št. 7/99, 59. člen).

VI. UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI  
IN DRUGIMI NESREČAMI

23. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo 

pred požarom:
Iz smernic RS, Ministrstva za okolje in prostor, ARSO, 

Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje 
(št. 35001‑157/2009‑2 z dne 15. 4. 2009) izhaja, da je potreb‑
no izdelati posebne strokovne podlage s stališča upravljanja z 
vodami. Izdelane so bile strokovne podlage s stališča upravlja‑
nja z vodami, katerih sestavni del je tudi hidrološko‑hidravlična 
presoja vodnega režima za gradnjo stanovanjskega objekta 
v Malih Braslovčah na parc. št. 449/152 k.o. Male Braslovče, 
katere je izdelal INŽENIRING ZA VODE d.o.o. Ljubljana pod 
št. A68‑FR/09, december 2009.

Iz zaključka je razvidno, da upoštevanje 15 m priobalnega 
pasu ob reki Savinja in izdelane študije izgradnja stanovanjske 
hiše možna. Parcela št. 449/152 k.o. Male Braslovče je poplav‑
no ogrožena z visokimi vodami Savinje. Do prelivanja Savinje 
na obravnavanem odseku prihaja pri pretokih nad Q50, kar se 
je pojavilo že tudi ob poplavah 1998. Glede na zgodovinske 
podatke in potrditev le‑teh z rezultati hidravličnega modela, 
je kot poplavno varna v primeru pojava stoletnih poplavnih 
vod, določena kota 300.13 m n.m. (z upoštevanjem 0,50 m 
varnosti). Zaradi preostale poplavne nevarnosti in neposre‑
dne bližine Savinje pa kljub vsemu priporočamo, da pritličje 
objekta dvignjeno vsaj 40 cm nad okoliškim (na najvišji točki), 
kar bi glede na geodetski posnetek predstavlja koto pritličja na 
~ 300.2 m n.m.

Na predlagani parceli se naj vsaj do celovite poplavne 
zaščite Malih Braslovč ne gradijo drugi objekti (Npr. zidovi, 
goste žive meje, ograje), ki bi lahko zavirali ali preusmerili tok 
poplavnih vod in s tem poslabšali razmere sosednjim prebival‑
cem. Okoliški teren naj ostane na obstoječih kotah.

Za območje Malih Braslovč je izdelan tudi idejni projekt 
ureditve Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbanizi‑
ranih območij. Po realizaciji predlaganih ukrepov bo območje 
Malih Braslovč poplavno varno pred stoletnimi vodami.

Umestitev objekta v prostor ob upoštevanju predlaganih 
usmeritev ne bo imela negativnega vpliva na vodni režim. Prav 
tako v tej fazi in ob upoštevanju pričakovane celovite ureditve 
Savinje ni smiselno izvajati dodatnih nadomestnih ukrepov.

Vsi posegi v območju občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni 
skladno z izdelanim geotehničnim mnenjem, ki ga je izdelalo 
podjetje GEOEKSPERT Igor Resanovič s.p. iz Celja.

Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določi‑
la za potresno odporno gradnjo EC8. Ureditveno območje 
obravnavanega občinskega podrobnega prostorskega načrta 
se nahaja na območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogrože‑

nosti RS, marec 2006 (Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za 
zaščito in reševanje) uvrščeno v VII stopnjo MCS s pospeškom 
tal 0,150g, kar mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Naselje Male Braslovče 
predstavlja primestno naselje pretežno ruralnega značaja z 
manj kot 5000 prebivalcev. V skladu z Zakonom o graditvi 
in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) mora biti 
I. plošča stanovanjske hiše dimenzionirana tako, da vzdrži 
porušitev objekta.

Obravnavano območje se z vodo oskrbuje iz obstoječega 
vodovoda PE ∅90 mm, ki je del Osrednjega vodovodnega 
sistema Žalec. Voda za gašenje požara je zagotovljena iz vo‑
dovodnega omrežja in iz hidrantnega omrežja na tem območju. 
Dostop gasilskim vozilom v primeru eventuelnega požara je 
omogočen neposredno do objekta. Zagotovljen je varen umik 
ljudi, živali in premoženja.

Odmiki med objekti so zagotovljeni z ustreznimi odmiki od 
parcelnih mej z upoštevanjem ustrezne protipožarne ločitve.

24. člen
Varstvo voda
Do izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja 

na območju OPPN je potrebno fekalne vode odvajati v malo 
čistilno napravo dimenzionirano za predvidene obremenitve 
skladno z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode 
iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07). 
Po izgradnji kanalizacijskega sistema na območju OPPN bo 
priključitev na javno kanalizacijo obvezna, mala komunalna 
čistilna naprava se ukine.

Meteorne vode se preko revizijskih jaškov, peskolovov in 
zadrževalnega bazena na parceli investitorja odvajajo v poni‑
kovalnico skladno z geotehničnim mnenjem, ki ga je izdelalo 
podjetje GEOEKSPERT Igor Resanovič s.p. iz Celja.

Pri izvedbi meteorne kanalizacije so potrebni ukrepi za 
zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin v ka‑
nalizacijo oziroma v vodotoke (Zakon o vodah – Uradni list 
RS, št. 67/02, Uredba o emesiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo – Uradni list RS, 
št. 47/05, 45/07).

Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali 
na vodni režim ali stanje voda se lahko izvedejo samo na pod‑
lagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev 
gradbenega dovoljenja izda Ministrstvo za okolje in prostor 
Agencija RS za okolje.

25. člen
Način ravnanja s plodno zemljo:
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno 

zemljo, je deponirati na primernem mestu, in uporabiti za ure‑
ditev zelenic.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

26. člen
Ureditveno območje OPPN, je mogoče izvajati postopno 

v takšnem obsegu, da je zagotovljena funkcija posameznih 
objektov in naprav in da se s tem ne poslabšujejo razmere na 
celotnem območju.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV  
PRI IZVAJANJU OPPN

27. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem obmo‑

čju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objek‑
tov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišče in 
pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.

Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno 

deponirati;
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– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni 
gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na par‑
celni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču;

– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno ob‑
vestiti upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne 
infrastrukture, ki so tangirani pri predmetni gradnji.

IX. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, 
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

28. člen
Na območju urejanja so dovoljene naslednje tolerance:
– za lego objektov: načrtovani objekti se lahko gradijo v 

sklopu gradbene parcele z večjim odmikom kot je določeno v 
grafičnih prilogah, pod pogojem da se upošteva dovoljen odmik 
od sosednjih gradbenih parcel in javnih cest, ter da je zagoto‑
vljena varnost cestnega prometa,

– za horizontalni gabarit: načrtovani objekti se lahko gra‑
dijo večjega tlorisnega gabarita kot je določeno v grafičnih pri‑
logah, pod pogojem, da se ne spreminja razmerje pozidanosti 
gradbene parcele,

– za kote kleti in manipulativnih površin so tolerance 
± 50 cm, vendar kota manipulativnih površin se prilagaja vozi‑
šču javne ceste z maksimalnim naklonom do 3 %,

– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt ali 
uvozov na gradbeno parcelo, pod pogojem, da je zagotovljena 
preglednost na cesti in varnost prometa,

– pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi je 
možno odstopanje potekov predvidenih vodov, kolikor se pojavijo 
utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrezne pro‑
jektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni 
parametri in ekonomičnejša invensticijska vlaganja ob pogoju, da 
prestavitev ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN.

X. KONČNE DOLOČBE

29. člen
OPPN je stalno na vpogled pri pristojni občinski službi v 

Občini Braslovče in Upravni enoti Žalec, Oddelek za okolje in 
prostor.

30. člen
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcij‑

ske službe in komunalni nadzornik v občini.

31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 3505/05/2010
Braslovče, dne 15. septembra 2010

Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

4084. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč s komunalno opremo za OPPN 
Rakovlje Terasa 3 v Občini Braslovče  
in podlage za odmero komunalnega prispevka

Občinski svet Občine Braslovče je na podlagi 74. in 
79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Ura‑
dni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09), 17. člena Uredbe o vse‑
bini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, 
št. 80/07), 11. člena Pravilnika o merilih za odmero komunal‑
nega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta 
Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) na 
27. redni seji dne 15. 9. 2010 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  
s komunalno opremo za OPPN Rakovlje  
Terasa 3 v Občini Braslovče in podlage  

za odmero komunalnega prispevka

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem po‑

drobnem prostorskem načrtu za del območja PA‑9 Rakovlje 
Terasa 3 (Uradni list RS, št. 102/09) v nadaljevanju: OPPN, 
sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč – v nadalje‑
vanju: program opremljanja, št. 23D2010, ki ga je izdelalo 
podjetje Geodetski zavod Celje d.o.o., UL. XIV. Divizije 10, 
3000 Celje.

2. člen
(1) Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme;
– obračunska območja posameznih vrst komunalne 

opreme;
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posame‑

znih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno 

zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posa‑
meznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih.

(2) Program opremljanja vsebuje tudi podrobnejša merila 
za odmero komunalnega prispevka.

3. člen
Občina komunalni prispevek za obstoječo komunalno 

opremo na območju OPPN odmeri na podlagi Odloka o progra‑
mu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komu‑
nalnega prispevka na območju Občine Braslovče (Uradni list 
RS, št. 59/08 z dne 13. 6. 2008, 31/10 z dne 16. 4. 2010).

4. člen
(1) Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih 

lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, 
ki urejajo varstvo okolja,

– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih 
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo 
energetiko, na območjih kjer je priključitev obvezna,

– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske 
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

(2) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje 
komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadalj‑
njem besedilu: zavezanec) plača občini. V višini komunalnega 
prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opre‑
me.

(3) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne 
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na 
to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.

(4) Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto ko‑
munalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški, 
izračunani na podlagi projektantskih popisov po oceni vrednosti 
PGD in PZI Gospodarska javna infrastruktura in grajeno javno 
dobro na območju OPPN PA 9 – Rakovlje Terasa 3, št. Projekta 
003/2010 z datumom maj 2010, zmanjšani za delež drugih 
virov pri financiranju načrtovanih investicij iz načrta razvojnih 
programov občinskega proračuna.

(5) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več 
zemljiških parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen objekt, 
oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načr‑
tom namenjena za graditev objektov.

(6) Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih povr‑
šin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
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II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE  
KOMUNALNE OPREME

5. člen
Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je 

razviden v programu opremljanja.

6. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno 

opremo za območje OPPN Rakovlje Terasa 3:
– cestno omrežje (oznaka obračunskega območja 

OCrak)
– vodovodno omrežje (oznaka obračunskega območja 

OVrak)
– meteorno kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunske‑

ga območja OKMrak)
– fekalno kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskega 

območja OKFrak)

Komunalna 
oprema

OPPN Rakovlje Terasa 3 Dolžina 
ceste [m]

Cestno
omrežje

Javna pot – Rekonstrukcija obsto‑
ječe ceste C1

183.67

Izgradnja nove javne poti C2 61.79

Izgradnja nove javne poti C3 90.94

Izgradnja nove javne poti C4 129.39

Izgradnja nove javne poti C5 135.49

Skupaj cestno omrežje: 601.28

TABELA 1: Dolžine občinskih cest za OPPN Rakovlje 
Terasa 3

Komunalna 
oprema

OPPN Rakovlje Terasa 3 Vodovodno 
omrežje [m]

Vodovodno 
omrežje

VOD 1 180.34

VOD 2 223.05

VOD 3 118.49

VOD 4 120.65

Skupaj vodovodno omrežje: 642.53

TABELA 2: Dolžine vodov vodovodnega omrežja

Komunalna 
oprema

OPPN Rakovlje Terasa 3 Kanalizacij‑
sko omrežje 

[m]

Meteorno 
kanali‑

zacijsko 
omrežje

MK ‑ 1 143.71
MK ‑ 2 161.90
MK ‑ 3 163.92
MK ‑ 4 117.29
MK ‑ 5 122.24
Skupaj kanalizacijsko omrežje: 709.06

TABELA 3: Dolžine vodov meteorne kanalizacije

Komunalna 
oprema

OPPN Rakovlje Terasa 3 Kanalizacij‑
sko omrežje 

[m]

Fekalno 
kanali‑

zacijsko 
omrežje

FK ‑ 1 252.04
FK ‑ 2 191.79
FK ‑ 3 155.15
Skupaj kanalizacijsko omrežje: 598.98

TABELA 4: Dolžine vodov fekalne kanalizacije

III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST 
KOMUNALNE OPREME

7. člen
Obračunska območja za posamezno komunalno opremo 

so:
– cestno omrežje: eno obračunsko območje oznaka 

OCrak;
– vodovodno omrežje: eno obračunsko območje oznaka 

OVrak;
– meteorno kanalizacijsko omrežje: eno obračunsko ob‑

močje z oznako OKMrak
– fekalno kanalizacijsko omrežje: eno obračunsko obmo‑

čje z oznako OKFrak
Rakovlje Terasa 3

Stavbna zemljišča [m2] 35.411,00
Neto tlorisna površina stavb 
[m2] 7.891,20

TABELA 5: Prikaz površine stavbnih zemljišč ter neto 
tlorisnih površin stavb za OPPN Rakovlje Terasa 3

8. člen
Obračunska območja so prikazana v grafičnih prilogah, ki 

so sestavni del tega odloka (Priloga 1 – cestno omrežje, prilo‑
ga 2 – vodovodno omrežje, priloga 3 – kanalizacijsko omrežje).

IV. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV 
INVESTICIJE NA ENOTO MERE

9. člen

Površina 
obračunskega 
območja [m2]

Obračunski 
stroški (brez 

DDV) [€]

Cena 
opremljanja 
na površino;  

Cp [€/m2]
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ, PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 35.411 149.814,00 4,231
II. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 35.411 684.021,05 19,317
Ocena stroškov za cestno omrežje (OCrak) 35.411 328.119,96 9.266
Ocena stroškov za vodovodno omrežje (OVrak) 35.411 86.460,52 2.442
Ocena stroškov za meteorno kanalizacijsko omrežje (OKMrak) 35.411 157.814,96 4.457
Ocena stroškov za fekalno kanalizacijsko omrežje (OKFrak) 35.411 111.625,61 3.152
SKUPAJ 35.411 833.835,05 23,547

TABELA 6: Tabela s prikazom obračunskih stroškov preračunanih na kvadratni meter stroškov opremljanja stavbnega ze‑
mljišča
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Neto tlorisna 
površina 
objektov 

območja [m2]

Obračunski 
stroški 

(brez DDV) [€]

Cena 
opremljanja na 

površino;  
Cp [€/m2]

I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ, PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 7.891,20 149.814,00 18,985
II. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 7.891,20 684.021,05 86,681
Ocena stroškov za cestno omrežje (OCrak) 7.891,20 328.119,96 41,580
Ocena stroškov za vodovodno omrežje (OVrak) 7.891,20 86.460,52 10,957
Ocena stroškov za meteorno kanalizacijsko omrežje (OKMrak) 7.891,20 157.814,96 19,999
Ocena stroškov za fekalno kanalizacijsko omrežje (OKFrak) 7.891,20 111.625,61 14.146
SKUPAJ 7.891,20 833.835,05 105,666

TABELA 7: Tabela s prikazom obračunskih stroškov preračunanih na kvadratni meter stroškov opremljanja neto tlorisne 
površine

14. člen
Celotni komunalni prispevek se za objekte, ki se na novo 

priključujejo na komunalno opremo ter za objekte iz 15. člena 
izračuna na naslednji način:

KP = Σ KPij

KP celotni komunalni prispevek
KPij komunalni prispevek za posamezno vrsto komunal‑

ne opreme.

15. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila stavbnega zemlji‑

šča in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega 
prispevka je Dp:Dt = 0,5:0,5.

(2) Faktor dejavnosti (Kdej.) je določen za vrste objektov 
določenih po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst 
objektov in po določitvi objektov državnega pomena (Uradni list 
RS, št. 33/03, 78/05), ki je razviden v programu opremljanja.

(3) Olajšave pri plačilu komunalnega prispevka za gradnjo 
komunalne opreme v skladu s 7. členom Pravilnika o merilih za 
odmero komunalnega prispevka niso predvidene.

VI. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

16. člen
(1) Občinski upravni organ izda odločbo na zahtevo zave‑

zanca ali po uradni dolžnosti. Rok za izdajo odločbe je 15 dni, o 
izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.

(2) Ob izstavitvi odmerne odločbe se preveri dejansko 
stanje predvidene komunalne opreme, preveri se stanje, ki je 
bilo podano v načrtu razvojnih programov in obračuna samo 
tisto predvideno komunalno opremo, ki je že zgrajena oziroma 
tisto predvideno komunalno opremo, za katero lahko izvedbo 
časovno opredelimo.

(3) Komunalni prispevek se plača kot enkratni znesek.

17. člen
Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za okolje 

in prostor na Občini Braslovče.

VII. PREHODNE DOLOČBE

18. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati dne 1. 2. 2011.

Št. 3505/20/2010
Braslovče, dne 15. septembra 2010

Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

V. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO  
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

11. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investi‑

tor, ki bo na območju OPPN gradil objekte.

12. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra 

parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem ob‑
močju z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški opre‑
mljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z do‑
ločeno komunalno opremo (Ct(ij)), se pri odmeri komunalnega 
prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa 
cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeni‑
štvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena 
dela – ostala nizka gradnja«.

(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja 
datum uveljavitve programa opremljanja.

13. člen
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opre‑

me se izračuna na naslednji način:

KPij = (Aparcela x Cp x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ct x Dt)*i

Zgornje oznake pomenijo:
– KPij: znesek dela komunalnega prispevka, 

ki pripada posamezni vrsti komunalne 
opreme na posameznem obračunskem 
območju,

– Aparcela: površina parcele,
– Cp: obračunski stroški, preračunani na m2 

parcele na obračunskem območju za po‑
samezno vrsto komunalne opreme,

– Dp: delež parcele pri izračunu komunalnega 
prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt 
= 1),

– Ct: obračunski stroški, preračunani na m2 
neto tlorisne površine objekta na obra‑
čunskem območju za posamezno vrsto 
komunalne opreme,

– Kdejavnost: občina določi faktor dejavnosti, če odlok 
ne določi drugače, je faktor dejavnosti 1,

– Atlorisna: neto tlorisna površina objekta,
– Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri iz‑

računu komunalnega prispevka (min. 0,3, 
max. 0,7; Dp + Dt = 1),

– i letni povprečni indeks podražitve, ki jih 
objavlja GZS – Združenje gradbeništvo in 
IGM na področju nizkih gradenj.
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CELJE

4085. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih 
prostorov

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, 
Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja

C E N I K
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

OBČINA CELJE 
obračun po merilcih 
variabilni del cene 0,0572 €/KWh 
priključna moč – fiksni del cene 1,6973 €/KW/mes.
števnina za toplotne števce  
(za stanovanjski odjem) 0,0094 €/m2 /mes. 

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Ob‑
čini Celje za variabilni del cene, velja od 15. 9. 2010, za priključ‑
no moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.

OBČINA ŠTORE
obračun po merilcih 
variabilni del cene 0,0712 €/KWh 
priključna moč – fiksni del cene 1,7093 €/KW/mes. 
števnina za toplotne števce  
(za stanovanjski odjem) 0,0094 €/m2 /mes. 

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v 
Občini Štore za variabilni del cene, velja od 15. 9. 2010, 
za priključno moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 
2007.

Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stano‑
vanjski odjem, so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju 
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode, za namene 
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, 
št. 31/10), cena števnine pa po sklepu Odbora Energetike 
Celje, javno podjetje, d.o.o., z dne 3. 10. 2007.

Skladno z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energi‑
je pri končnih odjemalcih se ob ceni ogrevanja zaračunava 
tudi prispevek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 
0,05 EURc/kWh.

Skladno z ZDDV se na vse navedene cene in dodatke 
obračuna še 20% davek na dodano vrednost.

Celje, dne 15. septembra 2010

ENERGETIKA CELJE
javno podjetje, d.o.o.

mag. Aleksander Mirt l.r.
direktor

ČRNOMELJ

4086. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji

Na podlagi 42. člena Odloka o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Črnomelj 
(Uradni list RS, št. 51/10) in Odloka o odvajanju in čiščenju ko‑
munalne odpadne in padavinske vode v Občini Semič (Uradni 
list RS, št. 45/10), JP Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska 
cesta 24a, 8340 Črnomelj sprejema

T E H N I Č N I   P R A V I L N I K
o javni kanalizaciji

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji (v nadaljnjem 

besedilu: tehnični pravilnik) se podrobneje urejajo tehnični nor‑
mativi in postopki pri odvajanju in čiščenju odpadne vode na 
območju Občine Črnomelj.

2. člen
Tehnični pravilnik so dolžni upoštevati vsi sodelujoči pri 

projektiranju, gradnji, komunalnem opremljanju in upravnem po‑
stopku, izvajalec javne službe in uporabniki javne kanalizacije.

3. člen
Javna kanalizacija je sistem kanalskih vodov, kanalov in 

jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki se pove‑
zujejo v sekundarno, primarno ali magistralno kanalizacijsko 
omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske 
vode s streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom 
prekritih javnih površin. Objekti in naprave javne kanalizacije 
so lokalna gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb 
na javno kanalizacijo, pretočne in nepretočne greznice, male 
čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, niso objekti 
javne kanalizacije.

Naprave in objekti javne kanalizacije so:
– kanalizacijsko omrežje z revizijskimi jaški,
– razbremenilniki visoke vode,
– zadrževalni bazeni padavinske vode,
– črpališča odpadnih vod,
– čistilne naprave za čiščenje odpadne vode,
– drugi objekti in naprave, ki so namenjeni za pravilno in 

nemoteno odvajanje in čiščenje odpadne vode.
Javna kanalizacija so medsebojno funkcionalno poveza‑

ne naprave in objekti, ki so namenjeni za odvajanje in čiščenje 
odpadne vode uporabnikov.

4. člen
Notranja kanalizacija so naprave in objekti, ki so name‑

njeni za odvajanje in čiščenje odpadne vode samo enemu 
uporabniku, ki je priključena na javno kanalizacijo.

Za notranjo kanalizacijo se štejejo:
– vertikalna in horizontalna kanalizacija v objektu,
– naprave za akumulacijo, prečrpavanje in nevtralizacijo 

odpadne vode,
– pomožni objekti (lovilci olj, lovilci maščob, peskolovi),
– spojni kanal,
– kontrolni jašek na spojnem kanalu,
– čistilna naprava za predčiščenje.

5. člen
Notranja kanalizacija je praviloma priključena na javno 

kanalizacijo po spojnem kanalu v najbližji revizijski jašek. V 
predelih, kjer je zgrajeno ločeno kanalizacijsko omrežje za 
zbiranja odpadnih in padavinske vode (več kot 2000 PE), mora 
biti notranja kanalizacija zgrajena tako, da se padavinske vode 
odvajajo po ločenem spojnem kanalu.

6. člen
Glede na vrsto komunalne rabe se delijo kanalizacijski 

sistemi na:
– javne kanalizacijske sisteme,
– interne kanalizacijske sisteme.
Glede na namen odvajanje odpadne vode je lahko javni 

kanalizacijski sistem:
1. mešan – če po kanalizacijskem sistemu odvajamo 

odpadno in padavinsko vodo skupaj (načeloma se morajo 
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strešne vode ponikati oziroma, kjer je le mogoče, se odvajajo 
direktno v vodotok)

2. ločen – če v en kanalizacijski sistem odvajamo pada‑
vinsko vodo, v drugega pa odpadno vodo.

7. člen
Kanalizacijsko omrežje in naprave se po svojem namenu 

in funkciji delijo na sekundarne, primarne in magistralne.
a) Sekundarno omrežje in naprave so:
– kanalizacija mešanega in ločenega omrežja za nepo‑

sredno priključevanje porabnikov na posameznem območju 
(stanovanjskem, industrijskem, turističnem, manjših naselij),

– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode 
na sekundarnem omrežju,

– naprave za čiščenje odpadne vode na posameznem 
območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem, manjših 
naselij).

b) Primarno omrežje in naprave:
– kanalski cevovodi za odvajanje odpadne in padavinske 

vode iz dveh ali več stanovanjskih območij in drugih območjih v 
ureditvenem območju naselja (industrijskih območjih, turističnih 
območjih, manjših naseljih),

– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih voda 
iz dveh ali več stanovanjskih območij in drugih območij v ure‑
ditvenem območju naselja (industrijskih območjih, turističnih 
območjih, manjših naselij),

– naprave za čiščenje odpadnih voda iz dveh ali več sta‑
novanjskih območij in drugih območij v ureditvenem območju 
naselja (industrijskih območjih, turističnih območjih, manjših 
naseljih).

c) Magistralno omrežje in naprave zajemajo omrežje in 
naprave, ki so regijskega ali medregijskega pomena, in sicer:

– kanalski cevovodi za odvajanje odpadne in padavinske 
vode,

– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode 
na magistralnem omrežju,

– čistilne naprave, s katerimi se zaključuje magistralno 
omrežje.

8. člen
Drugi izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– notranja kanalizacija je kanalizacija v objektu in zunaj 

njega do spoja na javno kanalizacijo,
– kanal je cevovod za odvajanje odpadne vode, ki je po‑

ložen v zemljo in deluje po težnostnem načelu,
– priključek stavbe na javno kanalizacijo je kanalski vod 

ter z njim povezane tehnološke naprave, kot so peskolov, 
lovilec olj in črpališče za prečrpavanje odpadne vode in je na‑
menjen odvajanju odpadne vode v omrežje javne kanalizacije. 
Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije, ki je v lasti 
uporabnika in poteka od mesta priključitve na javno kanaliza‑
cijo do prvega revizijskega jaška ali do zunanje stene stavbe, 
kolikor revizijskega jaška ni možno postaviti,

– kontrolni jašek je jašek na spojnem kanalu za meritve 
in odvzem vzorcev,

– revizijski jašek je jašek na notranji ali javni kanalizaciji 
za opravljanje nadzora vzdrževalnih del,

– podslapje je vertikalni cevovod ob revizijskem jašku za 
premostitev višinske razlike v kanalu ali na priključku,

– kaskada je prelivna stopnica v kanalu,
– zadrževalni bazen je bazen za akumulacijo padavinske 

vode,
– razbremenilnik visokih voda je jašek za regulacijo vtoka 

padavinske vode v javno kanalizacijo,
– peskolov je jašek za izločanje peska iz odpadne vode,
– črpališče je objekt za prečrpavanje odpadne vode,
– pretočna greznica je naprava za čiščenje komunalne 

odpadne vode brez ozračevanja, v kateri se komunalna odpa‑
dna voda anaerobno obdela skladno s standardoma SIST DIN 
4261 – del 1 in SIST EN 752‑1: 1995,

– nepretočna greznica je nepropusten zbirnik komunalne 
odpadne vode, iz katerega se vsa komunalna odpadna voda in 

izločeno blato odvaža v čiščenje oziroma obdelavo na komu‑
nalno čistilno napravo,

– čistilna naprava je objekt za primarno, sekundarno in 
terciarno čiščenje odpadne vode,

– čistilna naprava za predčiščenje je naprava v lasti upo‑
rabnika, ki je zgrajena z namenom, da se iz odpadnih voda po‑
polnoma ali delno izločijo tiste škodljive snovi, ki bi poslabšale 
lastnosti odpadne vode v javni kanalizaciji in je nameščena 
praviloma pred priključkom na javno kanalizacijo.

9. člen
Kanalizacijsko omrežje mora biti projektirano in zgrajeno 

tako, da zagotavlja optimalen odvod odpadne in padavinske 
vode ob minimalnih stroških izgradnje, vzdrževanja in obra‑
tovanja.

Cilji projektiranja, gradnje in rekonstrukcije so:
– zaščita odvodnika in čistilne naprave pred hidravlično 

preobremenitvijo in negativnimi okoljevarstvenimi efekti,
– zaščita podtalnice,
– skrb za lokalno napajanje vodonosnikov,
– zagotovitev primerne zmogljivosti kanala,
– skrb za varne delovne pogoje,
– skrb za trajnost sistema,
– zadovoljivo delovanje in vzdrževanje,
– dostopno in varno kontroliranje, čiščenje in vzdrževanje 

kanalov, objektov in naprav s strojno opremo brez povzročitve 
škode,

– statična in dinamična nosilnost kanala,
– sprememba hidravličnih lastnosti (prevodnosti),
– obratovanje brez zamašitev,
– omejitev pogostosti preplavitve na predpisano vre‑

dnost,
– varovanje javnega zdravja in življenj,
– preobremenitev naj ne bi prekoračevala predpisanih 

vrednosti,
– varovanja zdravja in življenj obratovalnega osebja,
– varovanje vodotokov pred onesnaževanjem v okviru 

predpisanih omejitev,
– kanalizacija ne sme ogrožati obstoječih objektov, ki 

mejijo na oskrbovalne naprave,
– doseganje zahtevane življenjske dobe in ohranitev funk‑

cionalnega stanje naprav,
– vodotesnost kanalizacije za odpadno vodo ustrezno 

zahtevam preizkušanja,
– preprečitev nastajanja smradu in strupenih snovi.
Izbira vrste sistema za odvod odpadne in padavinske 

vode je v pretežni meri odvisna od:
– vrste sistema, ki že obstaja,
– kapacitete in kvalitete odvodnika,
– vrste dotokov v sistem,
– potrebe po čiščenju,
– topografije,
– obstoječih čistilnih naprav,
– drugih lokalnih pogojev.
Vplivi sistemov za odvod vode v vodotoke morajo izpol‑

njevati zahteve predpisov iz varstva okolja.
Pozornost je treba posvetiti topografskim značilnostim te‑

rena in geološki sestavi tal, kjer so geološke karte pomanjkljive 
je treba izvesti raziskave. Z geotehničnimi raziskavami je treba 
pridobiti natančne podatke o:

– obtežbah kanalov in objektov na njih,
– nevarnosti drsin,
– posedanju,
– gibanju finih delcev (izpiranju),
– nabrekanju v glinenih slojih,
– toku in gladini podtalnice,
– možnostih napajanja vodonosnika,
– obremenitvah bližnjih objektov in cest,
– poprejšnji uporabi zemljišča (vključujoč rudarstvo),
– možnost gradnje z alternativnimi vrstami gradnje,
– možnostih uporabe vrste cevi,
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– možnostih uporabe posteljice cevi,
– agresivni zemljini ali podtalnici.
Pri presoji, ali so zahteve sistema za odvod vode izpolnje‑

ne, je treba upoštevati vse razpoložljive podatke o:
– poplavah,
– zamašitvah,
– porušitvah kanalov,
– boleznih, poškodbah, smrtnih primerih vzdrževalnega 

osebja,
– boleznih, poškodbah, smrtnih primerih drugih oseb,
– poškodbah kanalov,
– upoštevanju pogojev na vtokih in izpustih v sistem za 

odvod vode in iz njega,
– pregledih kanalov s TV kamero,
– pritožbah o širjenju smradu,
– hidravličnih preverbah,
– delovanju mehanskih in električnih naprav,
– rezultatih tlačnih preizkusov,
– delovanju in stanju regulacijskih naprav,
– preobremenitvah.
Če postavljene zahteve iz tega člena niso izpolnjene, je 

potrebno izvesti ukrepe za izboljšanje stanja.
Načrti in karte katastra kanalizacijskega sistema so osno‑

va za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo kanalizacij‑
skega sistema.

II. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE

10. člen
Pri načrtovanju javne kanalizacije se morajo upoštevati 

določila tega pravilnika in smernice, ki jih opredeljuje izvajalec 
javne službe, državni standardi SIST in Evropski standardi EN 
1610. Pri projektiranju in izgradnji kanalizacije je potrebno za‑
gotoviti takšno izvedbo, da je na vsakem mestu možen dostop 
z ustrezno mehanizacijo za potrebe obratovanja in vzdrževanja 
javne kanalizacije in naprav.

11. člen
Cevi:
Za gradnjo kanalov javne kanalizacije se lahko uporablja‑

jo naslednje vrste cevi:
– za odvod odpadne vode in mešano kanalizacijo: 

polivinil klorid, polietilen, armirani poliester, duktilna litina, 
keramika, jeklo,

– za odvod padavinske vode: poleg navedenih je možno 
uporabiti tudi betonske cevi.

Material mora zagotavljati vodotesnost in odpornost proti 
mehanskim, kemijskim in drugim vplivom (npr. pri čiščenju 
kanalov).

Materiali, iz katerih so izdelani elementi kanala, vključno 
s tesnili, ki pridejo v stik z vodo, glede fizikalnih, kemijskih ali 
mikrobioloških lastnosti ne smejo spreminjati kakovosti vode.

Materiali iz katerega so izdelane cevi, naj se izberejo 
glede na namen, obtežbo, hidravlične zahteve in pričakovano 
življenjsko dobo kanala, ki naj znaša minimalno 50 let.

V primeru, da se kanal betonira na mestu ali montira iz 
elementov, morajo biti stene kanala zglajene do čistega sijaja.

12. člen
Najmanjši dovoljeni notranji profil kanala javne kanaliza‑

cije je ∅ 200 mm, najmanjši dovoljeni notranji profil spojnega 
kanala je ∅200 mm.

13. člen
Najmanjši dovoljeni naklon kanala javne kanalizacije se 

določi tako, da hitrost v kanalu pri srednjem dnevnem pretoku 
ni manjša od 0,5 m/s oziroma 1%. Največji padec kanala javne 
kanalizacije je 6%.

14. člen
Cevi za kanale javne kanalizacije se mora polagati na 

peščeno posteljico debeline 10 cm, kadar pa je naklon kanala 

manjši od 1%, pa na betonsko podlago. Debelina betonske 
podlage in nosilnost se določi na osnovi statičnega izračuna.

15. člen
Cevi za kanal javne kanalizacije ali spojni kanal se morajo 

zasipati z nevezanim materialom v taki debelini, da je kanal 
zaščiten pred mehanskimi poškodbami in zmrzovanjem. V 
primeru, da cevi ne bi prenesle temenske obremenitve, jih je 
potrebno zaščititi z betonsko oblogo v debelini, ki se določi na 
osnovi statičnega izračuna.

16. člen
Revizijski jaški:
Revizijski jaški se gradijo na mestih, kjer se menjajo smer, 

naklon ali prečni profil kanala in na mestih združitve dveh ali 
več kanalov.

Maksimalne razdalje med revizijskimi jaški so načeloma:
za kanale DN 200 do DN 250 25,0 m
za kanale DN 250 do DN 500 50,0 m
za kanale DN 500 do DN 800 80,0 m
za kanale nad DN 800 100,0 m.

17. člen
V primeru, ko je višinska razlika med koto dotočnega in 

iztočnega kanala večja od 1 m, je treba predvideti podslapje. 
Podslapje se zgradi na zunanji ali notranji strani revizijskega 
jaška s T‑kosom, vertikalno cevjo in iztočnim lokom 90°.

Jašek z vgrajenim podslapjem naj bo premera min 
1000 mm. Izvede se iz enakega materiala ali iz materiala 
z boljšimi lastnostmi, kot je osnovni kanal.

V primeru, ko so hitrosti odpadne vode v kanalu veli‑
ke, je na vertikalnih lomih treba izvesti umirjevalne elemente. 
Z umirjevalnimi elementi se zmanjša energija toka odpadne 
vode na stene revizijskega jaška.

18. člen
Revizijski jaški morajo biti dostopni za potrebe kontrole, 

čiščenja in vzdrževanja s strojno opremo.
Revizijski jaški naj bodo premera:
– do globine 1 m minimalno DN 800 mm
– pri globini večji od 1 m min DN 1000 mm.
Vstopne lestve iz nerjavečega jekla je treba vgraditi v 

revizijske jaške globine večje od 1 m.
Pri združevanju kanalov s premerom nad DN 400 mm 

morata kanala na vtočni strani oklepati kot, ki je enak ali manjši 
od 45°, pri kanalih manjšega premera pa je izvedena priključi‑
tev pod kotom v loku v koritnici.

19. člen
Jašek mora biti pokrit z litoželeznim pokrovom dimenzije 

60x60 cm ali ∅60 cm. Nosilnost pokrova na jaških, zgrajenih na 
voznih površinah, mora biti najmanj 25 t, na ostalih površinah 
pa najmanj 5 t. Na pokrovu mora biti napis KANALIZACIJA s 
črkami velikosti min. 5 cm. Pokrov je lahko opremljen z znakom 
občine.

Pokrov na jašku, ki je zgrajen na poplavnem terenu, ne 
sme biti perforiran.

20. člen
Peskolovi:
Peskolovi se vgrajujejo v kanalizacijsko omrežje povsod 

tam, kjer je treba preprečiti vnašanje peska in drugih hitro 
usedljivih snovi v sistem. Vgrajeni morajo biti tudi na vtoku 
v objekte (črpališča, razbremenilniki, deževni bazeni, čistilne 
naprave) na mešanem ali padavinskem sistemu kanalizacije 
kot samostojne enote ali v kombinaciji z izločevalniki lahkih 
tekočin ali maščob.

Dimenzionirajo se tako, da izločajo hitro usedljive snovi 
pri največjem možnem pretoku in da je največja hitrost pretoka 
skozi peskolov 0,2 m/s.
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Biti morajo dostopni za vzdrževanje in morajo imeti pred‑
viden način odstranjevanja usedlin. Peskolovi, ki se vgrajujejo 
kot predfabricirani izdelki, morajo imeti ustrezen certifikat.

21. člen
Lovilec olj in maščobniki:
Lovilci lahkih tekočin se vgrajujejo v mešano in ločeno 

kanalizacijsko omrežje povsod tam, koder je treba iz odpa‑
dne vode izločiti lahke tekočine s specifično težo, manjšo od 
0,95 kg/l, ki jih po predpisih ni dovoljeno spuščati v kanalizacijo 
in v padavinsko kanalizacijsko omrežje pred izpustom v vodo‑
nosnik, če se odvaja padavinska voda s površin, kjer obstaja 
možnost razlitja lahkih tekočin. Izdelani in dimenzionirani mora‑
jo biti v skladu s standardom SIST EN 858. Biti morajo dostopni 
za vzdrževanje in morajo imeti predviden način odstranjevanja 
izločenih lahkih tekočin. Če so vgrajeni v kanalizacijski pri‑
ključek in jih vzdržuje ter skrbi za odstranjevanje izločenih 
snovi uporabnik, mora pa biti omogočen nadzor, ki ga izvaja 
upravljalec sistema. Lovilci lahkih tekočin, ki se vgrajujejo kot 
predfabricirani izdelki, morajo imeti ustrezen certifikat.

Gradnja lovilcev olj je obvezna:
– na varstvenih pasovih vodnih virov in na območjih, ki 

ležijo na vplivnih območjih vodarn, v primeru, ko se padavinska 
voda odvaja v ponikovalnico,

– v delavnicah, garažah in na pralnih ploščadih,
– na parkiriščih za tovorna vozila in avtobuse.
Lovilci maščob se vgrajujejo v mešano in ločeno kanaliza‑

cijsko omrežje povsod tam, kjer je treba iz odpadne vode izločiti 
maščobe, ki jih po predpisih ni dovoljeno izpustiti v kanalizacijo. 
Izdelani in dimenzionirani morajo biti po veljavnih standardih. Biti 
morajo dostopni za vzdrževanje in morajo imeti predviden način 
odstranjevanja izločenih maščob. Vzdrževanje ter skrb za odstra‑
njevanje izločenih maščob ima uporabnik, mora biti omogočen 
nadzor, ki ga izvaja upravljalec. Lovilci maščob, ki se vgrajujejo 
kot predfabricirani izdelki, morajo imeti spričevalo o ustreznosti. 
Vgradnja lovilcev maščob v gostinskih lokalih je obvezna.

22. člen
Zaporne lopute:
Kjer obstaja možnost, da bi zaradi okvar ali drugih vzro‑

kov lahko odtekla v javno kanalizacijo taka odpadna voda, ki 
bi lahko povzročila okvaro javne kanalizacije ali porušila režim 
na čistilni napravi, mora biti notranja kanalizacija zgrajena 
tako, da je možno odvod v javno kanalizacijo prekiniti oziroma 
zadržati. Prekinitev se izvede z zaporno loputo na ročni ali 
električni pogon.

23. člen
Nepovratne lopute:
Izvajalec javne službe ni odgovoren za posledice nepra‑

vilno izvedene notranje kanalizacije, kot je npr. neposredna 
priključitev objektov, ki so pod nivojem pokrovov revizijskih 
jaškov na javni kanalizaciji pod tlačno črto odvajane vode itd. 
Obvezna je vgradnja nepovratne lopute.

24. člen
Preizkus vodotesnosti:
Vsak novozgrajeni kanal mora biti preizkušen na vodo‑

tesnost z zrakom oziroma z vodo od jaška do jaška. Jašek 
se preizkuša na vodotesnost posebej. Preizkus vodotesnosti 
opravljajo pooblaščene pravne in fizične osebe, ki o preizkusu 
napravijo zapisnik v skladu z veljavnimi normativi.

25. člen
Vertikalni odmiki:
Vertikalni odmiki med kanalizacijo s spremljajočimi objekti 

in drugimi podzemnimi instalacijami (merjeno od medsebojno 
najbližjih sten kanalizacije in drugih kanalov) ne morejo biti 
manjši od odmikov pogojevanih v naslednjih točkah.

V primerih križanja, ko je:
a) vodovod pod kanalizacijo, morajo biti izpolnjene še 

naslednje zahteve:
– vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi,
– ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje 

stene cevi kanalizacije, najmanj 3 m na vsako stran,
– v primeru možnosti kontrole drenirane vode sta ustji 

zaščitne cevi lahko odmaknjeni od zunanje stene cevi kanali‑
zacije, 0,8 m na vsako stran,

– v izjemnih primerih je kanalizacija lahko zaščitena tudi 
drugače (PVC folija, glinen naboj), po dogovoru z upravljalcem,

– vertikalni odmik je najmanj 0,6 m;
b) vodovod nad kanalizacijo, na območju vodoprepustne‑

ga zemljišča, morajo biti izpolnjene še naslednje zahteve:
– vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi,
– ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje 

stene kanalizacije, najmanj 3 m na vsako stran,
– vertikalni odmik je najmanj 0,6 m;
c) vodovod nad kanalizacijo, na območju vodo neprepu‑

stnega zemljišča,
– vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi (posteljici 

in zasipa obeh vodov niso neprepustni, zato se v primeru 
puščanja kanalizacije odpadna voda lahko dvigne v območje 
vodovoda),

– v tem primeru vodovoda ni treba obvezno vgraditi v 
zaščitno cev,

– vertikalni odmik je najmanj 0,6 m.

26. člen
Horizontalni odmiki:
Horizontalni (svetli) min. odmik od spodnjega roba pod‑

zemnih temeljev ali podzemnih objektov ne sme biti manjši od 
1,5 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, 
ki ima začetek 30 cm pod dnom kanala v osi kanala in oklepa z 
diagonalo, ki se konča na robu temelja ali objekta, kot 35°.

Minimalni odmik od dreves in okrasnega grmičevja:
– od dreves  2,0 m,
– od okrasnega grmičevja  1,0 m.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7

Komunalni vod Globina kom. voda v odvisnosti od kanala Odmik
Vodovod Večja ali enaka (sanitarni in mešani kanal) 3,0 m
Vodovod Večja ali enaka (padavinska kanalizacija), 1,5 m
Plinovodi, elektrokabli, kabli javne razsvetljave ali PTT 
napeljave

Večja ali enaka 1,0m

Toplovod Večja ali enaka 0,8 m
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Komunalni vod Globina kom. voda v odvisnosti od kanala Odmik
Vodovod Manjša (sanitarni in mešani kanal) 1,5 m
Vodovod Manjša (padavinska kanalizacija) 1,0 m
Plinovodi, elektrokabli, kabli javne razsvetljave ali PTT 
napeljave

Manjša 1,0 m

Toplovod Manjša 0,5 m

v odvodnik in s tem znižajo maksimalne pretoke v dovodnih 
kanalih.

Pri dimenzioniranju razbremenilnikov, ki so znotraj siste‑
ma kanalizacije, je treba upoštevati:

– pretežni del onesnažene padavinske odpadne vode, 
predvsem prvi močno onesnaženi val, je treba zadržati v siste‑
mu in ga odvajati na centralno čistilno napravo,

– predvideti je treba iztok padavinske vode v odvodnik na 
razbremenilnih objektih gor vodno od centralne čistilne naprave 
največ 10‑krat letno,

– poleg izgradnje zadrževalnih bazenov je treba izkoristiti 
tudi zadrževalno kapaciteto obstoječe kanalske mreže tako, 
da v primeru 10‑letnega naliva ne bi prišlo do poplavljanja 
terena.

Pri dimenzioniranju razbremenilnikov na lokalnih kanal‑
skih sistemih je treba navedena določila smiselno upoštevati. 
Razbremenilnike je treba dimenzionirati na podlagi ustreznih 
predpisov tako, da je zagotovljeno odvajanje onesnažene pa‑
davinske vode, predvsem prvega močno onesnaženega vala, 
do čistilne naprave.

32. člen
Razbremenilniki so praviloma sestavljeni iz naslednjih 

enot:
– dotočni kanal,
– razbremenilna komora s prelivno steno,
– dušilna komora z vgrajeno dušilko (dušilna zapornica, 

težnostna dušilka ipd.),
– iztočni kanal iz dušilne komore,
– iztočni kanal za odvod prelite vode iz razbremenilne 

komore v odvodnik.
V razbremenilne objekte se po potrebi vgrajuje naslednja 

oprema:
– dušilke, zapornice, regulacijske prelivne stene ipd.,
– inštalacije,
– v primeru vgradnje določenih tipov navedene opreme 

je treba objekt razbremenilnika oskrbeti z nizkonapetostnim 
elektro‑priključkom z možnostjo rezervnega napajanja iz mo‑
bilnega agregata,

– merno regulacijska oprema z prenosom podatkov v 
nadzorni center.

– Priključek na vodovod za potrebe vzdrževanja objekta 
(pranje, čiščenje …).

33. člen
Črpališča, prečrpavališča:
Črpališča gradimo povsod tam, kjer vode ni mogoče od‑

vajati gravitacijsko (težnostno) in je potrebno prečrpavanje za 
dvig vode na višji nivo.

Treba je upoštevati naslednje pogoje:
– akumulacijski bazen mora biti primeren za sprejemanje 

odpadne vode tudi pri minimalnem in maksimalnem dotoku, 
čas akumuliranja med vklopoma črpalke je maksimalen 2 uri. 
Pri izračunu minimalne črpalne prostornine akumulacijskega 
bazena se mora upoštevati največje dovoljeno število vklopov 
črpalk na uro glede na karakteristike črpalk,

– premer tlačnega voda mora biti minimalno DN 80, v 
primeru uporabe sekalne črpalke lahko tudi manjši,

– minimalne potrebne hitrosti v tlačnih kanalih pri nomi‑
nalni kapaciteti črpalke:

– vertikalni vodi: v = 1 m/s,
– horizontalni vodi: v = 0,7 m/s,

Horizontalni odmiki so, v posebnih primerih in v soglasju z 
upravljalci posameznih komunalnih vodov, lahko tudi drugačni, 
vendar ne manjši, kot jih določa standard SIST EN 805 v točki 
9.3.1, in sicer:

– horizontalni odmiki od podzemnih temeljev in podobnih 
naprav naj ne bodo manjši od 0,4 m,

– horizontalni odmiki od obstoječih (drugih) podzemnih 
napeljav naj ne bodo manjši od 0,4 m,

– v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav 
velika, odmiki ne smejo biti manjši od 0,2 m.

Posebno je treba paziti, da se med izkopom zagotovi 
stabilnost prisotnih naprav in podzemnih napeljav.

27. člen
Nadzemno prečkanje se lahko izvede:
– s pomočjo samostojne mostne konstrukcije, ki poleg 

urbanističnih pogojev in statike upošteva tudi pogoje, določene 
v drugih točkah tega pravilnika,

– s pomočjo cestne mostne konstrukcije ob upoštevanju 
pogojev, določenih v drugih točkah tega pravilnika.

Kanal je lahko vidno obešen na mostno konstrukcijo, lah‑
ko pa je vgrajen v kineti. V primeru, ko je kanal vgrajen v kineti, 
mora imeti montažne pokrove po celi dolžini.

V obeh primerih je treba upoštevati dilatacije mostne 
konstrukcije in kanala ter temu primerno izbrati način pritrditve 
kanala in kompenzacijo dilatacij.

28. člen
Prečkanje vodotoka:
Pri podzemnem prečkanju vodotoka se cevi polagajo v 

primerno izkopane jarke v dnu vodotoka. Način izkopa, polaga‑
nje kanala in zasip so odvisni od vrste vodotoka (širina, globina, 
pretok itd.) ter od oblike in vrste terena brežin (strm, položen, 
raščen, plazovit teren itd.)

Vsako podzemno prečkanje vodotoka je treba načrtovati 
posebej. Pri tem je treba upoštevati navodila soglasodajalcev, 
proizvajalcev cevi in izkušnje podjetij, ki ta dela opravljajo.

29. člen
Prečkanje železnice:
Pri podzemnem prečkanju železnice je potrebno poleg 

pogojev, določenih v prejšnjih točkah, izpolniti še naslednje 
zahteve:

– prečkanje železnice mora biti izvedeno v zaščitni cevi,
– ustji zaščitne cevi morata biti izven gradbenega telesa 

železniškega tira,
– na obeh koncih zaščitne cevi morata biti izdelana revi‑

zijska jaška.
– upoštevajo se pogoji upravljalca.

30. člen
Prečkanje cest:
Pri podzemnem prečkanju mestnih lokalnih cest se pravi‑

loma izvaja brez uporabe zaščitnih cevi, če je kanal vgrajen v 
globini, ki jo predpisuje proizvajalec cevi.

Podzemno prečkanje avtocest se izvaja enako kot podze‑
mno prečkanje železnic.

31. člen
Razbremenilniki:
Razbremenilniki so objekti na kanalski mreži in služijo 

za odvod deževne vode. Grajeni so z namenom, da v času 
močnejših padavin del padavinske vode odvajajo neposredno 
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– maksimalna hitrost v tlačnem vodu pri delovanju obeh 
črpalk paralelno: v max = 2 m/s,

– grablje ali sito je treba nameščati pri črpališčih z doto‑
kom, večjim od 30 l/s,

– zmogljivost črpalk se določa na podlagi maksimalnega 
dotoka v akumulacijski bazen, črpališče z rezervnimi črpalkami 
mora biti krmiljeno tako, da se rezervne črpalke izmenjujejo z 
aktivnimi,

– rotor črpalke brez predhodnega čiščenja oziroma seka‑
nja večjih delcev naj mora omogočati prehod delcev velikosti:

– za črpališča velikosti oskrbovanega območja do 100 
PE min. 80 mm,

– za črpališča velikosti oskrbovanega območja večjega 
od 100 PE min. 100 mm,

– oprema za krmiljenje, nadzor in prenos podatkov mora 
vključevati števec obratovalnih ur za vsako črpalko oziroma 
napravo pri črpališčih.

Črpališče naj bo praviloma klasične vodnjaške oblike 
(okroglo), ustreznega premera in mora biti dostopno s speci‑
alnim vozilom za čiščenje kanalizacije. Gradnja nadzemnega 
objekta je potrebna pri črpališčih z grabljami, sicer pa je čr‑
pališče ustrezno pokrito z nerjavečim pokrovom. Pokrov se 
zaklepa. Objekt mora biti zaščiten z ograjo. Elektro omarica 
z inštrumenti in opremo za kontrolo delovanja in napajanja 
objekta je locirana v neposredni bližini črpalnega bazena (max. 
oddaljenost 15 m), postavljena je na betonski podstavek, iz‑
veden po predpisih oziroma zahtevah distributerja električne 
energije.

Ob objektu je treba predvideti postavitev antene za pre‑
nos naslednjih podatkov v nadzorni center pri črpališčih katerih 
je velikost oskrbovanega območja večja od 100 PE:

– signal vstopa v objekt,
– nivo vode,
– položajna signalizacija močnostnih in krmilnih elemen‑

tov ter položaj loput in zapornic,
– signali napak na elektro in strojni opremi (prenapetostne 

in pretokovne zaščite, termične zaščite, signali vdora vode v 
motorje, signali delovanja momentnih zaščit, izpad faz),

– obratovalni tok in delovne ure elektromotorjev,
– signal delovanja nivojskih zaščitnih stikal,
– meritev trenutnega pretoka in kumulativne vrednosti 

pretoka.
Predvideti je treba možnost postavitve antene na drog 

ali kak drug element za pritrditev oziroma kabelsko povezavo 
na mesto daljinskega prenosa podatkov v center upravljanja. 
Elektronapajanje, upravljanje in kontrola delovanja naprav so 
izvedeni v prostostoječi ali stenski elektroomarici, locirani v 
nadzemnem delu ali na betonskem podstavku ob črpališču 
(zaščita IP 55). Zagotoviti je treba ukrepe, ki preprečujejo kon‑
denz in zmrzovanje.

Pri črpališčih katerih je oskrbovano območje manjše od 
100 PE se vgradi samo avtomatsko daljinsko alarmiranje.

34. člen
Tlačna kanalizacija:
Izvedbo tlačnega voda in izbiro materiala narekujejo te‑

renske razmere in dejanske možnosti izvedbe. V primeru iz‑
vedbe tlačnega voda več kot L = 150 m je treba na dostopnem 
mestu na polovici trase predvideti jašek s čistilnim kosom za 
nujne primere čiščenja.

Globina vkopa tlačne cevi naj bo minimalno 1,20 m.
Zaradi ustavljanja in zaganjanja črpalk morajo biti s hi‑

dravličnim izračunom ugotovljena tlačna nihanja za vsak vod, 
daljši od 50 m in predviden način varovanja tlačnega voda pred 
vodnim udarom.

35. člen
Zadrževalni bazeni:
Zadrževalni bazeni so objekti na kanalski mreži za odvod 

deževne vode. Grajeni so z namenom, da del padavinskega 

odtoka začasno zadržijo. Z izgradnjo zadrževalnih bazenov se 
praviloma doseže:

– zmanjšanje maksimalnega padavinskega odtoka in zato 
potrebne manjše profile odvodnih kanalov,

– zadržanje in delno čiščenje prvega vala močno onesna‑
žene padavinske vode.

Pri dimenzioniranju zadrževalnih bazenov je treba:
– pretežni del onesnažene padavinske odpadne vode, 

predvsem pa prvi močno onesnaženi val, zadržati v sistemu in 
ga odvajati na centralno čistilno napravo,

– predvideti iztok padavinske vode v odvodnik na raz‑
bremenilnih objektih gor vodno od centralne čistilne naprave 
največ, 10‑krat letno,

– poleg izgradnje zadrževalnih bazenov izkoristiti tudi 
zadrževalno kapaciteto obstoječe kanalske mreže tako, da v 
primeru 10‑letnega naliva ne bi prišlo do poplavljanja terena.

Pri projektiranju bazena je treba upoštevati parametre 
(količina zadržane vode, višina zajezitve, maksimalni iztok iz 
bazena), ki jih določi projektant kanalizacijskega sistema.

Pri dimenzioniranju zadrževalnih bazenov na lokalnih 
kanalskih sistemih je treba navedena določila smiselno upo‑
števati, bazene pa dimenzionirati na podlagi predpisov (npr. 
ATV 128).

Zadrževalni bazeni so praviloma sestavljeni iz naslednjih 
enot:

– enote na dotoku v bazen (dotočni kanal, dotočna ko‑
mora),

– akumulacija (pokrita/nepokrita, peskolov, korito za sušni 
pretok, akumulacijski prostor, prelivna stena, potopljene stene 
in drugo),

– enote na iztoku iz bazena (iztočni kanal, kanal za prelito 
vodo z iztokom v odvodnik in drugo).

V bazene je po potrebi treba vgraditi naslednjo opremo:
– čistilni elementi (avtomatske grablje, naprava za kom‑

paktiranje odpadkov s kontejnerjem, prekucniki za izpiranje dna 
akumulacije, črpalke in mešala za usedline ter drugo),

– regulacijski elementi (senzorji za merjenje pretoka in 
nivoja, dušilke, zapornice in drugo),

– kontrola delovanja naprav – brezžični ali kabelski sistem 
zveze s prenosom podatkov v nadzorni center vzdrževalne 
službe (postavitev antene na lokaciji objektov, v prostoru upra‑
vljanja pa potrebna oprema, vgrajena v elektro omari).

Vgraditi je inštalacije:
– tlačni sistem za izpiranje sten bazena,vodovodni priklju‑

ček iz javnega vodovoda ali drug ustrezni sistem,
– nizkonapetostni elektro priključek iz omrežja z možno‑

stjo rezervnega napajanja iz mobilnega agregata,
– pri pokritih akumulacijah sistem za prisilno prezračeva‑

nje s čiščenjem zraka akumulacijskega prostora.

36. člen
Izpiranje kanala s prekucnikom:
Če se kanalska mreža sama po sebi ne izpira dovolj 

(hitrosti pri srednjem dnevnem pretoku so manjše od 0,4 m/s), 
je na neprehodnih kanalih treba izvesti dodatne ukrepe za sa‑
moizpiranje – jašek s prekucnikom. Delovanje prekucnika mora 
omogočiti, da v kanalu pride večkrat na dan do kratkotrajnih 
čistilnih pretokov s hitrostjo, višjo kot 0,7 m/s.

Objekt, v katerega je postavljen prekucnik, je praviloma 
zgrajen iz armiranega betona oziroma iz drugega ustreznega 
materiala. Prenesti mora vse predvidene obtežbe (zemeljski 
pritisk, prometna obtežba, hidrostatični pritisk in drugo) in mora 
biti vodotesen. Imeti mora vstopno odprtino pokrito s primernim 
pokrovom. Tla v objektu morajo biti nagnjena proti toku v kanal, 
ki se izpira.

V objekt se namesti posoda – prekucnik. Velikost in geo‑
metrijske karakteristike prekucnika, ki mora akumulirati ustre‑
zno količino vode, pogojujejo dimenzije objekta.

Prekucnik je posoda iz nerjaveče debelejše pločevine, ki 
se permanentno polni in prazni. Predvidoma se polni z vodo 
iz vodovoda, kjer to ni mogoče, pa z odpadno vodo. Princip 
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delovanja je zasnovan na spremembi težišča polne posode 
glede na težišče prazne. Pri polni posodi se skupno težišče 
posode in akumulirane vode postavi v točko, v kateri je omo‑
gočena prevrnitev posode. Močan vodni tok izplakne usedline 
v kanalu. Tečaji prekucnika morajo biti iz primernega materiala, 
ki v odpadni vodi ne oksidira.

37. člen
Merilna mesta:
Izvedba merilnega mesta, parametri onesnaženosti ter 

obseg in metode izvajanja meritev morajo biti v skladu z ve‑
ljavno zakonodajo.

38. člen
V kanalizacijskih sistemih in na čistilnih napravah upora‑

bljamo naslednje osnovne načine merjenja pretoka odpadne 
vode:

– odprt sistem, kjer je pretok funkcija globine vode, nagi‑
ba ter omočenega preseka v merilnem kanalu: Q = f (h, s, A). 
Odprt sistem merjenja uporabljamo v odprtem kanalu, kjer voda 
odteka gravitacijsko;

– zaprt sistem, kjer je pretok funkcija hitrosti vodnega 
toka in preseka cevi Q = f (v, A). Cev, v kateri teče vodni tok, je 
popolnoma zaprta in napolnjena z vodo. Zaprt sistem merjenja 
uporabljamo tam, kjer odpadno vodo črpamo po ceveh.

Merjenje s sledili:
Pretok izračunamo iz znane množine dodanega sledila. 

Za meritev s sledili mora uporabnik pripraviti poseben načrt 
izvajanja meritve. Merjenje pretoka s sledili se izvaja le v po‑
sebnih primerih (kalibracija merilnih korit, meritev dotoka na 
čistilne naprave).

39. člen
Čistilna naprava:
Čistilna naprava (v nadaljnjem besedilu: ČN) za prečišče‑

vanje odpadne vode mora zadostiti naslednjim zahtevam:
– upoštevani morajo biti veljavni predpisi in standardi za 

to področje,
– čistilna naprava ne sme biti hidravlično in biološko pre‑

obremenjena ali poobremenjena,
– ne sme predstavljati nevarnost za zdravje in življenje 

ljudi,
– naprava ne sme povzročati prekomernenega smradu, 

hrupa in emisij,
– nevarnosti za osebje na objektih in napravah morajo biti 

zmanjšane na najmanjšo možno mero,
– projektirana uporabna doba objektov in naprav: 30 let za 

gradbene objekte, 10 let za elektrostrojno opremo,
– dosežena mora biti predpisana vodotesnost bazenov in 

drugih podobnih objektov,
– načrtovani morajo biti pogoji za učinkovito vzdrževanje,
– možno mora biti povečanje oziroma spremembe proce‑

sov na objektih in napravah,
– dosežena mora biti s projektom predvidena zanesljivost 

procesa, možnost slabega delovanja mora biti zmanjšana na 
minimum,

– poraba energije mora biti racionalna in zmanjšana na 
najmanjšo možno mero,

– v projektu mora biti predvideno varno in ekonomično 
odstranjevanje zgoščin, trdnih odpadkov in odvečnega blata.

Pri zasnovi ČN se mora upoštevati naslednje podatke:
– podatki o sestavi odpadne vode, iz katerih je razvidna 

tudi prisotnost agresivnih in korozivnih snovi,
– podatke o klimatskih razmerah in značilnostih lokacije, 

kot so temperatura, vlažnost, vetrovi ipd.,
– zahteve, ki se nanašajo na hrup, smrad, prah, pene, 

vibracije, elektromagnetna sevanja ipd.,
– posebne zahteve, ki se nanašajo na zasnovo čistilne 

naprave in so praviloma določene v razpisni dokumentaciji 
oziroma v projektni nalogi za objekte in naprave na ČN,

– posebne zahteve, ki se nanašajo na vzdrževanje.

40. člen
Pri projektiranju ČN je treba upoštevati več osnovnih 

zahtev:
– Zagotovljena mora biti stopnja čiščenja zahtevana skla‑

dno z predpisi.
– Omogočena mora biti možnost širitve naprave ali dode‑

lave stopnje čiščenja.
– Vse ČN se načrtujejo in gradijo tako, da omogočajo 

predpisane učinke glede odstranjevanja ogljikovih, dušikovih in 
fosforjevih spojin, varno in ekonomično odstranjevanje odveč‑
nega blata in drugih odpadkov, v skladu s predpisi.

– Za ČN s kapaciteto nad 5000 PE je treba pravilnost 
dimenzioniranja dokazati z računalniško simulacijo.

– Vse naprave, ki se lahko pokvarijo, morajo biti insta‑
lirane tako, da je dosežena zadostna varnost obratovanja in 
čiščenja, tudi če ne delujejo vedno z največjim izkoristkom 
oziroma če je del vgrajenih naprav pokvarjen.

– Kjer je možno in smiselno, je treba predvideti obtoke v 
primeru rekonstrukcije in vzdrževanja.

– V primerih, ko je oskrba z energijo lahko pogosto mote‑
na, je treba predvideti ustrezno rezervno napajanje elementov 
in naprav. Proces na ČN mora biti zasnovan tako, da se po 
končani motnji vzpostavi normalno operativno stanje v najkraj‑
šem možnem času.

– ČN mora biti zasnovana tako, da je možno vzorčenje 
odpadne vode na dotoku in na iztoku iz naprave oziroma iz ka‑
teregakoli elementa ČN na mestih, ki so pomembna za kontrolo 
procesa in emisij.

– Vse informacije o kvaliteti in kvantiteti snovi in elemen‑
tov na ČN, ki so pomembne za efektivno delovanje ČN, morajo 
biti dostopne (pretoki, nivoji, tlaki, temperature, koncentracija 
snovi, pH vrednost).

– Omogočeno mora biti varno in preprosto čiščenje, vzdr‑
ževanje in popravila objektov in naprav na ČN.

41. člen
Konstrukcijske zahteve za objekte so:
– konstrukcija objektov na ČN mora delovati skupaj z 

vgrajenimi napravami kot funkcionalna celota,
– natančnost pri dimenzioniranju mora biti takšna, da 

omogoči pravilno inštalacijo in operativnost vgrajenih naprav,
– dosežena mora biti zanesljivost za prenašanje obreme‑

nitev (npr. tlak, statične in dinamične obtežbe) v času delovanja 
in servisiranja naprave,

– dosežena mora biti odpornost proti kemičnim in biolo‑
škim obremenitvam snovi iz vode, blata, atmosfere, plinov ter 
proti temperaturi oziroma temperaturnim spremembam,

– dosežena mora biti varnost proti vzgonu, ko so objekti 
prazni,

– dosežena mora biti vodotesnost.
Posebne pozornosti morajo biti deležni elementi:
– prehodi med objekti in napravami,
– zveze med strojnimi in elektro elementi in napravami,
– dostopi k objektom in napravam,
– ventilacija in temperatura v objektih,
– oskrba z vodo,
– možnost za hitro praznjenje objektov,
– naprave za dvigovanje,
– skladišča za delovna sredstva in za nevarne snovi,
– bazeni,
– korozijska odpornost betonskih objektov.
Pri zasnovi, delovanju, vzdrževanju in pri rekonstrukciji je 

posebno pozornost treba posvetiti naslednjim elementom:
– podatki, ki so pomembni za statično in strojno dimen‑

zioniranje elementov in naprav, kot so npr. obtežba, nosilnost, 
torzija, uporabnost, staranje itd.,

– poti, stopnice in podesti,
– grablje in sito s kompaktorjem,
– pokrovi, montažne odprtine, odprtine za čiščenje,
– premikajoči deli (kolesa ipd.),
– črpalke in kanali,
– vpihovala in kompresorji,
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– merilna in kontrolna oprema,
– elektrooprema,
– zaščita materialov proti koroziji,
– kakovosti varjenja.
Pri zasnovi, gradnji in delovanju ČN je treba določiti in 

zasledovati:
– vplive na okolje,
– varnost objektov in naprav oziroma posameznih ele‑

mentov,
– delovanje in vzdrževanje,
– rezervne dele in posebna orodja.

42. člen
Zmogljivost sistemov za odvod vode je treba preizkušati in 

presojati med gradnjo, pri rekonstrukciji in obnovi, po zaključku 
posamezne gradbene faze, pa tudi med celotnim obdobjem 
uporabe.

Preskusi in presoje obsegajo:
– preizkus tesnosti z vodo; po standardu SIST EN 1610;
– preizkus tesnosti z zrakom; po standardu SIST EN 

1610;
– preizkus infiltracije;
– preizkus s pregledom pohodnih kanalov;
– pregled s TV kamero;
– določitev sušnega odtoka;
– nadzor dotokov v sistem;
– nadzor nad kakovostjo, količino in pogostostjo emisij na 

izpustnih mestih v odvodnik;
– nadzor nad strupenostjo in eksplozivnostjo plinov (me‑

šanic plinov z zrakom) v sistemu;
– nadzor nad dotokom na čistilno napravo.
Izbira vrste preizkusov in presoj je odvisna od tega, ali gre 

za nov ali že obstoječ sistem za odvod vode.
Preizkus tesnosti se opravi na vsakem novozgrajenem, re‑

konstruiranem ali obnovljenem kanalu. Po opravljenem preizku‑
su tesnosti se sestavi zapisnik, ki ga podpiše ta nadzorni organ 
in vodja gradbišča. Zapisnik o uspešno opravljenem preizkusu 
tesnosti je sestavni del investicijsko‑tehnične dokumentacije.

Preizkus se mora izvajati po določilih poglavja 10 (Preiz‑
kušanje kanalov) standarda SIST EN 1610 ali po DIN 4033.

Pri tlačnem preizkusu po SIST EN 1610 z zrakom se 
uporablja preizkusni postopek LC.

43. člen
Predaja in prenos kanalizacije v upravljanje:
Investitor gradnje kanalizacije, ki ima značaj javne kana‑

lizacije, mora le‑to predati v lastništvo občine. Občina preda to 
kanalizacijo v upravljanje izvajalcu javne službe. Ob primopre‑
daji, o kateri se sestavi zapisnik, mora investitor izročiti občini 
oziroma izvajalcu javne službe naslednjo dokumentacijo:

– projekt z gradbenim dovoljenjem,
– projekt izvedenih del, izdelan po določbah pravilnika o 

podzemnem katastru, (vsebovati mora podatke, ki so vsebo‑
vani v katastru izvajalca javne službe),

– zapisnik o preizkusu vodotesnosti,
– uporabno dovoljenje,
– evidence, knjigovodske in blagajniške podatke, listi‑ne 

o lastništvu, podatke o terjatvah in dolgovih in druge poslovne 
zadeve.

Na podlagi zapisnika o prevzemu kanalizacije izvajalec 
javne službe le‑to vnese v kataster komunalnih naprav, občina 
pa v svoja osnovna sredstva.

44. člen
V primeru, da gre za prevzem v upravljanje javne kana‑

lizacije, ki jo je do tedaj upravljala krajevna skupnost, vaški 
odbor ali druge pravne ali fizične osebe, ki ni bil organiziran 
po veljavnih predpisih v smislu ustrezne lokalne javne službe 
za odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode, so do‑
voljena odstopanja od zahtev. V tem primeru mora imeti javna 
kanalizacija, ki se predaja, vsaj:

– izdelan geodetski posnetek stanja in grafični prikaz 
kanalizacije,

– izdelano hidravlično in sanitarno‑tehnično analizo obsto‑
ječega stanja s predlogi morebitnih nujnih kratkoročnih, sanacij‑
skih ukrepov in oceno potrebnih vlaganj (sanacijski program),

– izdelano strokovno mnenje o splošnem stanju kanali‑
zacije v smislu zadovoljevanja zahtev odloka o odvajanju in 
čiščenju odpadnih komunalne in padavinske vode in skladnosti 
z tem pravilnikom ter drugih veljavnih standardov in normativov 
za kanalizacijska omrežja za odvajanje in čiščenje odpadne 
komunalne in padavinske vode,

– izdelano strokovno mnenje o vključevanju kanalizacije 
v koncept odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in pada‑
vinske vode,

– knjigovodske podatke za posamezne vrste objektov, če 
pa teh ni, pa je potrebno pridobiti ustrezne vrednostne podatke 
s pomočjo pooblaščenega cenilca,

45. člen
Soglasje za priključitev objekta na javno kanalizacijo:
Upravljavec javne kanalizacije je kot nosilec javnega po‑

oblastila ustanoviteljev obvezni dajalec soglasja, ki skladno z 
veljavno zakonodajo, podzakonskimi akti, odloki in pravilniki 
soodloča o zadevah glede urejanja prostora za področje odva‑
janja in čiščenja odpadne vode.

V zvezi s tem izdaja:
– smernice in mnenja k prostorskim aktom,
– projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam za 

posege v prostor,
– soglasja o možnosti oskrbe
– projektne naloge za izdelavo PGD, PZI projektov.
Soglasja so namenjena:
– uveljavljanju sprejetih razvojnih konceptov,
– usklajevanju prostorskega načrtovanja na državnem in 

lokalnem nivoju,
– določanju pogojev za posege v prostor,
– določanju pogojev zagotavljanja oskrbe z javno kana‑

lizacijo,
– določanju pogojev za izvedbo priključkov.
Projektno dokumentacijo za kanalizacijske objekte in 

opremo se izdela skladno z izdanimi pogoji za poseg v prostor, 
ki jo pripravi upravljavec na podlagi vloge investitorja in potreb‑
nih podatkov, ki se nanašajo na oskrbo z javno kanalizacijo.

Kompletno projektno dokumentacijo naprav, usklajeno 
z ostalo komunalno in cestno infrastrukturo ter zbirno karto 
vseh obstoječih in predvidenih komunalnih naprav, je potrebno 
dostaviti upravljavcu v pregled in potrditev. Če je del javnega 
kanalizacijskega omrežja predviden v objektih uporabnikov, se 
v pregled predloži tudi projektno dokumentacijo teh objektov.

Projektant je dolžan uskladiti projektno dokumentacijo s 
pripombami pregleda in podati ustrezno izjavo o uskladitvi.

En izvod projektne dokumentacije vodovodnih naprav 
zadrži upravljavec.

Investitor objekta, predvidenega za priključitev na javno 
kanalizacijo, si mora k lokaciji in gradnji objekta pridobiti soglas‑
je izvajalca javne službe.

Kadar na podlagi lokacijske informacije ni mogoče opre‑
deliti vseh pogojev priključitve objekta na javno kanalizacijo, se 
izda posebno soglasje h gradnji objekta oziroma priključka.

S soglasjem se opredelijo pogoji za izgradnjo in priključi‑
tev na javno kanalizacijo. Po potrebi se lahko predpišejo tudi 
pogoji za izgradnjo notranje kanalizacije.

46. člen
Investitor predloži k vlogi za pridobitev smernic, mnenja ali 

soglasja iz prejšnjega člena pred priključitvijo objekta naslednjo 
dokumentacijo:

a) Za smernice in mnenje k prostorskim izvedbenim ak‑
tom:

– prostorska in planska dokumentacij(ureditveni načrt, 
zazidalni načrt …),

– situacijo z vrisanim objektom in kanalizacijskim priključ‑
kom v merilu 1:1000 ali 1:500,
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– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s 
predvideno potrošnjo vode in oceno kvalitete in tipa odpadne 
vode,

– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene 
gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je predvidena 
gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih 
virov,

– faznost realizacije;
b) Za pridobitev projektnih pogojev je potrebno predložiti:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi 

objektov,
– idejno zasnovo,
– situacijo obstoječega stanja,
– situacijo v merilu 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi 

komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali 
na lokaciji,

– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s 
predvideno potrošnjo vode,

– strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je 
to določeno s predpisi,

– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene gra‑
dnje ne bodo vsebovale take snovi, ki se ne bodo mogle me‑
hansko ali biološko razgraditi;

c) Za soglasje k projektnih rešitvam in projektni dokumen‑
taciji za novogradnj, spremembo namembnosti, rekonstrukcije 
in odstranitve objektov:

– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom 
zunanje ureditve in s projektom za priključitev na javno kana‑
lizacijo,

– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– izvedbeni načrt notranje odvodne instalacije;
d) Za soglasje za priključitev, novih in obstoječih objek‑

tov:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o 

pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov 
in urejanje prostora, oziroma dokaz o legalnosti gradnje (objekt 
zgrajen pred letom 1967),

– katastrski načrt (načrt parcele),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– načrtom zunanje ureditve in s projektom za priključitev 

na javno kanalizacijo,
– soglasje za prekop cestišča oziroma javnih površin,
– služnostna pogodba upravljalca z lastnikov in lastniki 

parcel preko katerih bo potekal priključek,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razme‑

re v omrežju za odvajanje in čiščenje,
– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene gra‑

dnje ne bodo vsebovale take snovi, ki se ne bodo mogle me‑
hansko ali biološko razgraditi,

– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene 
gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je predvidena 
gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih 
virov;

e) Za soglasje za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razme‑

re v omrežju za odvajanje in čiščenje,
– odločbo upravnega organa o začasnem objektu,
– opis predvidene porabe vode,
– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene gra‑

dnje ne bodo vsebovale take snovi, ki se ne bodo mogle me‑
hansko ali biološko razgraditi,

– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene 
gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je predvidena 
gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih 
virov,

– predviden datum odstranitve priključka;
f) Za soglasje k vlogi za uporabno dovoljenje:
– situacijo izvedenega stanja kanalizacijskega priključka 

v merilu 1:1000 ali 1:500, potrjeno od izvajalca in nadzorne‑
ga gradnje, z izjavo da je kanalizacija izvedena v skladu z 

izdanim GD oziroma Projektom za izvedbo kanalizacijskega 
priključka,

– izjavo pristojne strokovne institucije o nevplivu gradnje 
na podtalnico in vodne vire v primeru, da je predvidena gradnja 
v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov.

Za pridobitev soglasja za obstoječe objekte se uporablja 
točka d) tega člena, pravnomočno gradbeno dovoljenje pa se 
predloži, če je bilo izdano.

Izvajalec javne službe lahko z namenom, da racionalizira 
postopke, po lastni strokovni presoji za konkretne primere zmanj‑
ša obseg potrebne dokumentacije iz točk a) do f) tega člena.

Strokovno institucijo, pooblaščeno za izdajo izjav o vplivu 
predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, 
da je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali 
predvidenih vodnih virov, določajo veljavni predpisi o varovanju 
posameznih vodnih virov.

47. člen
Izvajalec javne službe mora v soglasju opredeliti:
– možnosti in tehnične pogoje priključitve objekta na javno 

kanalizacijo,
– koto priključitve in druge tehnične pogoje priključitve,
– zahteve o ureditvi prečiščenja in izgradnji kontrolnega 

jaška,
– pogoje glede posegov na obstoječo javno kanalizacijo,
– pogoje, ki jih mora investitor izpolniti pred pridobitvijo so‑

glasja h gradnji, kadar je pridobitev takega soglasja potrebna,
– pogoje, katerim mora ustrezati odpadna voda za izpust 

v javno kanalizacijo,
– postopek za neposredno priključitev na javno kanali‑

zacijo.

48. člen
Izvajalec javne službe je dolžan izdati ali odkloniti soglasje 

skladno s predpisi o upravnem postopku.

III. PRIKLJUČEVANJE NA JAVNO KANALIZACIJO

49. člen
K prijavi za priključek mora priložiti naslednje dokumente:
– gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o legalnosti gradnje 

(zemljiško knjižni izpisek z navedbo, da je bil objekt zgrajen 
pred letom 1967),

– načrt spojnega kanala oziroma izvršilni načrt,
– potrdilo o plačanem komunalnem prispevku in ostalih 

prispevkih.

50. člen
Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo ali že 

aktivirano notranjo kanalizacijo skleneta investitor in izvajalec 
javne službe pogodbo o priključitvi, s katero opredelita medse‑
bojne obveznosti.

51. člen
Na podlagi prijave za priključitev in predložene dokumen‑

tacije izvajalec javne službe odobri neposredno priključitev 
na javno kanalizacijo s tem, da izvede priključitev ali dopusti 
izvedbo pod neposredno kontrolo izvajalca javne službe.

Smatra se, da je priključek izveden, ko izvajalec javne 
službe pregleda spojni kanal in priključek ter ugotovi ustreznost 
izvedbe. Svoje ugotovitve dokumentira v obrazcu prijave in 
izpolni EVIDENČNI LIST NAČINA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 
ODPADNE VODE (priloga 1).

V primeru, da spojni kanal ni zgrajen v skladu z izdanim 
soglasjem in določili tega pravilnika, se priključitev odloži dokler 
se pomanjkljivosti ne odpravijo.

52. člen
Priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo se iz‑

vede v revizijskem jašku.
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Uporabnik javne kanalizacije, ki je po odloku o odvajanju 
in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode dolžan na 
spojnem kanalu zgraditi kontrolni jašek, si mora pred projekti‑
ranjem notranje kanalizacije pridobiti od izvajalca javne službe 
smernice za izgradnjo kontrolnega jaška.

IV. VZDRŽEVANJE GREZNIC

53. člen
Na območjih, kjer še ni urejenega odvajanja in čiščenja 

odpadne vode je obvezna uporaba malih čistilnih naprav ali 
greznic. Upravljavec je dolžan zagotoviti:

a) prevzem blata iz pretočnih greznic,
b) prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
c) prevzem in čiščenje odpadne vode nepretočnih gre‑

znic.
d) evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata 

oziroma odplak.
Prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in 

odplak iz nepretočnih greznic pa se izvaja skladno s pogoji 
pogodbe, ki jo je uporabnik dolžan skleniti z upravljavcem ali 
drugim od upravljalca pooblaščenim prevzemnikom odplak.

Stroške prevoza in predelave blata ter odplak krije upo‑
rabnik, oziroma povzročitelj onesnaženja.

54. člen
Odpadno vodo in goščo iz greznic je prepovedano izlivati 

v javno kanalizacijo, odvažati na javne ali kmetijske površine, 
oziroma neposredno odvajati v površinsko ali podzemno vodo. 
Če uporabnik teh navodil ne upošteva, pristojni inšpekcijski 
organ določi izvedbo sanacijskih ukrepov. Če zavezanec v 
roku, ki je določen v inšpekcijski odločbi teh ukrepov ne izvede, 
jih v njegovem imenu in na njegove stroške izvede drug za to 
usposobljeni izvajalec.

V. NORMATIVI O SESTAVI ODPADNIH VODA,  
KI SE ODVAJAJO V JAVNO KANALIZACIJO

55. člen
V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati odpadno vodo 

samo v primeru, da ta ne vpliva škodljivo na naprave za od‑
vajanje in čiščenje odpadne vode in na njihovo delovanje. 
Poleg tega morajo ustrezati zahtevam, določenim v odloku o 
odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode 
in v tem pravilniku.

56. člen
Odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, sme 

vsebovati škodljive snovi v mejnih koncentracijah, ki so nave‑
dene v 58. členu. Za snovi, katere niso naveden v 58. členu 
veljajo predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda iz virov onesnaževanja.

Za dosego mejnih koncentracij se odpadne vode ne sme 
redčiti s čisto, hladilno ali drugo vodo.

Odpadna voda ne sme imeti izrazito neprijetnega vonja 
za okolico.

57. člen
Mejne vrednosti za iztok v javno kanalizacijo na območju 

veljavnosti pravilnika so:

Naziv Enota Vrednost
Aluminij mg/l 30
Arzen mg/l 0,075
Baker mg/l 0,35
Barij mg/l 3,5
Cink mg/l 1,5
Kadmij mg/l 0,075

Naziv Enota Vrednost
Kositer mg/l 1,5
Celotni krom mg/l 0,375
Krom (VI) mg/l 0,075
Nikelj mg/l 0,35
Srebro mg/l 0,075
Svinec mg/l 0,35
Železo mg/l 20
Živo srebro mg/l 0,0075
Vsota tenzidov mg/l 25
Težkohlapne lipofilne snovi mg/l 75
Skupni dušik (kjeldahlovega, nitri‑
tnega, nitratnega)

mg/l 60

Adsorbirani organsko vezani  
halogeni (AOX)

mg/l 0,4

Fosfor (celotni) mg/l 10
Kobalt mg/l 0,35
Sulfat mg/l 250

Za parametre, ki niso navedeni se uporabijo vrednosti 
določene v veljavni uredbi o emisiji snovi in toplote iz virov 
onesnaževanja, oziroma v predpisih, ki urejajo normative za 
posamezno dejavnost.

58. člen
Odpadna voda iz infekcijskih oddelkov zdravstvenih usta‑

nov mora biti pred odvodom v javno kanalizacijo dezinficirana.

VI. UGOTAVLJANJE STOPNJE ONESNAŽENOSTI 
ODPADNE VODE

59. člen
Lastnosti odpadne vode se ugotavljajo z rednimi analiza‑

mi vzorcev odpadne vode.
Uporabniki javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo pri 

opravljanju svoje dejavnosti v tehnološkem postopku ali upo‑
rabljajo večje količine čistilnih sredstev in pri tem povzročajo 
obremenitev večjo od 30 PE ali imajo v sestavi odpadne vode 
nevarne snovi, morajo v skladu s predpisi redno izvajati prei‑
skave fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti odpadnih voda. 
Uporabnik javne kanalizacije mora en izvod vsake analize 
dostaviti izvajalcu javne službe v roku osmih dni po prejemu 
rezultatov analiz.

60. člen
Odvzem in analiziranje vzorcev lahko opravlja samo prav‑

na ali fizična oseba, ki ima pooblastilo pristojnega ministrstva.
Pooblaščena pravna ali fizična oseba mora vse rezultate 

analize odpadne vode, ki se izvajajo pri uporabnikih, ki odvajajo 
odpadne vode v javno kanalizacijo, s katero upravlja izvajalec 
javne službe, dostaviti izvajalcu javne službe istočasno kot 
uporabniku.

61. člen
Pogostost ugotavljanja lastnosti odpadne vode se določa 

glede na letno porabo vode.
Pri porabi vode večji od 1000 m3 se ugotavljajo lastnosti 

odpadne vode 2‑krat letno. Pri porabi manjši od 1000 m3 enkrat 
letno. Upravljalec lahko na osnovi rezultatov analiz zmanjša ali 
poveča število ugotavljanj lastnosti odpadne vode pri posame‑
znem onesnaževalcu.

62. člen
Zaradi nadzora lastnosti odpadne vode, ki se odvaja v jav‑

no kanalizacijo, se opravljajo kontrolne analize odpadne vode.
Vzorec odpadne vode za kontrolno analizo se praviloma 

vzame v prisotnosti predstavnika uporabnika javne kanalizacije 
in predstavnika izvajalca javne službe. O odvzemu vzorca se 
napravi zapisnik.
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Kadar se s kontrolno analizo ugotovi, da odpadna voda 
vsebuje škodljive snovi nad določenimi mejnimi koncentracija‑
mi, mora uporabnik javne kanalizacije takoj pristopiti k sana‑
ciji razmer in izvajalcu javne službe povrniti morebitno nasta‑
lo škodo na objektih javne kanalizacije ter stroške kontrolne 
analize.

63. člen
Za ugotavljanje lastnosti odpadne vode je odločilna ana‑

liza reprezentativnega vzorca, za ugotavljanje mejnih koncen‑
tracij škodljivih snovi pa meje določene v 58. členu oziroma 
normativi določeni v predpisih o emisijah snovi in toplote.

64. člen
V primeru večjih okvar na napravah posameznega upo‑

rabnika javne kanalizacije, ki bi lahko povzročile izpust odpa‑
dne vode v javno kanalizacijo, kateri ne ustreza predpisom, se 
opravijo izredne analize odpadne vode na stroške uporabnika. 
V takih primerih se takoj obvesti inšpektorat za varstvo okolja.

65. člen
Onesnaženost odpadne vode se ugotavlja po njenih fizi‑

kalnih, kemijskih in biokemijskih lastnostih.
Onesnaženost odpadne vode, ki se odvajajo v javno ka‑

nalizacijo, se ugotavlja po naslednji kriterijih:
– usedljivost (U) po Imhoffu v ml/l v 120 minutah,
– kemijska potreba po kisiku (KPK) s K‑bikromatom (K2 

Cr2 O7),
– strupenost (S) za bakterije, kot faktor potrebne raz‑

redčenosti odpadne vode, da ta ne delujejo več zaviralno na 
razvoj bakterij,

– vsebnost težkih kovin (K) in drugih snovi, ki presegajo 
mejne vrednosti v 58. členu ali vrednosti ustrezne za posame‑
zno dejavnost.

66. člen
Pri uporabnikih javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo pri 

opravljanju dejavnosti se ugotavlja faktor onesnaženosti odpa‑
dne vode. Faktor onesnaženosti (F) je razmerje med onesna‑
ženostjo odpadne vode (i) in med onesnaženostjo komunalne 
odpadne vode (f).

Faktor onesnaženosti je lahko eno od meril za določitev 
prispevka za čiščenje odpadne vode.

67. člen
Za izračun faktorja onesnaženosti se uporablja naslednja 

formula:

F = 0,40 x Ui/ Uf + 0,60 x KPKi/ KPKf + 0,15 x Si/Sf + 
+ 0,15 x Ki/ Kf

V formuli uporabljeni izrazi pomenijo:
– F = faktor onesnaženosti,
– Ui = usedljivost industrijske odpadne vode po 

Imhoffu v 120 minutah,
– Uf = usedljivost komunalne odpadne vode po 

Imhoffu v 120 minutah, ki je določena kot 
konstanta 5 ml/l,

– KPKi = izmerjena kemijska potreba po kisiku izmer‑
jene odpadne vode s K‑bikarbonatom,

– KPKf = kemijska potreba po kisiku komunalne odpa‑
dne vode s K‑bikromatom, ki je določena kot 
konstanta 250mg O2/l,

– Si = strupenost industrijske odpadne vode kot 
faktor razredčenosti, da odpadna voda ne 
deluje več zaviralno za razvoj bakterij (test po 
Offhausovi metodi),

– Sf = strupenost komunalne odpadne vode kot 
faktor razredčenosti, da odpadna voda ne 
deluje več zaviralno za razvoj bakterij (test po 
Offhausovi metodi),

– Ki = vsebnost težkih kovin in snovi, ki presegajo 
mejne vrednosti v 58. členu ali uredbah ome‑
jene vrednosti,

– Kf = mejne koncentracije težkih kovin in snovi, 
ki presegajo mejne vrednosti v 58. členu ali 
uredbah omejene vrednosti.

Kadar je onesnaženost odpadne vode (i) po posameznih 
kriterijih manjša, kot je določena za komunalno odpadno vodo 
(f), se v števcu uporabi konstanta, določena za komunalno 
odpadno vodo. Kriterija S in K se prištevata samo, kadar je 
količnik ulomka večji od ena.

68. člen
Za izračun faktorja onesnaženosti se uporabljajo podatki 

iz analiz reprezentativnih vzorcev. Za kontrolno analizo se lah‑
ko uporabi tudi trenutni vzorec, vendar se faktor onesnaženosti 
uporabi samo za mesec, v katerem je bil vzorec odvzet. Kadar 
se ta ugotovi z analizo reprezentativnega vzorca, se tako izra‑
čunan faktor onesnaženosti uporablja do naslednjega rednega 
odvzema takega vzorca.

Podatki iz kontrolne analize se uporabijo samo, če so 
ugotovljene koncentracije višje kot pri analizi reprezentativnega 
vzorca.

69. člen
Faktor onesnaženosti se lahko uporablja za obračun sto‑

ritve za čiščenje.

70. člen
Pri določanju količin odpadne vode, mejnih koncentracij 

škodljivih snovi ali potrebnih učinkov prečiščenja lahko izvaja‑
lec javne službe predlaga upravnemu organu za določenega 
uporabnika:

– namesto najvišjih dopustnih koncentracij škodljivih sno‑
vi, predlaga najvišjo dovoljeno dnevno količino onesnaženja,

– predpiše strožje pogoje, kot so predpisani,
– določi izjemne pogoje za izpuščanje odpadnih voda v 

skladu s predpisi.

VII. ZAGOTAVLJANJE OBRATOVANJA, VZDRŽEVANJA  
IN NADZORA JAVNE IN NOTRANJE KANALIZACIJE

71. člen
Izvajalec javne službe ima ob vsakem času pravico do‑

stopa do vseh javnih kanalizacijskih objektov in naprav zaradi 
njihovega vzdrževanja, meritev ali snemanj, zaznamovanj in 
drugih dejavnosti, ne glede na to, kdo je lastnik oziroma imetnik 
pravice uporabe teh objektov oziroma naprave ali zemljišča, na 
katerem so kanalizacijski objekti ali naprave.

72. člen
Vsakdo, ki povzroči materialno škodo na kanalizacijskem 

omrežju, objektih in napravah oziroma povzroči škodo zaradi 
škodljivih odpadnih voda, je dolžan to škodo povrniti.

73. člen
Izvajalec javne službe je dolžan skrbeti za nemoteno 

obratovanje, vzdrževanje ter nadzor delovanja in uporabe javne 
kanalizacije. Nadzor uporabe javne kanalizacije obsega tudi 
nadzor obratovanja in vzdrževanja notranje kanalizacije. O 
obratovanju, vzdrževanju in nadzoru objektov javne kanaliza‑
cije se mora voditi posebna evidenca.

74. člen
Pri vzdrževanju javne kanalizacije mora izvajalec javne 

službe zagotavljati predvsem:
– tekoči nadzor stanja na objektih javne in notranje ka‑

nalizacije, ki obsega sistematične preglede, kontrolo iztokov 
in spojnih kanalov, zasledovanje in analiziranje podatkov iz 
kontrolnih instrumentov ter zbiranje predlogov in pripomb upo‑
rabnikov javne kanalizacije,
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– sistematično čiščenje in vzdrževanje objektov javne 
kanalizacije,

– čiščenje in popravilo javne kanalizacije.
Za redno obratovanje in vzdrževanje črpališč in ČN mora 

izvajalec javne službe sprejeti poslovnik o obratovanju za posa‑
mezen objekt, za druge objekte pa letni plan vzdrževanja.

75. člen
Ravnanje gošč iz čistilnih naprav, se opravlja po poslov‑

niku ČN.

76. člen
Enkrat letno se mora na vseh kanalizacijskih objektih 

opraviti deratizacijo v skladu s predpisi o deratizaciji.

77. člen
O obratovanju, vzdrževanju, intervencijah in drugi pro‑

blematiki v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode 
se najmanj enkrat letno sestavi pisno poročilo, ki je na voljo 
organom nadzora in kontrole. Rok hranjenja tega poročila je 5 
let od datuma sestave poročila.

78. člen
Izvajalec javne službe vodi kataster javne kanalizacije v 

skladu s predpisi o podzemnem katastru.

79. člen
Za vsak objekt javne kanalizacije mora biti izdelan projekt 

izvedenih del v skladu s predpisi o podzemnem katastru.
Vsebovati mora podatke, ki jih uporablja kataster izvajalca 

javne službe.

80. člen
Projekt izvedenih del mora investitor predati izvajalcu 

javne službe skupaj z ostalo v Zakonu o graditvi objektov 
predpisano dokumentacijo ob predaji objekta v upravljanje ali 
pa izdelavo takega projekta naročiti pri izvajalcu javne službe 
pred začetkom gradnje.

81. člen
Izvajalec javne službe mora voditi posebno evidenco pri‑

ključkov na javno kanalizacijo.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

82. člen
Uporabniki javne kanalizacije, ki morajo v skladu z Odlo‑

kom o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske 
vode zgraditi naprave za predčiščenje odpadne vode, lovilce 
olj in maščob ter kontrolne jaške, morajo to storiti najkasneje v 
roku dveh let po uveljavitvi tega pravilnika.

83. člen
Lastniki obstoječih greznic morajo le‑te preurediti v skladu 

s pravilniki in standardi v nepropustne ali zgraditi malo čistilno 
napravo v rokih navedenih v Pravilniku o nalogah, ki se izvajajo 
v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list 
RS, št. 109/07).

84. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik 

o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje 
odpadnih in padavinskih voda, ter nadzora nad gradnjo javne 
kanalizacije in kanalizacijskih priključkov (z dne 17. 5. 1999).

85. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije.

Direktor JP Komunala Črnomelj
Slavko Malešič l.r.

4087. Tehnični pravilnik za vodovod

Na podlagi 56. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini 
Črnomelj (Uradni list RS, št. 51/10) in Odloka o oskrbi s pitno vodo 
v Občini Semič (Uradni list RS, št. 45/10), JP Komunala Črnomelj 
d.o.o., Belokranjska cesta 24a, 8340 Črnomelj, sprejema

T E H N I Č N I    P R A V I L N I K 
za vodovod

1. Namen pravilnika

S tem pravilnikom se ureja tehnična izvedba, vzdrževanje 
in uporaba javnega sistema za oskrbo s pitno vodo, ki ga upra‑
vlja ali ga bo prevzelo v upravljanje javno podjetje Komunala Čr‑
nomelj d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec) v skladu z Odlokom o 
oskrbi s pitno vodo in veljavnimi tehničnimi in drugimi predpisi.

Določbe tega pravilnika se morajo obvezno upoštevati 
v upravnih postopkih, pri načrtovanju, projektiranju, izvajanju, 
upravljanju in uporabi drugih objektov in naprav, ki s svojim 
obstojem, delovanjem ali s predvideno gradnjo neposredno 
vplivajo na javni sistem za oskrbo s pitno vodo.

Ta pravilnik določa:
– splošne zahteve za javni sistem za oskrbo s pitno vodo, 

vključno z vsemi vrstami cevovodov, vodohranov, črpališč in 
drugih naprav za pitno vodo, pa tudi cevovodov in naprav za 
surovo vodo, ne vključuje pa zahtev za prečiščevanje vode in 
uporabo vodnih virov;

– splošne zahteve za sestavne dele javnega sistema za 
oskrbo s pitno vodo;

– splošne zahteve za proizvodne standarde izdelkov in 
materialov, ki se vgrajujejo v vodovodni sistem;

– zahteve za vgrajevanje, preizkuse na gradbišču in pre‑
vzemanje v upravljanje.

Zahteve tega pravilnika se uporabljajo za:
– projektiranje in gradnjo novih vodovodnih objektov in 

naprav;
– razširitve in dograjevanje vodovodnega sistema;
– spremembe in obnove na obstoječem javnem sistemu 

za oskrbo s pitno vodo.

2. Referenčni predpisi in standardi

Referenčni standard je predvsem slovenski standard SIST 
EN 805 in drugi standardi, ki so upoštevani v njegovi vsebini in 
jih ta pravilnik navaja.

3. Definicije pojmov in kratic

Javni sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljevanju: vo‑
dovodni sistem) je sklop medsebojno funkcionalno povezanih 
objektov (cevovodi, črpališča, vodohrani, čistilne naprave in po‑
dobno) in opreme (individualni priključki, hidranti in podobno), 
ki so namenjeni pridobivanju, tehnološki obdelavi, transportu in 
razdelitvi vode uporabnikom.

Vodovodni sistem je sistem, ki:
– zagotavlja več kot povprečno 10 m3 vode na dan ali 

oskrbuje več kot 50 oseb in
– zagotavlja oskrbo z vodo javnih objektov, objektov za pro‑

izvodnjo in promet z živili in objektov za pakiranje pitne vode.

3.1. Namen uporabe:

Glede na vrsto komunalne rabe se javni vodovodi delijo na:
– javne vodovode za oskrbo prebivalstva z vodo,
– javne vodovode za protipožarne namene in javno rabo 

(pranje javnih površin, zalivanje parkovnih površin – zelenic itd.).
Glede na namen preskrbe se javni vodovodi delijo na:
– javne vodovode za oskrbo uporabnikov s pitno vodo za 

sanitarne potrebe,
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– javne vodovode za protipožarne potrebe,
– javne vodovode za tehnološke potrebe,
– javne vodovode za kombinirano porabo, ki dobavljajo 

vodo za oskrbo uporabnikov s pitno vodo za sanitarne in pro‑
tipožarne potrebe ali za sanitarne protipožarne in tehnološke 
potrebe.

3.2. Sestavni deli vodovodnih sistemov:

– naprave za pridobivanje in pripravo vode (zajetja, vo‑
dnjaki, drenaže bogatenja vodnih virov, črpališča, naprave za 
čiščenje in pripravo vode),

– naprave za hranjenje, transport in razdeljevanje vode 
(vodohrami, razbremenilniki, hidropostaje, prečrpavališča, re‑
gulacijske in telemetrijske postaje, nadzorni centri, vodovodno 
omrežje, vodovodni priključki),

– interna vodovodna napeljava,
– pomožni objekti (delavnice, skladišča, upravna poslop‑

ja itd.).

3.3. Tlak v omrežju

Vse definicije tlakov, ki se v nadaljevanju pravilnika upo‑
rabljajo, so povzete po standardu SIST EN 805.

Okrajšava DP MDP STP PFA PMA PEA OP SP
Pomen Obratovalni 

tlak sistema
Najvišji obra‑
tovalni tlak 
sistema

Preiskusni 
tlak sistema

Dopustni 
obratovalni 
tlak vgrajene‑
ga dela 

Najvišji 
dopustni 
obratovalni 
tlak vgrajene‑
ga dela

Dopustni pre‑
iskusni tlak 
vgrajenega 
dela

Obratovalni 
tlak

Oskrbovalni 
tlak

Uporaba Za sistem Za vgrajene dele Za uporabnika

Na mestu priključitve je oskrbovalni tlak v vodovodnem 
omrežju praviloma od 2,00 do 6,00 bar. V posebnih pogojih 
in v posameznih primerih so navedene vrednosti lahko tudi 
drugačne. Za te primere priključevanja določi upravljavec po‑
trebne ukrepe.

3.3.1. Naprave za zviševanje in zniževanje tlaka

V primerih, ko je tlak na mestu priključitve izven meje 
normale (2 do 6 bar), je potrebno tlake v internem vodovodnem 
omrežju ustrezno korigirati. Naprave za zvišanje ali zniževanje 
tlaka so del interne – uporabnikove vodovodne napeljave.

3.4. Vodovodno omrežje

Vodovodno omrežje je sestavljeno iz:
– Magistralno omrežje
– Primarno omrežje
– Sekundarno omrežje
– Vodovodni priključek
– Priključni cevovod
– Elementov vodovodnega sistema.

3.5. Elementi vodovodnega sistema

3.5.1. Vodohran, rezervoar ali vodni zbiralnik

Vodohran, rezervoar ali zbiralnik pitne vode je objekt, ki 
hrani rezervo vode, stabilizira tlačne razmere in izenačuje ko‑
nice porabe ter omogoča požarno varnost območju, iz katerega 
se oskrbuje.

3.5.2. Raztežilnik

Raztežilnik je zbiralnik pitne vode manjše zmogljivosti, ki 
služi predvsem za zniževanje tlaka pri napajanju nižje ležečih 
naselij.

3.5.3. Črpalne naprave

Namenjene so za ustvarjanje zadostnega tlaka in pretoka 
v vodovodnem sistemu.

Razlikujemo tri tipe črpalnih postaj:
– sistemska črpališča, ki so potrebna za nemoteno obra‑

tovanje celotnega vodovodnega sistema in služijo dvigu vode v 
sistemske vodohrane primarnih vodovodnih sistemov,

– prečrpalnice služijo transportu vode v višje ležeče vo‑
dohrane ali v območja oskrbe,

– naprave za dvigovanje tlaka, ki omogočajo v območjih 
oskrbe ustrezne tlačne razmere.

3.5.4. Črpalni sistem

Črpalni sistem je tlačni ali tlačno‑povratni sistem, v kate‑
rem je pretok in/ali tlak vzpostavljen z eno ali več črpalkami.

3.5.5. Težnostni sistem

Težnostni ali gravitacijski sistem je sistem, v katerem 
pretok in/ali tlak povzroča težnost vode.

3.6. Elementi in izrazi na cevovodu

So posamezni elementi, ki so potrebni za pravilno delo‑
vanje in upravljanje vodovodnega sistema. Osnovni elementi 
cevovoda so: cevi, spojniki – fazoni, armature, spojke, pribor.

Cevi
Cevi so del vodovoda s poenotenim notranjim premerom, 

ki je normalno ravna in ima na koncu obojko, ravno površino 
ali prirobnico.

Jeklene cevi – (Je)
So zaradi velike nosilnosti namenjene predvsem za gra‑

dnjo tlačnih in magistralnih vodovodov. Izdelane morajo biti v 
skladu z DIN 2460 z zunanjo in notranjo zaščito.

Jeklene nerjavne cevi – (INOX)
Se uporabljajo za gradnjo armatur in ostalih delov v ne‑

posrednem stiku z vodo v vodnjakih, vodohranih in raztežilni‑
kih. Ustrezati morajo kvaliteti AISI 304 do 316 za austenitno 
nerjavno jeklo.

Cevi iz duktilne (nodularne) litine – (NL)
Se uporabljajo za gradnjo primarnih in sekundarnih omre‑

žij. Izdelane morajo biti na obojko v skladu z ISO 2531 (na 
standardni spoj), z zunanjo zaščito Zn + Al v skladu z EN 
545:2002 mase 200 do 1000 g/m2, za dimenzije nad DN 300 
pa zunanjo zaščito Zn v skladu z EN 545:2002 po ISO 8179‑1, 
z notranjo cementno oblogo po ISO 4179, ter opremljena z 
odgovarjajočim tesnilom po ISO 4633, enotne dolžine L=5,00, 
5,50 in 6,00 m.

Cevi iz polietilena ali alkaten cevi – (PE)
Se uporabljajo za gradnjo vodovodnih priključkov in se‑

kundarnih omrežij do DN/ID 50‑2«. Ustrezati morajo standardu 
ISO 4427 za obratovalni tlak 12,5 bara in več.
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Toga cev
Cev, pri kateri pride do porušitve pod obremenitvijo brez 

predhodne izrazitejše deformacije.
Gibka cev
Cev, katere obremenijivost je omejena pod najbolj neugo‑

dnimi dopustnimi pogoji za toliko, da se prepreči porušitev ali 
prekomerne deformacije.

Polgibka cev
Cev, katere dovoljena obremenitev je omejena glede na 

togost, geometrijo in pogoje vgradnje zaradi sprememb oblike, 
porušitve ali prevelikih raztezkov.

Deblo cevi
Je cilindrični del cevi s poenotenim presekom, brez obojk 

ali ravnega konca.
Oblikovna togost cevi
Je odpornost cevi proti spremembi oblike preseka zaradi 

zunanje obremenitve.
Največja obremenitev
Največja obremenitev je tista, ki po standardu za izdelek 

povzroči porušitev.
Spojniki (fazonski kosi)
So deli vodovoda, namenjeni za odcepe, spremembe 

smeri in premera.
Spojniki za duktilne cevi
Spojniki za duktilne cevi s standardnim razstavljivim spo‑

jem oziroma s sidrnim razstavljivim spojem morajo biti izdelani 
iz duktilne litine GGG 400 v skladu z ISO 2531, z zunanjo in 
notranjo zaščito opremljeni z odgovarjajočimi tesnili ISO 4633 
in spojnim materialom. Leteča prirobnica mora biti izdelana po 
ISO 2531.

Univerzalni spojniki z letečo prirobnico
Univerzalni spojniki z letečo prirobnico, z izjemo FF kosov, 

ki imajo lahko tudi fiksno prirobnico, morajo biti izdelani v skla‑
du z ISO 2531 ter z zunanjo in notranjo zaščito.

Armatura
Je del cevovoda za zapiranje, regulacijo pretoka ali tlaka, 

regulacijo nivoja, odzračevanje, varovanje pred previsokimi 
tlaki, varovanje povratnega toka itd. Vsi elementi morajo imeti 
zunanji in notranji zaščitni premaz v skladu z EN 545:2002, 
minimalne debeline 50 µm.

Kroglični zasun
Je zaporni element, ki se uporablja na priključkih in je 

nameščen pred vodomerom v vodomernem jašku. Telo kro‑
gličnega zasuna je izdelano iz nikljane prešane medenine 
MS‑58, krogla je izdelana iz prešane medenine MS‑58 s trdo 
kromirano ovojnico. Tesnili krogle in osovine sta izdelani iz 
PTFE‑teflona.

Kroglični zasun s protipovratno loputo in izpustom
Je zaporni element, ki se uporablja na priključkih in je 

nameščen za vodomerom v vodomernem jašku. V zasunu je 
vgrajena nepovratna loputa, ki preprečuje povratni tok vode. 
Zasun omogoča praznjenje vode skozi izpustno pipico pred 
loputo in po njej.

EV‑zasun
Je zaporni element, ki se uporablja za zapiranje vode na 

posameznih odsekih vodovodnega omrežja. Ohišje, pokrov 
in klin EV‑zasuna so izdelani iz litine GGG 400 z zunanjo in 
notranjo epoxy zaščito minimalno 250 µm. Vreteno zasuna je 
izdelano iz nerjavnega jekla, zgornja in spodnja puša vreteno 
sta iz MS 58, »0« tesnila na vretenu pa iz NBR‑a. Klin zasuna 
je gumiran z EPDM z vodili iz teflona za lažje upravljanje.

Navrtna garnitura
Je element, ki je namenjen spojitvi priključka z oskrboval‑

nim cevovodom.
Metuljčasti prirobnični zasun – loputa
Je zaporni element, ki se uporablja za zapiranje vode 

na posameznih odsekih vodovodnega omrežja in se obvezno 
vgrajuje v objekte (jaške, vodohrane itd.). Ohišje in loputa prirob‑
ničnega metuljčastega zasuna sta izdelana iz duktilne litine SG 
500‑7 z zunanjo in notranjo epoxy zaščito minimalno 250 µm. 
Osovina lopute je izdelana iz nerjavnega jekla z dvojno eks‑

centričnostjo. Zamenljivo tesnilo na loputi je iz EPDM, sedež na 
ohišju pa iz nerjavnega jekla. Metuljčasti prirobnični zasun se 
zapira s polžastim prenosom, ki ima ročni ali motorni pogon in 
mora zagotavljati tesnjenje v obe smeri. Uporaba prirobničnih 
metuljčastih zasunov je obvezna pri profilih DN 250 in več.

Togi spoj
Je spoj, ki ne omogoča kotnih odmikov od osi cevovoda 

med gradnjo niti po njej.
Gibljivi spoj
Je spoj cevi, ki dopušča znatnejši kotni odmik od osi ce‑

vovoda med vgradnjo in po njej.
Spoj cevi
Je spoj dveh koncev cevi, vključno s tesnili.
Prekinjevalec povratnega toka
Je element, ki se uporablja povsod, kjer obstaja možnost 

povratnega toka vode iz internih inštalacij v vodovodno omrežje 
in posledično povratnega vpliva na pitno vodo. Vgrajuje se v 
merilni sklop priključka in je nameščen za vodomerom.

Spojke
So elementi, ki omogočajo spajanje dveh ravnih koncev 

cevi enakih premerov iz istega materiala, pa tudi dveh ravnih 
koncev cevi iz različnih materialov. V ta namen se uporabljajo 
enojne oziroma dvojne univerzalne spojke za vse kombinacije 
materialov brez izjem.

Spojka za univerzalni spoj mora biti izdelana iz litine 
GGG 400 z »mehansko razstavljivim spojem«, z epoksi za‑
ščitnim premazom, pritrdilnim materialom iz nerjavnega jekla 
in opremljena z odgovarjajočimi NBR tesnili. Vse v skladu z 
ISO 2531.

Prevleka
Je obstojen material, ki ga dodatno nanesemo na notranjo 

ali zunanjo površino dela cevovoda, da bi preprečili korozijo ali 
škodo zaradi mehanskih in kemičnih vplivov.

Pribor
So vsi pomožni elementi vodovoda (razen cevi, spojnikov 

in armatur): vijačni material, tesnilni material, vgradne garni‑
ture za zasune, nosilci vodomerov, pribor za hidrante, ostala 
oprema.

Notranji premer ID
Je srednji notranji premer debla cevi v poljubnem pre‑

seku.
Nominalni premer DN/lD ali DN/OD
Numerična vrednost za značilno dimenzijo pri izdelavi 

nekega dela cevovoda; pri DN/ID ustreza približno notranjemu 
premeru, pri DN/OD približno zunanjemu premeru v mm.

Zunanji premer OD
Je srednji zunanji premer debla cevi v poljubnem preseku. 

Pri ceveh s profilirano zunanjo površino je to največji zunanji 
premer.

Katodna zaščita
Metoda za zaščito kovinskih delov cevovoda pred koro‑

zijo, pri kateri je zaščiteni material katoda proti obdajajočemu 
materialu.

Kontaminirana tla
Tla, ki so zaradi prejšnje rabe ali neposredne oziroma 

posredne infiltracije kemikalij obremenjena s kemičnimi ali 
drugimi snovmi. Take razmere je potrebno posebej proučiti in 
upoštevati.

Agresivna tla
Material tal, ki lahko korozivno ali drugače škodljivo vpliva 

na dele cevovoda in je zato potrebna posebna pozornost pri 
zaščitnih ukrepih.

Višina nasutja
Razdalja med temenom cevi in obstoječo ali bodočo 

površino terena.

3.7. Hidravlična zasnova

Povratni pretok
Pretok vode (ki prihaja izven sistema) v nasprotni smeri 

od predvidene.
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Ekvivalentna dolžina
Računski dodatek k dejanski dolžini cevovoda kot nado‑

mestek za lokalne izgube tlaka na spojnikih, armaturah itd.
Faktor konične porabe
Je razmerje med pretokom v konici porabe in povprečnim 

pretokom v istem časovnem obdobju.
Potrebna količina vode
Ocenjena potrebna količina vode v časovni enoti.

3.8. Zdravstveni nadzor

3.8.1. HACCP sistem

Je preventivni sistem, ki omogoča identifikacijo oziroma 
prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno pri‑
sotnimi dejavniki tveganja v živilih (pitni vodi), ki lahko ogrožajo 
zdravje ljudi.

3.8.2. Analiza tveganj

Je postopek prepoznavanja, določevanja in vrednotenja 
tveganj ter ugotavljanje vzrokov za njihov nastanek, da bi 
presodili, katera tveganja so za varnost živil pomembna in jih 
moramo obravnavati v načrtu HACCP.

3.9. Polaganje

3.9.1. Pojmi pri polaganju

Slika 1

4. Uporaba standardov in predpisov

Za vsa področja, ki so povezana z vodovodom, vključno 
z zdravstvenimi vidiki in zagotavljanjem varnosti, se obvezno 
upoštevajo veljavni predpisi RS in lokalni predpisi, ki veljajo na 
območju, kjer se nahaja vodovodni sistem.

Poleg določil tega pravilnika je potrebno obvezno upo‑
števati tudi:

– vse veljavne zakone in druge predpise za tovrstno 
dejavnost;

– Slovenske standarde (SIST, SIST EN, SIST ISO), 
evropske (EN), mednarodne (ISO) in druge standarde, ki so 
navedeni v posameznih poglavjih tega pravilnika;

– navodila proizvajalcev sestavnih delov, opreme in ma‑
terialov, ki se vgrajujejo.

Za vsa področja, ki jih ta pravilnik ne obravnava, veljajo 
določila standarda SIST EN 805.

5. Zahteve za javne sisteme za oskrbo s pitno vodo

5.1. Kvaliteta vode

5.1.1. Splošno

Kakovost pitne vode iz vodovodnega sistema mora ustre‑
zati vsem zahtevam predpisov v RS, upoštevati pa je treba tudi 
smernice EU, kadar je mogoče.

Končni namen porabe (sanitarni, protipožarni, tehnolo‑
ški) je kriterij za določanje kakovosti vode. Kakovost vode za 
znani končni namen porabe je določena z veljavnimi predpisi 
in pravilniki.

Voda iz javnega vodovoda mora na uporabnikovem pri‑
ključku ustrezati kakovosti za pitno vodo. Uporabnik je dolžan 
zagotoviti, da se kvaliteta pitne vode v interni instalaciji ne 
poslabša.

Voda, ki je namenjena samo za protipožarni namen ali za 
tehnološke potrebe, je lahko slabše kakovosti od predpisane za 
pitno vodo, če se dobavlja po posebnem vodovodnem sistemu.

Kakovost vode, ki se razlikuje od kakovosti za pitno vodo, 
si morajo uporabniki zagotoviti sami z uporabo lastnih pripo‑
močkov ali naprav.

5.1.2. Materiali

Materiali, iz katerih so izdelani elementi vodovodnega 
sistema, vključno s tesnili in premazi, ki pridejo v stik z vodo, 
ne smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti 
vplivati na kakovost vode, kar mora biti potrjeno z ustreznimi 
dokazili.

5.1.3. Zavarovanje proti povratnemu toku vode

Vodovodno omrežje mora biti projektirano, opremljeno 
in izvedeno tako, da je izključena možnost povratnega vpliva 
okolice in vode iz internih vodovodnih omrežij na vodovod.

Določitev lokacije in delovanje zračnikov ter blatnikov mora 
biti izvedena tako, da je preprečeno vstopanje vode iz okolice v 
vodovod. Oprema, ki se s tem namenom vgrajuje v vodovodno 
omrežje, mora izpolnjevati zahteve standarda (EN 1717).

V primerih ko obstaja nevarnost povratnega vpliva, se na 
pri ključnem mestu vgradi prekinjevalec povratnega toka, kar 
mora biti obdelano v projektu.

5.1.4. Staranje pitne vode

Vodovodni sistemi za oskrbo s pitno vodo morajo biti 
projektirani, izvedeni in delovati v takih pogojih obratovanja, 
da je preprečena možnost zadrževanja vode v sistemu, ki bi 
povzročila nesprejemljivo poslabšanje kakovosti vode.

Skrbno je potrebno proučiti naslednje dejavnike, ki vpliva‑
jo na zadrževanje vode:

– slepi vodovodi,
– odcepi za hidrante,
– neizolirane cevi, vgrajene vnaprej (pred trajno uporabo),
– odseki s trajno nizkim pretokom vode,
– povečane dimenzije vodovodov zaradi požarne varnosti 

in ostalih občasnih zahtev.
Po potrebi mora biti predvideno občasno izpiranje, ki ga 

določi projektant.

5.1.5. Povezava vodovoda z drugim sistemom

Povezovanje vodovodnih sistemov za oskrbo z vodo je 
dopustno samo v primeru, ko kemične in fizikalne lastnosti 
pitnih vod dopuščajo mešanje in iz tega ne sledi poslabšanje 
kakovosti vode.

Povezave vodovodnega sistema s sistemom za oskrbo 
z vodo, ki ni pitna, ali s sistemi za druge tekočine ali pline, ni 
dopustna, razen z uporabo primernih rešitev z vgrajeno fizično 
ločitvijo z vmesnim zračnim prostorom. Zaprte armature ali ne‑
povratni ventili za zagotavljanje ločitve sistemov niso zadostni, 
razen na odcepih za zračnike, hidrante in izpuste.

5.1.6. Načrtovana življenjska doba

Načrtovana doba vodovodnih omrežij, objektov in opreme 
je najmanj 50 let, kar ne velja za elemente, ki so podvrženi 
obrabi (črpalke, zapirala), merilnike in električno opremo.

 1
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Zahteva glede načrtovane življenjske dobe ni obvezna za 
dele sistema začasnega značaja.

5.1.7. Poraba vode

Obstoječa poraba vode je poraba vode obstoječih porab‑
nikov vseh vrst (gospodinjskih, industrijskih, javnih, obrtnih itd.), 
priključenih na obstoječi vodovodni sistem.

Pri načrtovanju in projektiranju vodovodnih objektov in 
opreme se za predvideno porabo vode uporabi izkustveno 
ugotovljene normative. Predvidena poraba je pričakovana po‑
raba glede na spremembe strukture uporabnikov, gostote pre‑
bivalstva, razvoja turizma, rabe prostora itd. na oskrbovanem 
območju za obdobje od 30 do 50 let.

5.1.8. Ocena porabe vode

Ocene porabe vode je potrebno izdelati tako za sedanje 
(obstoječe) razmere kot tudi za prihodnja obdobja. Poraba 
vode je zelo odvisna od lokalnih razmer. Meritve porabe vode 
je potrebno izvajati vedno, ko je to mogoče.

V primerih, ko ni podrobnih podatkov o meritvah pretokov 
ali historičnih podatkov, se povprečna dnevna poraba vode 
dobi z oceno porabe v gospodinjstvu na osebo/dan (poraba po 
prebivalcu), ki se pomnoži s številom oskrbovanih prebivalcev. 
Upoštevati je potrebno tudi vse druge namene porabe vode, ki 
prispevajo k skupni porabi.

Če ni zanesljivejših podatkov, se za splošno porabo pri‑
vzame količina med 150 do 250 l/os/dan, odvisno od socialnih 
in klimatskih pogojev. Pri tem ni upoštevana poraba za industri‑
jo in gospodarstvo. Porabo vode za prihodnja obdobja se oceni 
z upoštevanjem povečanja števila prebivalstva in vseh drugih 
predvidenih namenov porabe vode.

Ustrezne ocene morajo biti narejene tudi za porabo v 
industriji in gospodarstvu ter za ostale parametre porabe.

Za planiranje in projektiranje se uporabljajo naslednji nor‑
mativi:

– gospodinjstvo 150 litrov na prebivalca na dan,
– turizem 200 litrov na posteljo na dan,
– gostinstvo 15 litrov na gosta na dan,
– javni uradi 30 litrov na zaposlenega na dan,
– vojašnice 100 litrov na vojaka na dan,
– šole 10 litrov na dijaka na dan,
– javni bazeni 300 litrov na kopalca na dan,
– pekarne 500 litrov na 1 tono kruha,
– frizerski salon 100 litrov na zaposlenega na dan,
– avtopralnice 200 litrov na avto,
– betonarne 3000 litrov na 1 m3 betona,
– mlekarne 4 litre na liter mleka,
– klavnice 300 litrov na glavo zaklane živine,
– velika živina 100 litrov na glavo na dan,
– mala živina 30 litrov na glavo na dan.
Srednja dnevna poraba se za vse vrste porabnikov določa 

na osnovi navedenih normativov za obdobje enega leta in se 
deli s 365.

Največja dnevna poraba se določi na podlagi srednje 
dnevne porabe, pomnožene s faktorjem 1,5.

Srednja in največja urna poraba glede na število prebival‑
cev se določi po naslednji tabeli:

Število prebivalcev  
v območju

Največja urna  
poraba v %  

dejanske dnevne 
porabe

Srednja urna  
poraba v %  

dejanske dnevne 
porabe

do 500 17 8
nad 500 do 1500 13 8
nad 1500 do 5000 11 8
nad 5000 do 20000 8 5
nad 20000 6 ‑

5.1.9. Poraba vode za gašenje požarov

Za namene požarne varnosti se računa (za gašenje in 
vaje) poraba 0,2 do 0,5% celotne porabe, za gašenje posa‑
meznega požara je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo. 
Za gašenje posameznega požara pa minimalno 10 l/s iz dveh 
sosednjih hidrantov.

5.1.10. Varnost sistema

Izvajanje varne javne oskrbe s pitno vodo zahteva varova‑
nje objektov in naprav vodovodnega sistema pred poseganjem 
nepooblaščenih oseb, vandalizmom in drugimi nezakonitimi 
aktivnostmi. Zato mora biti varovanje izvedeno tako, da ni mo‑
žen pristop do vodovodnih objektov in opreme ali kakršno koli 
škodljivo delovanje živali ali nepooblaščenih oseb.

V splošnem se podzemni sistem šteje kot varen, poseb‑
no pozornost pa zahtevajo njegovi nadzemni deli in oprema. 
Možnost onesnaženja pitne vode mora biti zmanjšana na mi‑
nimalno stopnjo. Varovanje vseh pomembnejših objektov mora 
biti obdelano s projektno dokumentacijo.

Tehnično se varujejo vsa črpališča, prečrpalnice, vodo‑
hrami in razbremenilniki tako, da je možen nadzor vstopa na 
varovano območje. Vse naprave in objekti na omrežju (jaški, 
zaporne armature, zračniki itd.) se varujejo tehnično in samo v 
posebnih primerih tudi fizično, kar je treba posebej določiti.

Za zagotavljanje zadostnih količin zdrave pitne vode je 
potrebno vodne vire zaščititi pred onesnaževanjem. Zaščita 
se dosega z ukrepi varovanja v varstvenih pasovih, skladno z 
veljavnimi predpisi.

6. Nivo zagotavljanja storitev

Upravljavec vodovodnega sistema mora porabnikom za‑
gotavljati zdravstveno ustrezno pitno vodo, skladno z veljavnimi 
predpisi.

Upravljavec mora definirati nivoje storitev, ki jih dosega v 
točki priključka uporabnikove instalacije, vključno s tlaki, pretoki 
in kontinuiranostjo oskrbe.

Sprejemljiva pogostost in trajanje prekinitev se lahko do‑
seže s primernimi cevovodi, prostornino vodohranov in s po‑
močjo rezervne oziroma alternativne oskrbe.

7. Obnove

Pri popravilih, obnovah in zamenjavah je potrebno upo‑
števati zahteve tega pravilnika.

V primeru popravil ali začasnih obnov je doseganje načr‑
tovane življenjske dobe lahko manjše kot 50 let.

8. Načrtovanje

8.1. Cilji načrtovanja

Cilji postopka načrtovanja so določiti karakteristike vodo‑
oskrbnega sistema skladno z zahtevami tega pravilnika in skla‑
dno z opredeljenimi nivoji zagotavljanja storitev, ob upoštevanju 
vseh obratovalnih pogojev in ekonomskih presoj.

Upoštevati je potrebno tudi razvojne usmeritve upravljav‑
ca in usklajenost z občinskimi in državnimi planskimi in pro‑
storskimi dokumenti.

8.2. Projektna dokumentacija

Projektno dokumentacijo za vodovodne objekte in opremo 
se izdela po projektni nalogi ali na osnovi projektnih pogojev, ki 
jih pripravi upravljavec na podlagi vloge investitorja in potrebnih 
podatkov glede zahtev vodne oskrbe in požarne varnosti.

Pri projektiranju se morajo upoštevati vsi veljavni predpisi, 
vključno z zahtevami, pogoji in navodili tega pravilnika.

V projektni dokumentaciji morajo biti v tekstualnih in grafič‑
nih sestavnih delih opisane in prikazane vse rešitve, potrebne za 
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izvedbo, funkcionalnost, obratovanje, upravljanje in vzdrževanje 
projektiranih vodovodnih naprav. Še zlasti morajo biti obrazlože‑
ne in argumentirane vse specifične rešitve. Podane morajo biti 
ocene, če je potrebno tudi analize kakršnih koli možnih škodlji‑
vih vplivov na vodovodne objekte in opremo in ukrepi zaščite. 
Popisi del v projektantskem predračunu morajo vsebovati tudi 
vse postavke izdelave tehnične dokumentacije: PID, projekt za 
vzdrževanje in obratovanje objekta, geodetski načrt ipd.

Projektna dokumentacija vodovodnih naprav mora biti 
usklajena z vso obstoječo cestno in drugo komunalno infra‑
strukturo (po podatkih upravljavcev), prav tako tudi s predvi‑
deno infrastrukturo, za katero je možno pridobiti podatke (LN, 
IZ, IP, PGD, PZI). Priložena mora biti zbirna karta obstoječih in 
predvidenih komunalnih naprav.

Kadar je projektna dokumentacija sestavljena iz več vrst 
načrtov, ki jih izdelajo posamezni odgovorni projektanti, mora 
odgovorni vodja projekta potrditi njihovo medsebojno usklaje‑
nost s posebno izjavo.

8.3. Faktorji konic

Če je poraba vode ocenjena na podlagi povprečnega 
dneva, se morajo za oceno pričakovane porabe za tedenske, 
dnevne in urne konice uporabiti ustrezni faktorji. Če ni zaneslji‑
vejših podatkov, se za določitev dnevne konice privzame faktor 
1,5. Pomemben element pri obvladovanju faktorjev urnih konic 
so vodohrani. Na faktorje konic vplivajo tudi režimi odjema in‑
dustrije, gospodarstva, posebne zahteve glede vodnih količin 
in drugi specifični dejavniki.

8.4. Hidravlični izračun

8.4.1. Dimenzioniranje

Vsi vodovodi morajo biti dimenzionirani za ustrezno dolo‑
čen maksimalni pretok, ki je izračunan po definiranih standardih 
oskrbe.

Zmogljivost raznih sestavnih delov (komponent) sistema 
zahteva skrbno proučitev zaradi vzajemnega delovanja glavnih 
cevovodov, vodohranov in črpališč.

Pri določitvi potrebne koristne prostornine vodohrana se 
mora izračunati izravnave med polnjenjem vodohrana in pora‑
bo. Poleg tega je med drugim treba upoštevati dodatne vidike, 
kot npr.:

– ocenjeni čas, potreben za popravilo okvar dovodnih 
cevovodov pred vodohranom,

– posledice izpada črpalk/oskrbe z energijo,
– možnost nadomestnih sistemov oskrbe,
– enojne ali dvojne cevovode, ki vodijo do vodohrana,
– daljinski nadzor in upravljanje,
– razmerje med maksimalnim in srednjim urnim preto‑

kom,
– zahteve za oskrbo industrije, požarnega varstva ali 

ostala dejstva.

8.5. Cevovodi

8.5.1. Splošno

S hidravličnim izračunom je treba ugotoviti:
– pokrivanje ocenjene porabe,
– obratovanje s primernimi hitrostmi pretoka,
– obratovanje v okviru potrebnih tlakov.
Pri izračunu je treba na ustreznih mestih sistema določiti 

obratovalni tlak v sistemu in največji obratovalni tlak. Posebej 
je določiti cone kjer tlak presega 6,00 bar.

8.5.2. Koeficient hrapavosti

V hidravličnem izračunu upoštevana hrapavost je račun‑
ska hrapavost k1, ki vključuje vplive cevi, spojev, spojnikov in 
armatur.

Računska hrapavost k1 ima normalno vrednost med 0,1 x 
10‑3 m in 0,4 x 10‑3 m za dovodne in glavne vode in med 0,4 x 
10‑3 m in 1,0 x 10‑3 m za oskrbovalne vode.

Vsaka hrapavost je odvisna od materiala cevi oziroma 
obloge in od stanja notranjih površin, na katero ima vpliv 
kakovost vode, kot tudi vrsta in število armatur, spojnikov in 
spojev.

Možno povečanje hrapavosti v daljšem časovnem obdobju 
se mora v izračunu upoštevati z izbiro računske hrapavosti.

Za druge sestavne dele sistema, kot so vodomeri, črpalke 
itd., se v izračunu upošteva njihove specifične tlačne izgube.

8.5.3. Pretočne hitrosti

Pri določitvi sprejemljivih hitrosti pretoka je potrebno upo‑
števati najmanj sledeče vidike:

– zastajanje vode,
– motnost,
– tlačne razmere,
– vodni udar,
– črpalne naprave.
Vodovodni sistem mora biti projektiran in izveden tako, da 

so pretočne hitrosti pri srednji porabi med 0,8 in 1,4 m/s, še pri‑
merno je območje med 0,5 in 2,0 m/s. Izjemoma je v določenih 
okoliščinah (npr. v primeru požara) dopustna največja hitrost 
pretoka do 3,5 m/s in najnižja 0,1 m/s.

Za tlačne cevovode se optimalni premer cevovoda določi 
tudi z upoštevanjem ekonomske analize.

V razvodnih vodovodih je možno, da v nekem določenem 
času ni pretoka. V primeru, ko pretok vode izostane za daljši 
čas in nastane možnost poslabšanja kakovosti vode, je treba 
za tak vodovod odrediti dodatno izpiranje. Količina vode za 
izpiranje naj bo enaka 10‑kratnemu volumnu vode vodovoda, 
ki se izpira.

8.5.4. Analiza vodovodnega omrežja

Analizo vodovodnega omrežja je potrebno izvajati z na‑
menom, da bi raziskali kompleksno medsebojno odvisnost med 
konfiguracijo vodovodnega omrežja, porabo, tlaki in pretoki v 
omrežju. Za analizo se lahko uporabi matematični model poe‑
nostavljenega sistema vodovodnega omrežja.

Cilje analize se mora točno opredeliti, ker se zahtevani 
tip modela določa v povezavi z detajli, ki se morajo upoštevati, 
opredeliti pa je treba tudi, ali naj bo simulacija statična (trenutna 
situacija v določenem času) ali dinamična.

Za predstavitev z modelom so potrebni sledeči osnovni 
podatki:

– dokumentacija o cevovodih,
– podrobne informacije o črpalnih napravah,
– o vodohranih,
– lokacije merilnih naprav,
– sedanja in bodoča poraba vode,
– materiali cevovodov, razredi cevi in hrapavost,
– detajlni obratovalni podatki in ostali pogoji.
Modeli naj bi upoštevali pri kalibriranju različne pogoje; 

pri tem se lahko upošteva trenutno situacijo, ki odraža visoko, 
povprečno ali nizko porabo. Za boljše rezultate je ob upošte‑
vanju časovno pogojenih parametrov najboljša kalibracija za 
24‑urno simulacijo.

8.6. Priključki

8.6.1. Gospodinjska poraba

Premer priključka za gospodinjske uporabnike je odvisen 
od izbire standarda oskrbe, posebej pa od tlaka oskrbe. Upo‑
števati se mora izgube tlaka posameznih odsekov cevovoda, 
vključno s fitingi in vodomerom. Mimimalne zahteve so:

– 1 objekt – cev DN/ID 25‑1«
– 2 objekta – cev DN/ID 30‑5/4«
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– 3 objekti – cev DN/ID 40‑6/4«
– 4 objekti – cev DN/ID 50‑2«
– 5 objektov ali več – cev DN/ID 100‑4«.
V primeru kritičnega tlaka (2 bara) na priključnem mestu 

se priključne dimenzije povečajo za eno vrednost.

8.6.2. Negospodinjska poraba

Premer priključka za ostale uporabnike je treba določiti 
v soglasju z upravljavcem vodovodnega sistema in na osnovi 
projekta.

8.6.3. Oskrba s požarno vodo

Pri oskrbi s požarno vodo je treba upoštevati veljavno 
zakonodajo.

8.7. Konstrukcijsko dimenzioniranje

8.7.1. Notranje sile (obremenitve)

Cevovode se dimenzionira na maksimalni pretok, na nični 
pretok in na prehodne pogoje. V primeru prehodnih pogojev 
se mora oceniti amplitudo in frekvenco (pogostost). Cevovode 
razen tega dimenzioniramo tako, da zdržijo prehodni podtlak 80 
kPa (0,8 bar, ca. 20 kPa absolutnega tlaka – 0,2 bar). Določen 
mora biti računski tlak in največji računski tlak. Upoštevati je 
treba tudi velikost preizkusnega tlaka.

8.7.2. Zunanje sile (obremenitve)

Vodovodi morajo biti zgrajeni po navodilih proizvajalcev 
cevi tako, da imajo zadostno trdnost za prenašanje statičnih in 
dinamičnih obremenitev.

Med drugim je treba upoštevati zunanje obremenitve:
– obremenitev z zasipom jarka (obremenitev zemljine, ki 

povzroča vertikalne in horizontalne sile),
– bremena na trasi,
– vpliv podtalnice,
– prehodne obremenitve (vključno prometne),
– lastna teža in teža vode,
– posamezne druge sile, ki nastopijo med polaganjem ali 

po njem, vključno s cevovodi na lokalnih podporah.

8.7.3. Temperaturno območje – toplotna zaščita vodovodov

Pod pojmom toplotna zaščita vodovodov razumemo za‑
ščito proti segrevanju in ohlajanju.

Vodovodi morajo biti zaščiteni proti toplotnim vplivom 
tako, da se temperatura vode pri minimalnem pretoku ne spre‑
minja za več kot 3 °C.

Vodovodi, ki potekajo po terenu, so praviloma vkopani v 
globini 1,2 m od dokončno urejenega nivoja terena do temena 
cevi.

Vodovodi, ki potekajo v kolektorjih, morajo biti zaščiteni 
proti pojavu kondenzacije.

Cevovodi se morajo načrtovati za trajno obratovanje v 
pričakovanem temperaturnem območju. Upoštevati je treba 
tudi vse obremenitve, ki so posledica razlik med temperaturami 
pri vgrajevanju in obratovanju, kot tudi vplive zunanjih tempe‑
raturnih pogojev.

8.7.4. Sidranje vodovodnih naprav

Neuravnotežene sile nastanejo pri zapornih elementih, 
spremembah smeri in premera, na odcepih in slepih prirobni‑
cah. Te sile se morajo kompenzirati z ustreznim številom giblji‑
vih spojev, s sidrnimi bloki ali z drugimi načini sidranja.

Pri sidrnih blokih v zemljini se mora določiti dopustne 
obremenitve tal. Upoštevati se mora nevarnost drsenja in zdr‑
sa ter možnosti motenj, ki jih lahko povzroča sidrni blok pri 
kasnejših izkopih.

8.7.5. Zahteve za projektiranje

Projektant mora določiti predpostavke, ki se nanašajo na 
sile kot tudi druge predpostavke, ki so pomembne za konstruk‑
cijsko dimenzioniranje cevovoda. Konstrukcijsko načrtovanje 
mora vključevati najmanj:

– geometrijske izmere jarka/nasipa (širino, globino itd.),
– pogoje posteljice in zasipa,
– pogoje opažanja jarka,
– sestavo:

– raščenega terena
– materiala posteljice in zasipa (vrsto, sestavo, stopnjo 

utrditve).
Projektant mora določiti načrtovani tlak(e) sistema, naj‑

večji načrtovani tlak(e) ter preizkusni tlak(e) z upoštevanjem 
vseh pomembnih pogojev pretoka. Projektant mora določiti 
način oziroma testiranje posameznih odsekov cevovoda med 
gradnjo (dolžino odseka, preizkusni tlak glede na obratovalni, 
kraj in način polnjenja cevovoda).

8.7.6. Nepredvidljive razmere tal

Če pride med gradnjo do nepredvidenih razmer tal, je 
treba projekt ponovno proučiti in po potrebi uskladiti dejanske‑
mu stanju.

8.7.7. Transport in skladiščenje elementov vodovodov:

Deli vodovodov se morajo transportirati in skladiščiti tako, 
da se ne poškodujejo in ne pridejo v stik s škodljivimi snovmi. 
Odprtine cevi, spojnikov in armatur morajo biti zaprte. Deli vo‑
dovodov ne smejo biti onesnaženi z zemljo, blatom, odpadno 
vodo ali s škodljivimi snovmi. Če se temu ni mogoče izogniti, 
jih je treba pred vgradnjo očistiti.

Vodovodni materiali se morajo skladiščiti po navodilih pro‑
izvajalca, kar velja tudi za deponiranje materiala pred vgradnjo 
na gradbišču.

Nepravilno skladiščeni materiali se ne smejo vgraditi v 
vodovodno omrežje.

8.8. Zasnova sistema

8.8.1. Magistralni, primarni in sekundarni vodovodi

Zahtevana najprimernejša zasnova glavnih vodovodov 
je zelo odvisna od lokalnih razmer. V vsakem primeru pa se 
mora proučiti:

– zanesljivost oskrbe,
– dobra dostopnost pri vzdrževalnih delih,
– razporeditev zapornih armatur, zračnikov, izpustov in 

hidrantov,
– neugodne razmere na terenu in težavnost terena,
– nevarnost poškodb zaradi dreves in korenin,
– material cevovoda in zaščita pred korozijo v agresivnih 

tleh in kontaminiranih tleh,
– najmanjše padce, priporočen minimalni padec znaša 

1/500,
– uporaba optimalne trase,
– prečkanje cest, rek in železnice,
– daljinski nadzor in upravljanje, kontrole in meritve,
– optimalne tlake in pretoke v sistemu cevovodov,
– enostavnost obratovanja,
– nacionalni in krajevni planski in prostorski dokumenti,
– zaščita okolja,
– obremenitve, ki jih povzročajo zemljine in promet,
– globina zmrzovanja in segrevanja,
– nevarnost poškodb za druge komunalne vode in po‑

škodb vodovoda zaradi drugih komunalnih naprav,
– najmanjša višina prekritja za vkopane cevovode,
– največja višina prekritja zaradi možnosti popravil.
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Točno lokacijo in globino cevovodov moramo podrobno 
proučiti in upoštevati sprejeta pravila o izvajanju javne gospo‑
darske službe oskrbe s pitno vodo.

Omrežje je potrebno načrtovati tako, da so posegi v za‑
sebno lastnino čim manjši.

Ureditve glede vstopa in posegov na zasebnih zemljiščih 
morajo biti skladne z zakonodajo RS, ob upoštevanju poslovne 
politike upravljavca sistema.

Če je le mogoče, se priporoča prepoved gradnje stavb 
in drugih konstrukcij, kot tudi spreminjanje nivoja zemljišč, na 
določeni razdalji od glavnih cevovodov za najmanj tako dolgo 
obdobje, kot je življenjska doba vodovodnih naprav. V primeru 
ko to ni mogoče zagotoviti se izvede premik cevovoda.

Če je le mogoče, morajo glavni cevovodi potekati tako, 
da je omogočen lahek dostop z motornimi vozili zaradi vzdr‑
ževanja in popravil.

Cevovodi, ki potekajo vzporedno ali prečkajo Fekalne ali 
mešane kolektorje kanalizacije, morajo potekati višje od le‑teh. 
Če to ni mogoče, morajo biti izvedeni ustrezni ukrepi, da se 
prepreči dostop onesnažene vode do vodovoda. Posamezne 
rešitve potrdi upravljavec pri pregledu projekta.

8.8.2. Globine

Minimalna globina vodovodov s premerom do DN/OD 63 
znaša praviloma 0,9 m do temena cevi in 1,2 m za vodovode 
z nazivnim premerom nad DN/OD 63 od dokončno urejenega 
terena.

Maksimalna globina vodovoda praviloma ne sme prese‑
gati 2 m do temena cevi od dokončno urejenega terena.

8.8.3. Križanja

Pri gradnji vodovodnih omrežij je potrebno pri vsakem kri‑
žanju z obstoječimi komunalnimi in drugimi vodi (kanalizacija, 
plinovod, toplovod, električnimi vodi, PTT  vodi itd.) upoštevati 
soglasje upravljavca obstoječega voda skladno z veljavno za‑
konodajo. Pri gradnji ostalih komunalnih in drugih vodov, ki 
križajo obstoječi ali predvideni vodovod, se mora upoštevati 
pogoje, določene v soglasju, ki ga izda upravljavec v skladu s 
tem pravilnikom.

Križanja je potrebno obdelati v projektu izvedenih del in 
elaboratu katastra komunalnih naprav. Dokumentacijo izvede‑
nega križanja je potrebno predati upravljavcu vodovodnega 
sistema takoj po zaključku del.

Dokumentacija križanja mora vsebovati:
– elaborat katastra komunalnih naprav v analogni in digi‑

talni obliki, ki mora biti izdelan skladno z veljavno zakonodajo 
in zahtevami upravljavca vodovodnega sistema za oskrbo s 
pitno vodo,

– projekt izvedenih del, ki mora biti izveden skladno z 
veljavno zakonodajo,

– digitalni fotografski posnetek križanja,
– dovoljenje za poseg, kadar je po predpisih zahtevano.
Pri križanju vodovoda z drugimi podzemnimi napeljavami 

vodovod načeloma poteka horizontalno (brez vertikalnih lo‑
mov). Križanja morajo načeloma potekati pravokotno, izjemo‑
ma je lahko kot prečkanja osi vodovoda in osi druge nadzemne 
inštalacije med 45° in 90°. Mesto križanja mora biti primerno 
utrjeno, da se prepreči medsebojne vplive posameznih vodov.

V izjemnih primerih se teme cevi do DN 200 lahko spusti 
do globine 1 m pod drugo podzemno napeljavo, vendar ne 
globlje kot 2 m pod koto dokončno urejenega nivoja terena, ali 
pa dvigne nad njo, vendar največ do višine 1,20 m pod koto 
dokončno urejenega nivoja terena.

V vsakem primeru spremembe smeri vodovoda, v verti‑
kalni smeri je treba ugotoviti možnost nastanka zračnih čepov 
ali usedanja sedimentov ter predvideti in izvesti ustrezno od‑
zračevanje oziroma čiščenje vodovoda.

V vseh primerih, ko je prečkanje izvedeno z uporabo 
zaščitnih cevi, mora biti izvedba takšna, da za potisk ali izvlek 
prazne vodovodne cevi ni potrebna sila, večja od 8 kN.

8.8.4. Odmiki

– vertikalni
Vertikalni odmiki med vodovodi in drugimi podzemnimi na‑

peljavami, merjeno od medsebojno najbližjih sten vodovodov in 
drugih komunalnih napeljav, ne morejo biti manjši od odmikov, 
pogojevanih v naslednjih točkah.

V primerih križanja, ko je:
a) vodovod nad kanalizacijo, morajo biti izpolnjene na‑

slednje zahteve:
– vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi,
– ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje 

stene kanalizacije najmanj 2 m na vsako stran,
– vertikalni odmik je najmanj 0,5 m;
Izvedba križanja vodovoda pod kanalizacijo oziroma ka‑

nalizacije nad vodovodom ni dopustna.
b) vodovod nad toplovodom, morajo biti izpolnjene na‑

slednje zahteve:
– toplovod mora biti toplotno izoliran, debelina izolacije 

mora zadostiti zahtevam, navedenim v drugih poglavjih tega 
pravilnika,

– vertikalni odmik je najmanj 0,4 m,
c) vodovod pod toplovodom, morajo biti izpolnjene nasle‑

dnje zahteve:
– vodovod mora biti vgrajen v zaščitne cevi in toplotno 

izoliran,
– ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje 

stene cevi toplovoda, najmanj 1 m na vsako stran,
– vertikalni odmik (od temena zaščitne cevi do spodnjega 

dela telesa toplovodne napeljave) je najmanj 0,3 m;
d) vodovod nad plinovodom, PTT kabli, ali elektrokabli, 

mora biti izpolnjena še naslednja zahteva:
– vertikalni odmik je najmanj 0,5 m;
e) vodovod pod plinovodom, PTT kabli ali elektrokabli, 

morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
– plinovod, PTT kabli in elektrokabli morajo biti vgrajeni 

v zaščitni cevi,
– ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje 

stene cevi vodovoda najmanj 0,5 m na vsako stran,
– vertikalni odmik je najmanj 0,5 m;
Kot križanja je v vseh primerih minimalno 45°.
Kjer razmere ne dopuščajo drugačne rešitve, lahko izje‑

moma znaša odmik tudi manj od predpisanega, vendar je za 
tako rešitev potrebno posebno soglasje upravljavca;

– horizontalni
Minimalni odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev 

ali podzemnih objektov ne sme biti manjši od 1,5 m, merjeno 
po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 
30 cm pod dnom cevi v osi vodotoka in oklepa z diagonalo, ki 
se konča na robu temelja ali objekta (Slika 2).

Slika 2

Minimalni odmik od greznic ali drugih deponij s škodlji‑
vimi vodotopnimi substancami, za katere je potrebna prisilna 
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drenaža med vodovodom in virom onesnaževanja na globini, 
ki zagotavlja, da vodovod ne pride v stik z onesnaženo izcedno 
vodo, je min:

na vodoprepustnem terenu  5 m
na vodoneprepustnem terenu  7 m.
Rešitev mora obdelati projektant.
Minimalni odmik dreves in okrasnega grmičevja od vo‑

dovoda je:
drevesa  2 m
okrasno grmičevje  1 m.
Odmiki napeljav (svetli), ki potekajo vzporedno z vodo‑

vodom:

Komunalni vod Globina kom. 
voda v odvisnosti 
od vodovoda 

Odmik

Odpadna in mešana kanalizacija Manjša ali enaka 3,0 m
Padavinska kanalizacija Manjša ali enaka 1,5 m
Plinovodi, elektrokabli, kabli javne 
razsvetljave ali PTT napeljave 

Manjša ali enaka 1,5 m

Toplovod Manjša ali enaka 1,5 m
Odpadna in mešana kanalizacija Večja 1,5 m
Padavinska kanalizacija Večja 1,0 m
Plinovodi, elektrokabli, kabli javne 
razsvetljave ali PTT napeljave 

Večja 1,0 m

Toplovod Večja 1,0 m

Horizontalni odmiki so v posebnih primerih in v soglasju z 
upravljalci posameznih komunalnih vodov lahko tudi drugačni, 
vendar ne manjši kot jih določa standard EN 805, in sicer:

– horizontalni odmiki od podzemnih temeljev in podobnih 
naprav naj ne bodo manjši od 0,4 m

– horizontalni odmiki od obstoječih (drugih) podzemnih 
napeljav naj ne bodo manjši od 0,4 m

– v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav 
velika, odmiki ne smejo biti manjši od 0,2 m.

Posebno je treba paziti, da se med izkopom zagotovi 
stabilnost obstoječih naprav in podzemnih napeljav.

8.8.5. Varovalni pas

Širina varovalnega pasu je namenjena zaščiti, vzdrževa‑
nju in popravilom vodovoda (služnostni pas) in je odvisna od 
premera, materiala, situacije na terenu (cesta ...) in pomemb‑
nosti vodovoda. Širine varovalnega pasu so določene v slu‑
žnostni pogodbi z lastnikom zemljišča za vsak objekt posebej.

Praviloma so varovalni pasovi v odvisnosti od premera 
vodovoda naslednji:

– širina pasu 4 m, in sicer 2 m na vsako stran osi vodovo‑
da (velja za vse vodovode, ne glede na material, od DN/ID 25 
do vključno DN 63),

– širina pasu 6 m, in sicer 3 m na vsako stran osi vodovo‑
da (velja za vse vodovode, ne glede na material, od DN/ID 80 
do vključno DN 250),

– širina pasu 8 m, in sicer 4 m na vsako stran osi vodovo‑
da (velja za vse vodovode, ne glede na material, od DN/ID 250 
do vključno DN 400).

8.8.6. Obešanje na nadzemno gradbeno konstrukcijo

Potek vodovoda mora biti usklajen z izvedbo nosilne kon‑
strukcije in vozišča. Padec oziroma vzpon vodovoda mora biti 
usklajen s potekom drugega dela vodovodne instalacije pred 
mostom in za njim. Najvišji del vodovoda naj bo lociran na eni 
od brežin, tam, kjer se vodovod spet spusti v zemljino. Na tem 
mestu je treba predvideti jašek z vgrajeno opremo za odzra‑
čevanje in dozračevanje (preprečitev nastanka vakuuma). Le 
v izjemnih primerih, ko ni možno izvesti odzračevalnega jaška 
v brežinah, se lahko predvidi odzračevanje v sredini razpona 
mostu. Jašek mora biti v kateremkoli primeru izvedbe ustrezno 

velik za vzdrževanje opreme in dostop do nje. Do jaška mora 
biti zagotovljen neoviran dostop. Jašek mora imeti drenažo 
in mora biti toplotno izoliran (v primeru izvedbe v mostni kon‑
strukciji).

Vodovod mora potekati pod mostno konstrukcijo na zuna‑
nji ali notranji strani nosilca mostu, odvisno od drugih zahtev 
prilagojeno tem zahtevam.

Predvideti je treba pritrjevanje (obešanje) vodovoda na 
mostno konstrukcijo. Pri izbiri trase in načina pritrjevanja je 
treba upoštevati minimalni potrebni prostor za montažo na 
obeh straneh vodovoda (vsaj 0,5 m). Glede na tip konstrukcije 
mostu je treba predvideti fiksno točko in drsne podpore (kon‑
zole) vodovoda ter upoštevati možne maksimalne raztezke in 
pomike mostne konstrukcije v odvisnosti od temperaturnih in 
drugih pomikov mostne konstrukcije. Vodovod mora biti izve‑
den in pritrjen tako, da bodo preprečeni vplivi drugih inštalacij 
in konstrukcij nanjo. Vzdolžne pomike, ki jih povzročijo raztezki 
konstrukcije, je treba ustrezno kompenzirati. Konzole morajo 
preprečevati vse neustrezne prečne pomike vodovoda.

Predvideti je treba tipske montažne elemente za pritrje‑
vanje vodovoda na mostno konstrukcijo, ki omogočajo hitro 
in preprosto montažo na dokončno zgrajeni objekt mostu ter 
časovno ne ovirajo izvajanja gradbenih del.

Vodovod, ki poteka pod mostno konstrukcijo, mora biti 
toplotno izoliran, uporabijo naj se predizolirane cevi. Predvidijo 
naj se cevi z zaščitnim plaščem.

Posebej je treba obdelati prehoda vodovoda v zemljo. 
Pri novih mostovih naj bo praviloma predvideno polaganje 
vodovoda v kineto.

Potek cevovoda s pritrditvijo na nosilno nadzemno kon‑
strukcijo se mora obdelati v projektu. Pri tem se mora upošte‑
vati:

– vse obtežbe, obremenitve in vplive, katerim bo cevovod 
izpostavljen,

– zaščito proti vsem vrstam atmosferskih vplivov,
– ukrepe varstva in zdravja pri delu skladno s predpisi 

(gradnja, obratovanje, vzdrževanje),
– varnost cevovoda v primeru prometnih ali drugih ne‑

sreč,
– varnost pred nenamernimi in namernimi poškodbami,
– pogoje iz soglasja lastnika ali upravljavca nosilne kon‑

strukcije,
– dostopnost za kontrolo in vzdrževanje,
– vse potrebne uskladitve s projektom nosilne konstruk‑

cije.

8.8.7. Podzemno prečkanje cest

– Na magistralnih, regionalnih in lokalnih cestah se izvaja 
z vgradnjo vodovoda v zaščitno cev.

– Na mestnih cestah se izvaja z uporabo zaščitnih cevi.
Omogočena mora biti zamenjava vgrajenih cevi.

8.8.8. Podzemno prečkanje železnice

Poleg pogojev, določenih v prejšnjih točkah, je treba iz‑
polniti še nekaj zahtev:

– Prečkanje železnice mora biti izvedeno v zaščitni cevi 
za cevovode do vključno DN 250 se uporabi zaščitno jekleno 
cev premera najmanj 400 mm. ali v kolektorju za cevovode 
nad DN 250.

– Ustji zaščitne cevi ali kolektorja morata biti izven obmo‑
čja železniške trase.

– Omogočen mora biti izvlek vodovodne cevi.
– Na obeh koncih zaščitne cevi ali kolektorja morata biti 

izdelana revizijska jaška z vgrajenimi zapornimi armaturami. 
Položaj in oblika revizijskih jaškov mora biti takšna, da omo‑
goča izvlek cevi.

– V revizijskem jašku, ki ima dno na nižjem nivoju, mora 
biti izveden odtok, ki je dimenzioniran tako, da lahko odvede 
najmanj 100% količine povprečnega pretoka vode v vodovodu.
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– Os vodovoda mora biti v revizijskih jaških z ustreznimi 
spojniki zamakjnena najmanj za dve velikosti nazivnega pre‑
mera vodovoda.

– Izvedena mora biti ustrezna zaščita pred blodečimi 
tokovi.

– Kadar prečkanje v zaščitni cevi zaradi velikosti (DN) in 
dolžine vodovoda ni izvedljivo, se izvede prečkanje v kolektorju 
(v pohodni kineti).

– Prečkanje se izvaja pod kotom 90°.

8.8.9. Prečkanje vodotokov

Vodotoke se lahko prečka v nadzemni oziroma podzemni 
izvedbi. Usmeritev glede načina izvedbe se določi s projektno 
nalogo upravljavca in zahtev pristojnih služb.

V projektu se mora upoštevati:
– specifične pogoje, povezane z vodotokom, vodnim re‑

žimom in vodnim zemljiščem,
– pogoje upravljavca vodotoka,
– pogoje vodnogospodarskega soglasja,
– pogoje okoljevarstvenih institucij, ribiških organizacij, 

imetnikov vodnih pravic,
– ukrepe varstva in zdravja pri delu skladno s predpisi 

(gradnja, obratovanje, vzdrževanje),
– možnost kontrole in vzdrževanja,
– način izvedbe popravil v primeru okvare in možnost 

intervencijskega obratovanja.

8.8.10. Vrste konfiguracije sistema

Posamezni deli vodovodnega sistema imajo lahko raz‑
lične stopnje medsebojnih povezav, na mestnih območjih se 
zaradi varnosti oskrbe izvaja zankaste povezave posameznih 
omrežij.

8.8.11. Zaščita vodovoda pred mehanskimi vplivi  
in onesnaženjem:

Vodovodi morajo biti zgrajeni po navodilih proizvajalcev 
cevi tako, da imajo zadostno trdnost za prenašanje statičnih in 
dinamičnih obremenitev, kar je treba na obremenjenih mestih 
dokazati z izračunom. Lokacijsko naj bodo vgrajeni tako, da je 
v primeru okvare možen strojni izkop.

Na mestih, kjer zaradi objektivnih razlogov ni mogoče vgra‑
diti vodovoda tako, da je možen strojni izkop, se vodovod položi 
v zaščitno cev. Dolžina zaščitnih cevi je odvisna od profila cevi. 
Minimalni premer zaščitne cevi pri cevovodu do DN/ID 50 je DN 
+ 5 cm, pri cevovodih večjih od DN/ID 50 pa mora znašati DN 
+ 20 cm. Izjemoma je dopustna dolžina zaščitne cevi do 30 m, 
za večje razdalje pa se izdela kineta ali kolektor.

Trasa vodovoda pred vstopom v zaščitno cev in za izsto‑
pom iz nje mora biti zamaknjena pod minimalnim kotom 30° 
tako, da je možen izvlek cevi.

Zaščita pred možnim onesnaženjem se doseže z zado‑
stnim odmikom vodovoda od možnih virov onesnaženja.

8.8.12. Priključni cevovodi

Za lego in globino priključnih cevovodov veljajo enake 
zahteve kot za ostalo vodovodno omrežje. Biti morajo ravni in 
čim krajši, praviloma naj dolžina ne presega 50 m. Priključni 
cevovodi morajo imeti zaporno armaturo zaradi možnosti po‑
pravila ali izključitve. Njihova trasa mora zagotoviti neovirano 
vgrajevanje, dostopnost in možnost nadzora med obratova‑
njem.

V izjemnih primerih, ko priključni cevovod poteka skozi 
podzemne konstrukcije ali dele zgradb (terase, stopnišča, ho‑
dniki, garaže), mora biti na tem območju cev vgrajena v kineto 
ali zaščitno cev.

Priključni cevovodi se ne smejo uporabljati za električne 
ozemljitve.

8.8.13. Armature (oprema vodovoda)

Za vodovodno armaturo se štejejo vsi sestavni deli vodo‑
vodnega omrežja, razen cevi in spojnikov.

V vodovodni sistem se lahko vgrajujejo samo armature, 
ki so izdelane in preizkušene po ustreznih standardih in imajo 
za to ustrezno dokazilo.

V primerih, ko zaradi terenskih pogojev ni mogoče vgraditi 
standardnega elementa, se ta element lahko izdela po meri. 
Pri izbiri materiala in konstrukcije je treba upoštevati obrato‑
valne pogoje, zaščito proti koroziji in inkrustraciji ter živilsko 
neoporečnost.

Vodovodna armatura naj se v prvi vrsti vgrajuje na lahko 
dostopnih mestih, kar omogoča stalno hitro regulacijo, kontrolo, 
vzdrževanje in po potrebi zamenjavo.

8.8.14. Zračniki

Vodovodni sistemi morajo biti opremljeni z napravami, ki 
omogočajo izhajanje večjih količin zraka pri polnjenju in vstop 
zraka pri praznjenju cevovoda. Za take namene se lahko upo‑
rablja prezračevalne ventile z večjimi odprtinami, včasih tudi 
hidrante. Za izhajanje zraka, ki se nabira med normalnim obra‑
tovanjem, so primerni zračniki z manjšimi odprtinami. Dopustna 
je uporaba kombiniranih zračnikov.

Velikost in tip zračnikov določi projektant z upoštevanjem 
standardov za te izdelke, predvidenih pretokov in konfiguracije 
sistema. Proučiti se morajo vse točke, kjer se spreminjajo 
gradienti cevovoda.

Zračniki se vgrajujejo v jaške in izjemoma z vkopavanjem, 
kar je odvisno od konstrukcijske izvedbe zračnika.

Zračnike in jaške se mora načrtovati tako, da je onemo‑
gočen vdor zunanje vode.

8.8.15. Izpusti – blatniki

Na najnižjih mestih vodovoda, kjer se lahko nabirajo use‑
dline, mora biti vodovod opremljen z izpustom oziroma blatni‑
kom. Uporablja se ga tudi za izpuščanje vode iz cevovodov 
pred popravili in rednimi vzdrževalnimi deli.

Blatnike se vgrajuje v podzemni izvedbi, ki morajo imeti 
praznotok v okolje, vodotok ali meteorno kanalizacijo oziroma 
drenažo v okolje ali možnost izčrpanja iz jaška. Lahko pa se 
vgrajujejo tudi v jaške. V nobenem primeru pa ne sme nivo 
talne ali druge vode poplaviti elementov cevovoda v jaških. 
Izpusti se morajo zagotoviti glede na zahteve obratovanja (npr. 
praznjenje ali izpiranje).

Velikost naprav za izpust se mora določiti na osnovi 
količine vode, ki jo je treba odvesti, razpoložljivega časa in ve‑
likosti odvodnika ali zmogljivosti okolice za sprejem izpuščene 
količine vode. Rešitev izpusta mora biti taka, da se kinetična 
energija vode varno razprši. Uporabi se lahko izpraznjevalni 
nadzemni ali podzemni jašek. Pri izpuščanju je treba upoštevati 
vplive na okolje. Izpuste je treba oblikovati tako, da je izločen 
vsak neprimeren vpliv na kakovost vode.

Odprtina na koncu praznotoka mora biti opremljena z 
žabjim pokrovom.

Blatniki morajo imeti najmanj tolikšen premer, da se v 
vodovodu doseže hitrost izpiranja nad 1,5 m/s.

V izjemnih primerih lahko funkcijo blatnika izjemoma pre‑
vzamejo hidranti.

8.8.16. Zaporne armature

Porazdelitev zapornih armatur za izključevanja posame‑
znih delov omrežja naj bo takšna, da je zapiranje v nujnih pri‑
merih čim lažje. Število uporabnikov, ki ob zapori nimajo vode, 
mora biti znano. Prav tako se morajo upoštevati krajevne dano‑
sti, kot npr. gostota poselitve, lega bolnišnic, šol, stanovanjskih 
hiš in industrijskih obratov.



Uradni list Republike Slovenije Št. 75 / 24. 9. 2010 / Stran 10913 

Zaporne armature morajo biti obvezno vgrajene:
– na odcepu vodovoda,
– na priključku za hidrant,
– na priključku za zračnik,
– na priključku blatnika,
– pred čistilnim kosom in za njim (po potrebi),
– pred vstopom in za izstopom vodovoda v zaščitno cev, 

kineto ali kolektor,
– za odcepom za vodovodni priključek, kadar priključek ni 

izveden z navrtnim zasunom,
– neposredno na vodovod, tako da je možno zapiranje 

posameznih manjših delov omrežja pri rednem oziroma inter‑
vencijskem vzdrževanju omrežja,

– neposredno na vodovod, tako da je možno zapiranje 
posameznih vodovodov ali posameznih delov vodovodnega 
sistema.

Armature nad vključno DN 150 se vgrajujejo v jaške. V 
primeru tehničnih zahtev (otežen dostop, bližina komunalnih 
vodov, zahtevnost vozlišča ipd.) se armature vgrajujejo nepo‑
sredno z zasutjem. Regulacija teh armatur se opravlja s pomo‑
čjo vgradne garniture, ki se zaključuje s cestno kapo. Cestne 
kape morajo biti podložene z betonskimi podstavki in položene 
na utrjeno podlago.

V primeru, ko je na enem mestu vgrajenih več armatur, 
morajo biti vse vgrajene v jašek, ne glede na to, po kakšnem 
zemljišču poteka vodovod in ne glede na dimenzijo vodovoda.

Izjemoma se lahko vgradijo zaporne armature, večje od 
DN 200, z zasutjem le v terenu z visoko talno vodo ali na ne‑
nosilnem terenu.

Praviloma se kot zapirala do DN 200 uporabljajo zasuni, 
nad DN 200 pa prirobnične metuljčaste lopute kot sekcijska 
zapirala.

Uporaba zapornih ali regulacijskih armatur je lahko ročna 
ali motorna. V primeru motorne regulacije mora biti zagotovlje‑
na tudi možnost ročne regulacije.

Elektromotorni pogon za armature, ki so nameščene v 
jaških z elektronapeljavo, so lahko opremljeni z eno ali trifaznim 
elektromotorjem, odvisno od vrste napeljave.

Elektromotorni pogoni za armature, ki so nameščene v ja‑
ških brez elektro napeljave, morajo biti opremljeni z enofaznim 
elektromotorjem z možnostjo priključka na prenosni (mobilni) 
elektroagregat.

Razdalja med dvema sekcijskima zapiraloma praviloma 
ne sme presegati:

– 1000 m za magistralna omrežja,
– 700 m za primarna omrežja,
– 500 m za sekundarna omrežja,
– 250 m za urbana območja.

8.8.17. Hidranti

Hidranti so namenjeni in potrebni za gašenje požarov. 
Lahko pa se jih uporablja tudi za obratovalne namene: polnje‑
nje, praznjenje, zračenje in izpiranje. Lokacije in tip hidrantov 
se zato določi glede na lokalne razmere in veljavne predpise, 
vendar je najmanjša velikost hidranta, ne glede na požarno 
obremenitev, DN 80.

Razdalje med hidranti za posamezni odsek cevovoda so 
določene skladno z veljavno zakonodajo in so del projekta za 
izvedbo.

Pred hidranti se zahteva vgradnja zapornega zasuna za 
izključitev le‑tega na cevovodu. Hidranti so praviloma nadze‑
mne ali izjemoma podzemne izvedbe. Glava hidranta podze‑
mne izvedbe mora biti minimalno 10 in maksimalno 25 cm pod 
niveleto pokrova cestne kape. Cestna kapa mora biti namešče‑
na tako, da je omogočena neovirana namestitev hidrantnega 
nastavka in odpiranje s hidrantnim ključem.

Interno hidrantno omrežje velja za interno napeljavo upo‑
rabnika in je ločeno od javnega omrežja z merilnim mestom 
(vodomerom) in varovalom proti povratnemu toku. Interno hi‑
drantno omrežje vzdržuje uporabnik.

V internih hidrantnih omrežjih je zagotoviti izmenjavo vode 
s kroženjem vode. Za kvaliteto vode v takem omrežju upravlja‑
vec vodovodnega sistema ni odgovoren.

Hidranti se morajo vgrajevati (zasipavati s peskom frakcije 
16–32 mm) tako, da pri zaprtem hidrantu voda odteče iz telesa 
hidranta (varovanje proti zamrznitvi).

Oprema za gašenje se hrani v posebnih omarah, ki so 
zidne ali prostostoječe izvedbe. Oprema in omare niso sestavni 
del omrežja za oskrbo z vodo in niso v upravljanju Komunale 
Črnomelj d.o.o.

8.8.18. Naprave za omejitev vodnih udarov

Vodni udari nastajajo zaradi izpadov oskrbe z električno 
energijo, zagonov in izklopov črpalk ter zaradi zapiranja in od‑
piranja armatur. Upoštevati je treba nujnost naprav za omejitev 
vodnih udarov, delov črpalnih postaj in tlačnih sistemov.

8.9. Zaščita pred škodljivimi vplivi okolja

Projektant mora oceniti možne škodljive vplive zaradi 
lastnosti zemljin in prisotnih škodljivih snovi. Ob upoštevanju 
proizvodnih standardov mora proučiti ustrezne ukrepe za zašči‑
to cevovodov pred neželenimi vplivi zaradi agresivnega okolja 
in vode v cevovodu. Projektant mora določiti tudi način popravil 
vseh zaščitnih slojev in premazov in vse dodatne zaščite spo‑
jev. Zaščitni ukrepi lahko vključujejo:

– zunanje zaščitne obloge za kovinske sestavne dele ce‑
vovoda, ki so primerne za različne kategorije agresivnih tal;

– zaščitne cevi ali metalne zaščite za elemente cevovoda 
iz plastičnega materiala v kontaminiranih tleh;

– prevleke ali primerne mešanice za elemente cevovoda 
iz materialov s cementno osnovo glede na vrsto in stopnjo 
agresivnih vplivov;

– različne gradbene postopke;
– katodno zaščito.
Kontaminacija tal z organskimi snovmi, kot npr. z ogljiko‑

vodiki in klorogljikovodiki, ima lahko neugodne vplive na:
– kakovost pitne vode (zaradi penetracije organskih sub‑

stanc skozi steno cevi);
– lastnosti plastičnih cevovodov;
– permeabilnost in trajnost spojev cevi iz elastomerov;
– korozijsko odpornost kovinskih cevovodov in elementov 

cevovodov.
Če pregled tal kaže na tovrstno kontaminacijo, mora 

projektant proučiti:
– zamenjavo z manj občutljivimi materiali na prizadetih 

območjih;
– vgraditev cevi v zaščitne kinete glede na njihovo pro‑

pustnost;
– uporabo primernih elastomerov za spoje;
– uporabo primernih protikorozijskih zaščit za kovinske 

materiale;
– odkop in zamenjavo materiala terena;
– spremembo trase cevovoda.

8.9.1. Katodna zaščita

Pri projektiranju kovinskih cevovodov je potrebno proučiti 
njihovo potencialno korozijsko ogroženost z upoštevanjem:

– sestave terena (homogenost, specifična upornost ...), 
materiala posteljice in zasipa,

– značilnosti cevovoda (vrsto materiala, vzdolžno el. upor‑
nost in kontinuiranost, stopnjo pasivne protikorozijske zaščite ...),

– vpliva obstoječih in predvidenih tujih instalacij, ki pote‑
kajo vzporedno ali križajo projektirani cevovod (viri enosmerne 
napetosti ...).

Katodno zaščiteni cevovodi so od ozemljenih naprav na 
cevovodu (črpališča, merilni jaški ...) ločeni z izolacijskimi spoji. 
Ti so praviloma v objektu vgrajeni na obeh konceh cevovoda 
na mestih, kjer se spajata cevovoda z različnima sistemoma 
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katodne zaščite in na odcepih cevovodov iz drugih kovinskih 
materialov.

Izolacijski spoji so lahko vgrajeni v cevovode tudi za 
ločevanje sistema na odseke (npr. na področjih z blodečimi 
tokovi).

Izolacijski spoj mora biti konstrukcijsko prilagojen delov‑
nim pogojem vodovoda (tlak, temperatura), imeti pa mora viso‑
ko dielektrično trdnost in električno upornost. Zahtevana višina 
prebojne napetosti izolacijskega spoja na zraku je najmanj 3 
kV, električna upornost pa > 5 Ω.

V vodovodnem sistemu se uporabljajo naslednji sistemi 
in naprave za aktivno katodno zaščito:

– sistem katodne zaščite z zunanjim tokom in žrtvenimi 
anodami, pri katerih se uporabljajo naprave  usmerniki katodne 
zaščite,

– sistem katodne zaščite z notranjim tokom in žrtvenimi 
anodami (protektorna zaščita), pri katerih se uporabljajo anode 
iz Mg, Zn ali Al,

– sistem katodne zaščite z vsiljenim tokom za zaščito 
pred blodečimi tokovi, pri katerih se uporabljajo naprave – 
usmerjena drenaža, potencialostatsko krmiljeni usmernik.

Vse naprave aktivne kotodne zaščite, ki se uporabljajo 
za zaščito pred blodečimi tokovi (usmerjena drenaža, poten‑
cialostatsko krmiljeni usmernik), morajo biti vključene v sistem 
daljinskega nadzora katodne zaščite in morajo biti postavljene 
tako, da pri opravljanju rednih vzdrževalnih del ni treba vstopati 
v objekte upravljavca.

8.10. Vodohrani

8.10.1. Splošno

Vodohrani morajo biti projektirani tako, da so v okviru tole‑
ranc, ki jih predpiše projektant, vodotesni in zagotavljajo 100% 
vodotesnost. Upoštevana morajo biti tudi določila standarda EN 
1508. Vodohrani morajo biti konstruirani in preizkušeni tako, da 
zagotavljajo zahtevano varnost oskrbe in ohranjajo sprejemljivo 
stopnjo vplivov na kakovost vode.

Prostornino vodohrama je treba določiti na podlagi:
– fluktuacije vode v dnevu največje porabe vode,
– 20% dodatka za nujno potrošnjo (motnje pri obratova‑

nju),
– požarne rezerve.

8.10.2. Izvedba vodohranov

Praviloma so vkopani in imajo dve vodni celici, ki sta med 
seboj fizično v celoti ločeni, in armaturno celico. Vsaka vodna 
celica mora imeti lasten dotočni, odtočni in praznotočni cevo‑
vod z zapiralom in prelivni cevovod. Izbiro med eno ali dvema 
vodnima celicama upravljalec definira v projektnih pogoji glede 
na pomembnost objekta v sistemu vodooskrbe.

Praznotočni oziroma prelivni cevovod mora biti speljan v 
meteorno kanalizacijo ali izpust, zaključen z žabjim pokrovom. 
Prelivi morajo dopuščati iztekanje količine vode, ki je enaka 
največji količini vtoka v vodohran. Zagotovljen mora biti odvod 
vode brez nevarnosti za okolje in objekte.

S tlorisno obliko vodne celice, pregradami in postavitvijo 
dotočnega in iztočnega cevovoda mora biti zagotovljeno kro‑
ženje vode v vodni celici. Zaradi zagotavljanja neposlabšane 
kakovosti vode naj bo čas zadrževanja zmanjšan na minimum, 
kar pa naj bo usklajeno s stopnjo varnosti oskrbe in zahtevano 
požarno varnostjo. Načrtovanje protiležnih rezervoarjev, ki ne 
zagotavljajo pretočnosti ni dovoljeno.

Konstrukcija vodohrama mora biti izolirana s hidroizolacijo 
in toplotno izolacijo, ki preprečuje poslabšanje kakovosti vode 
zaradi ekstremnih temperaturnih razlik. Višina nasutja min. 
100 cm nad izolacijo.

Število dostopov v vodne celice je treba omejiti na mini‑
mum; teh naj bo toliko, da omogočajo zanesljivo obratovanje, 
vzdrževanje in čiščenje.

Posamezne odprtine vodohrana naj bodo projektirane 
tako, de ni mogoč vpliv na akumulirano vodo; Posebno pozor‑
nost pa je treba posvetiti odprtinam nad vodno gladino, ki jih 
praviloma ne sme biti.

Omogočeno mora biti naravno in prisilno (po potrebi) 
zračenje armaturne in vodnih celic. Zračenje vodnih celic mora 
biti izvedeno z zračniki tako, da je onemogočen vnos škodljivih 
snovi vanje, hkrati pa morajo zagotavljati učinkovito prezra‑
čevanje. Zračniki vodnih celic zunanje izvedbe morajo biti pri‑
ključeni na drenažo. Odprtine vseh zračnikov morajo biti zoper 
mrčes zaščitene z mrežico iz nerjavnega jekla na zunanji strani 
zračnih odprtin. Pri projektiranju naj se predvidi na iztočni cevi 
primerno opremo – pipo za redni odvzem vzorcev za analizo 
kakovosti vode. Za pranje vodnih celic naj se na dotočnem 
cevovodu predvidi odcep z univerzalno gasilsko spojko in za‑
piralom dimenzije DN 50. Vodohrami V= 150 m3 in več morajo 
imeti mostno dvigalo take nosilnosti, da je mogoče vzdrževanje 
vseh vgrajenih elementov.

8.10.3. Vodne celice

Izvedba vodnih celic mora biti vodotesna. Vodne celice in 
predprostor morajo biti obložene s keramiko oziroma obdelane 
s premazi primerni za pitno vodo in odporne proti mehanskim 
poškodbam pri pranju celic z visokotlačnimi napravami. Z pre‑
mazi oziroma keramično oblogo mora biti dosežena maksimal‑
na gladkost sten, stropa in dna vodne celice. Stiki sten in dna 
vodne celice morajo biti izvedeni z zaokrožnico zaradi lažjega 
in učinkovitejšega izpiranja usedlin. Talna plošča vodne celice 
mora biti izvedena s 3‑odstotnim nagibom proti praznotočnemu 
cevovodu in mora omogočati izpraznitev celotnega volumna 
vodohrana.

Vodne celice morajo biti od armaturne celice ločene z 
zatesnjenimi vrati ali okni, ki morajo biti iz materiala, odpornega 
na vlago in agresivno atmosfero (praviloma PVC bele barve 
– termopan zasteklitev). Velikost in izvedba vstopnih odprtin 
mora omogočiti neoviran dostop do vodnih celic. Okna morajo 
biti vgrajena na notranjem robu vodne celice. Na zunanji strani 
vstopne odprtine se izvede gladka kamnita polica brez izsto‑
pajočih robov.

V vsako vodno celico mora biti vgrajena lestev za dostop. 
Vsi kovinski deli v vodni celici morajo biti iz nerjavnega jekla 
(kvalitete AISI 304 do 316).

V vodnih celicah smejo biti nameščeni plovni ventili ali 
druge armature za regulacijo dotokov, vključno z plovnimi in 
nivojskimi stikali.

8.10.4. Armaturne celice

Izvedba armaturnih celic mora biti vodotesna, z gladkimi 
premazi sten in tlakov, ki omogočajo enostavno čiščenje in 
vzdrževanje ter ne vplivajo na kakovost pitne vode. Vsi kovinski 
deli v armaturnih celicah morajo biti iz nerjavnega jekla (ograje, 
rešetke, stopnice, lestve). Ravno tako morajo biti vsi spojniki, 
razen armatur, izdelani iz nerjavnega jekla (kvalitete AISI 304 
do 316).

Stiki sten in dna armaturne celice morajo biti izvedeni z 
zaokrožnico zaradi lažjega in učinkovitejšega čiščenja. Talna 
plošča armaturne celice mora biti izvedena z naklonom proti 
prazno točnemu jašku.

Vse poglobitve talne plošče armaturne celice in preboji 
skozi pohodne podeste morajo biti zavarovani s pohodnimi 
rešetkami iz nerjavnega jekla.

Pri vodohranih prostornine 200 m3 in več se dostopi v 
nivojske etaže praviloma izvedejo z enoramnim ali dvoramnim 
stopniščem.

8.10.5. Naprave v vodohranih

Vodohrani imajo praviloma merilnik nivoja v vsaki vodni 
celici. Merilnik nivoja mora biti vgrajen tako, da omogoča skup‑
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no meritev in meritev nivoja v posamezni vodni celici. Lego 
merilnika je potrebno določiti glede na volumen vodohrana in 
značilnosti pretoka na dotoku in iztoku. Protiležni vodohrami naj 
bodo na dotočno‑iztočnem vodovodu opremljeni z dvosmernim 
merilcem pretoka. Merilci pretoka so ločene izvedbe.

Vodohrani na omrežju imajo praviloma merilnike pretoka 
na dotočnem in iztočnem cevovodu ter merilnike kakovosti 
vode (prosti klor, klordioksid, temperatura).

Vsi merjeni tehnološki parametri morajo biti vključeni v 
sistem daljinskega upravljanja in nadzora upravljavca. Vodo‑
hran mora praviloma imeti zunanjo razsvetljavo (nad vhodnimi 
vrati) z vklopom na osnovi gibanja in temperature ter razsve‑
tljavo armaturne in vodnih celic. Razsvetljava vodnih celic 
mora biti nameščena v armaturni celici s stopnjo zaščite IP 
56. Stikalni blok mora biti izveden s stopnjo zaščite IP 54 in po 
potrebi ogrevan.

8.11. Raztežilniki in reducirni ventili

Kadar se iz vodohrana napajajo nižje ležeča naselja, kjer 
je višinska razlika takšna, da bi bil tlak v razdelilnem cevovodu 
večji od 6 bar, moramo vmesni tlak zmanjšati z raztežilniki. 
Izjemoma lahko za te namene uporabimo tudi reducirne ven‑
tile, kjer lahko poljubno zmanjšamo vodni tlak v niže ležečem 
cevovodu.

Pri izdelavi in opremi raztežilnika se mora upoštevati vsa 
določila kot za vodohrane. Lahko se jih izvede s prostornino 5 
m3 oziroma skladno z projektanskim izračunom.

Reducirne ventile se praviloma vgrajuje v jaške, opremlje‑
ni morajo biti z zapirali pred ventilom in za njim, čistilnim kosom, 
varnostnim vzmetnim ali hidravličnim ventilom in manometri z 
glicerinskim polnilom. Obvezno je treba upoštevati navodila 
proizvajalca, ki predpisuje tudi rešitev izvedbe in ima priložene 
montažne sheme – običajno bay pass – pri večjih profilih. Re‑
ducirni jašek mora imeti urejen praznotok.

8.12. Črpališča

8.12.1. Splošno

Projektiranje rešitev črpališč in režimov obratovanja za 
kompleksnejše sisteme lahko zahteva podrobnejše študije z 
uporabo simulacij in tehnik optimizacije. Sistemi nadzora in 
krmiljenja naj bodo izbrani na osnovi meritev tlaka, pretoka, 
nivoja ali časa v odvisnosti od krajevnih pogojev. Delujejo 
lahko ročno ali avtomatsko z daljinskim prenosom podatkov. 
Krmiljenje črpalk naj bo opremljeno z varnostnimi funkcijami, s 
katerimi se izklopijo, če pride do padca sesalnega pritiska ali pri 
nedopustnih pogojih pretokov. Krmilni sistemi morajo preprečiti 
nepotrebne ponovne vklope, izklope ali spremembe vrtljajev.

Črpalne enote morajo biti izbrane tako, da so izključeni 
sledeči obratovalni pogoji:

– kavitacija,
– nestabilnost v obratovanju (nenormalni pretoki med 

različnimi stopnjami pretoka),
– preobremenitev (nesorazmerno povečanje porabe ener‑

gije).
Emisije hrupa zaradi obratovanja črpališč ne smejo pre‑

segati dovoljenih nivojev po veljavnih predpisih. Črpališča so 
praviloma nadzemni ali delno vkopani objekti. Gabarite objekta 
se določi glede na predvideno število črpalnih agregatov in 
drugo električno in strojno opremo. Črpališče mora imeti mo‑
stno dvigalo take nosilnosti, da je mogoče vzdrževanje vseh 
vgrajenih elementov. Črpališče mora imeti urejeno naravno 
prezračevanje preko zračnikov na fasadi ali oknih. Okna naj 
se odpirajo na ventus in naj bodo z zunanje strani zaščitena s 
kovinsko mrežo. Črpališča, ki so v urbanem okolju, naj bodo 
brez oken, prezračevana pa preko fasadnih ali drugih odprtin, 
na katerih so rešetke z vgrajenimi dušilniki zvoka. Vrata mo‑
rajo biti tesna z zadostnimi zvočno izolacijskimi lastnostmi. Po 
potrebi se uredi ogrevanje črpališča.

8.12.2. Tehnične zahteve

Črpalni agregat ali kombinacija črpalnih agregatov se do‑
loči na osnovi maksimalne in povprečne urne porabe, prostor‑
nine vodohrana in energetsko stroškovnih parametrov. Vsako 
črpališče ima najmanj en delovni in rezervni črpalni agregat. Čr‑
palni agregati so praviloma vertikalne izvedbe, vgrajeni na be‑
tonske podstavke, z zapirali na sesalnem in tlačnem cevovodu. 
Pred zasunom na tlačnem cevovodu, gledano v smeri pretoka, 
mora biti vgrajena nepovratna loputa. Črpališče mora imeti na 
tlačnem cevovodu blažilnik ali mehansko varnostno armaturo 
za zaščito sistema pred hidravličnim udarom. Priključki morajo 
biti izvedeni tako, da je možna enostavna demontaža črpalne‑
ga agregata. Črpalka naj ima na sesalni in tlačni strani vgrajena 
manometra (z glicerinskim polnilom) z odzračevalno armaturo. 
Meritev pretoka je praviloma skupna, z merilnikom vgrajenim 
v tlačni cevovod. Črpališča morajo imeti urejen praznotok, za 
tlačni cevovod pa mora biti zagotovljena izpraznitev.

Vse poglobitve in preboji skozi pohodne podeste črpališč 
morajo biti zavarovani s pohodnimi rešetkami iz nerjavnega 
jekla. Iz nerjavnega jekla so tudi ograje in stopnice v objektih. 
Za ostale detajle veljajo enake zahteve, kot so opredeljene v 
ostalih objektih.

Zagon in zaustavljanje črpalnih agregatov se izvaja z 
napravami za mehko zaganjanje ali napravami za regulacijo 
vrtljajev. Kompenzacija jalove energije je posamična, za vsak 
elektromotor posebej. Elektromotorji morajo imeti termistorsko 
varovanje navitja. Varovanje proti praznemu teku je s tlačnim 
stikalom ali merilnikom tlaka na sesalnem cevovodu pri črpanju 
iz cevovoda ter z merilnikom nivoja in nivolnlm stikalom mini‑
malnega nivoja pri črpanju iz vodohrana. Prav tako je lahko 
varovanje proti praznemu teku izvedeno s kontrolo obremenitve 
elektromotorjev, ki je izvedena z napravami za mehko zaganja‑
nje in zaustavljanje in je vezano na kontrolo pretoka na tlačnem 
delu cevovoda.

Zaporne armature in cevovodi morajo biti načrtovani tako, 
da so tlačne izgube čim manjše. Možna je uporaba avtomatskih 
zapornih ali protipovratnih armatur. Projektant mora v vsakem 
primeru skrbno proučiti vplive hitrega zapiranja. Na objektih 
črpališč se izdela elektro priključek za mobilni agregat z ločil‑
nim elementom za avtomatski preklop napajanja z električno 
energijo.

8.12.3. Delovanje črpališč

Črpališča delujejo praviloma avtomatsko, omogočeno pa 
mora biti tudi ročno, lokalno in daljinsko upravljanje. Delovanje 
črpališča uravnava lokalni krmilnik s panelnim prikazovalnikom 
za vse tehnološke parametre, ki služi tudi za nastavitve pa‑
rametrov avtomatskega delovanja. Parametre avtomatskega 
delovanja je možno nastavljati tudi iz nadzornega centra.

Stikalni blok mora biti izveden s stopnjo zaščite IP 54. Na 
vratih stikalnega bloka črpališča je po potrebi poleg panelnega 
prikazovalnika in analizatorja električne energije potrebno pred‑
videti tudi druge kazalne instrumente.

Za vse merilnike je treba predvideti prenapetostne zašči‑
tne elemente.

Krmilno napetost in napajanje vseh merilnikov pretoka, 
tlaka in nivoja naj bo izvedena preko naprave za brezprekini‑
tveno napajanje (UPS).

Z napravo za brezprekinitveno napajanje naj bodo napajani 
vsi krmilniki, prikazovalniki, merilniki nivoja in tisti merilniki preto‑
ka, pri katerih je tudi ob izpadu el. energije prisoten pretok.

8.12.4. Ograditev objektov, dostopi in odvodnjavanje

Objekt mora biti ograjen z žično ograjo višine 2 m. Žična 
ograja naj bo izvedena iz materialov, ki zagotavlja obstojnost 
pred vremenskimi vplivi.

Nosilni elementi ograje morajo biti iz betonskih, alumini‑
jastih, jeklenih ali pocinkanih stebričkov in primerno temeljeni 
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na terenu, ki mora biti predhodno ustrezno utrjen. Spodnji del 
ograje se mora prilegati terenu tako, da je onemogočeno spod‑
kopavanje terena in nedovoljen vstop v ograjen prostor. Vrata v 
ograji morajo biti izvedena tako, da jih je možno zakleniti s pa‑
tentnim cilindričnim vložkom oziroma obešanko upravljavca.

Do objektov mora biti urejen dostop za vzdrževalna vozila 
po potrebi z možnostjo obračanja. Z vseh površin mora biti 
urejen odtok meteorne vode.

V ograji mora biti nameščena priključna elektroomara, 
dostopna z vhodne strani objekta.

Znotraj ograjenega območja je prepovedana uporaba fi‑
tofarmacevtskih sredstev ter drugih pripravkov in snovi, ki bi 
lahko vplivale na zdravstveno ustreznost pitne vode. Dopustna 
je le zasaditev rastlin s plitvimi koreninami in sejanje trave. Na 
vhodnem delu ograje morajo biti informativne table za omejen 
dostop in table z navedbo objekta, upravljalca (logotip) in te‑
lefonsko številko.

8.13. Prečrpalnice in naprave za dvig tlaka:

Predvidena prečrpalnica mora biti tlorisnih dimenzij, ki 
omogočajo vgradnjo potrebne opreme. Objekt naj bo nadze‑
mne izvedbe, zidan ali izdelan iz lahkih montažnih elementov, 
postavljen na betonski temelj, streha klasična dvokapnica. 
Objekt mora zadostiti arhitektonsko‑urbanističnim pogojem 
glede umeščanja v prostor. Urejen mora biti odvod padavinske 
vode. Če ni možno pridobiti soglasja za izgradnjo nadzemnega 
objekta, naj se izvede podzemni jašek enakih dimenzij. Pri 
podzemnem jašku veljajo zahteve, opisane v poglavju JAŠKI. 
Pri podzemni izvedbi je treba predvideti ustrezno vstopno od‑
prtino za transport in montažo opreme, zagotoviti je treba vnos 
agregata, drenažo jaška z iztokom v odvodni kanal, gretje in 
prisilno prezračevanje jaška. Če je odvodni kanal višje od jaška 
in ni možno zagotoviti drenažnega odtoka, je treba predvideti 
drenažno črpalko, ki se vključuje glede na nivo vode v jašku.

Zmogljivost črpalnega agregata mora biti določena na 
podlagi srednje urne porabe, maksimalne urne porabe ter po‑
žara. V primeru, ko je požarna varnost zagotovljena iz drugih 
virov, se zmogljivost prečrpalnice ustrezno zmanjša.

Predvideni agregat naj bo sestavljen iz ustreznega števila 
frekvenčno reguliranih črpalk za srednjo in maksimalno porabo 
in iz dodatne črpalke za potrebe požara. Agregat naj bo kom‑
paktne izvedbe, predviden za vgradnjo na betonski podstavek 
in opremljen z osnovno armaturo in tlačnimi senzorji ter s tlačno 
posodo ustreznega volumna. V objektu je treba predvideti vse 
cevne povezave, vključno z obtočnim vodom. Predvideti je tre‑
ba vso potrebno zaporno in varovalno opremo črpalk, zaporno 
armaturo na dotoku in iztoku, varovalno opremo za preprečitev 
hidravličnih udarov, opremo za preprečevanje vibracij, opremo 
za preprečitev previsokih tlakov v sistemu in opremo za mer‑
jenje parametrov.

Za potrebe sanitarne službe mora biti predvideno ustre‑
zno odjemno mesto za odvzem vzorcev vode, locirano za 
črpalnim agregatom.

V objektu je treba predvideti vgradnjo elektroopreme za 
pogon naprav, razsvetljavo, ogrevanje in prezračevanje, opre‑
me za nadzor in upravljanje ter brezžični prenos podatkov v 
nadzorni center. Za telemetrijsko posredovanje podatkov se 
predvidi antene na nadzemni objekt oziroma na predvideni 
lokaciji.

Vse črpalke morajo imeti nameščene mehke zagone in 
biti varovane proti pregretju, izpadu faze in udaru strele.

Na dovodu vode v črpalnico mora biti urejeno vzdrževanje 
tlaka v vodovodnem sistemu pred črpalnico.

Dovod električne energije do predvidenega objekta mora 
biti usklajen z razpoložljivimi možnostmi elektrodistributerja. 
Izbiro zagona naprav je treba predvideti v skladu z najnovejšo 
tehnologijo. Na tlačnem delu črpal je vgrajevati tlaku ustrezna 
medprirobnična tesnila (z kovinskim vložkom).

Priključna elektroomara z meritvami mora biti predvide‑
na v ustrezni izvedbi in stopnji zaščite glede na predvideno 

zasnovo objekta. Nameščena mora biti na mestu dostopnem 
elektrodistributerju. Na lokaciji objekta je treba predvideti pro‑
stor za vozila vzdrževalne službe in za dovoz do objekta. Na 
vhodnem delu ograje morajo biti informativne table za omejen 
dostop in table z navedbo objekta, upravljalca (logotip) in te‑
lefonsko številko.

8.13.1. Hidravlika

Na podlagi znanih podatkov obstoječe in predvidene po‑
rabe je treba:

– hidravlično dimenzionirati črpalke in opremo,
– hidravlično dimenzionirati delovne in maksimalne pa‑

rametre,
– izdelati diagram karakteristik črpalk v samostojnem in 

paralelnem delovanju,
– določiti zaščitno opremo na podlagi maksimalnih pa‑

rametrov,
– izdelati navodila za predvideno delovanje (min. – max. 

pretoki, min. – max. tlaki, razbremenitev maksimalnih tlakov, var‑
nostni parametri agregata, nivo poplavitve pri vkopanih jaških).

8.13.2. Tlačni preizkus

Po končanih montažnih delih je treba za inštalacije v 
prečrpalnici izvesti tlačni preizkus. Izvede se ga lahko z omrež‑
jem ali ločeno. Tlačni preizkus traja 24 ur. Če v roku 24 ur 
manometer ni pokazal odklona se smatra, da je tlačni preizkus 
uspešno opravljen. Po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu 
se naredi zapisnik.

8.13.3. Poskusni zagon

Po končanih montažnih delih in uspešno opravljenem 
tlačnem preizkusu se opravi poskusni zagon naprav pod pred‑
videnimi pogoji delovanja v sistemu. Pri poskusnem zagonu 
se simulirajo vsi pogoji delovanja in ekstreme (zaustavitve, 
maksimalne obremenitve ipd.) ter pri tem kontrolira delovanje 
naprav.

8.14. Zajem podtalnice z vodnjaki

Objekti, izvedeni z namenom raziskave, meritve in izkori‑
ščanja podtalnice, so:

– raziskovalne vrtine,
– piezometrične vrtine,
– črpalni vodnjaki – vrtine.

8.14.1. Črpalke

Predvideti je treba vgradnjo črpalk s potopnim elektromo‑
torjem, prigrajenim pod črpalno stopnjo oziroma sesalnim ko‑
šem. Konstrukcija črpalnega dela pa je predvidena za vgradnjo 
v ozke vrtane vodnjake.

Izbira črpalke mora ustrezati geometrijskim in hidravličnim 
parametrom izvedenega vodnjaka (ugotovljeni intenzivnosti 
stalnega dotoka, stalna potopitev sesalnega dela črpalke mora 
ustrezati minimalno potrebnim pogojem, ki zagotavljajo stabilno 
delovanje črpalke izven področja vplivov kavitacije).

Največji premer črpalke, ki se vgrajuje v določen vodnjak, 
mora biti vsaj 120 mm manjši od premera vodnjaka. Zagotavlja‑
ti mora predvideni tlak in pretok v sistemu.

Konstrukcija črpalke mora ustrezati predvidenim pogojem 
delovanja (možnost prisotnosti peska v črpani vodi, neprekinje‑
no obratovanje).

Premer črpalke mora biti ustrezen glede na premer vo‑
dnjaka, za hlajenje potopnega elektromotorja mora biti zago‑
tovljen stalen obtok vode z ustrezno hitrostjo, ki je pogojena s 
tehničnimi karakteristikami črpalke. Če ta pogoj ni izpolnjen, je 
treba predvideti opremo za zagotovitev takšnih razmer (opla‑
ščenje črpalke in elektromotorja).
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Črpalka mora biti opremljena s sesalnim povratnim venti‑
lom, vgrajenim nad hidravlično črpalno stopnjo.

Črpalka in elektromotor morata biti iz ustreznih materi‑
alov. Rotorji črpalke morajo biti izdelani iz visokokvalitetnih 
materialov, ki so odporni na korozijske in abrazijske vplive med 
obratovanjem.

Karakteristike črpalke morajo biti pred vgradnjo testirane, 
biti morajo ustrezne in imeti izdano testno poročilo, prav tako 
mora biti črpalka dinamično uravnotežena po veljavnih stan‑
dardih in imeti certifikat.

Različni materiali v črpalnem agregatu v medsebojnem 
kontaktu ne smejo tvoriti galvanskih členov.

Potopni elektromotor mora biti standardne izvedbe. Za 
črpalne vrtine je zagotoviti rezervne črpalke, ki se ustrezno 
shranijo in skladiščijo.

Zaganjanje elektromotorja mora biti predvideno tako z 
mehkim zagonom, kot z zagonom zvezda‑trikot (dva dovodna 
kabla), temu primerna mora biti ustrezna stopnja izolacijske 
trdnosti navitja.

8.14.2. Objekt vodnjaka

Objekt vodnjaka je prostor nad vrtino vodnjaka, predviden 
za vgradnjo armature, tlačnih cevovodov, merilno regulacijske 
opreme, elektro krmilne opreme, opreme za odvzem vzorcev 
in opreme za drenažo tlačnega voda.

Objekt vodnjaka je praviloma polovično vkopan podze‑
mni armiranobetonski objekt z vstopom po stopnicah s strani, 
v posebnih primerih je to lahko tudi nadzemni objekt, zidan 
ali izdelan iz lahkih montažnih elementov. Pri podzemnem 
objektu veljajo splošne zahteve, opisane v poglavju JAŠKI, pri 
nadzemnem objektu pa splošne zahteve, opisane v poglavju 
PREČRPALNICE.

Objekt mora biti izveden tako, da omogoča ustrezen raz‑
pored opreme in dostop do vsakega dela opreme.

V krovni plošči podzemnega objekta mora biti predvide‑
na montažna odprtina s pokrovom, velikost odprtine mora biti 
minimalno 800 x 800 mm oziroma prilagojena tehnološkim zah‑
tevam montaže. Vsi pokrovi morajo ustrezati glede na možne 
maksimalne obremenitve na določeni lokaciji.

Dimenzije objekta (tloris in višina) morajo biti ustrezne za 
manipulacijo črpalnega agregata (dolžina in širina) pri demon‑
taži črpalke in elektromotorja in pri izvajanju manjših montažnih 
posegov.

Objekt mora imeti ustrezno drenažo s poglobitvijo za 
drenažo dela tlačnega cevovoda, ki mora biti speljana izven 
vplivnega območja.

Ob objektu mora biti predviden plato ustrezne nosilnosti 
za postavitev mobilnega dizel agregata. Do platoja mora biti 
urejen ustrezen dostop.

V primeru izvedbe samostojnega vodnjaka na novi lokaciji 
je treba ob objektu predvideti postavitev antene za telemetrijski 
prenos podatkov.

8.14.3. Armatura

Za delovanje črpalke, za varovanje povratnega toka in za 
zaščito delovanja, mora biti vgrajena naslednja armatura:

– na kolenu tlačnega voda pri prehodu iz vertikale vo‑
dnjaka v horizontalo je treba vgraditi odzračno‑dozračno ar‑
maturo,

– v primerih predvidene (možne) povečane vsebnosti pe‑
ska v črpani vodi je treba predvideti vgradnjo oziroma priključke 
in zaporno armaturo za vgradnjo avtomatskega filtra,

– predvideti je treba varnostno armaturo za zaščito sis‑
tema proti pojavom hidravličnega valovanja in udara, vgrajena 
mora biti tako, da je možna izločitev iz delovanja in servisiranje, 
odtok pa speljan v praznotok,

– predvideti je treba mesto priključitve naprave za dezin‑
fekcijo (po možnosti pozneje),

– za merjenje pretoka je treba vgraditi ustrezni merilnik pre‑
toka, zagotovljeni morajo biti tehnični pogoji za natančnost meri‑

tev (minimalno potrebni del ravnega cevovoda, brez elementov 
motenj pred predvideno vrsto merilnika pretoka in za njo),

– za bolj preprosto montažo in demontažo opreme je tre‑
ba na ustreznih mestih predvideti demontažne kose preproste 
izvedbe,

– vodenje zaporne armature mora biti ročno in z elek‑
tropogonom z indikacijo položaja ter možnostjo daljinskega 
upravljanja,

– pred iztokom v vodovodni sitem mora biti nameščena 
zaporna armatura,

– predvideno mora biti odjemno mesto za jemanje vzor‑
cev,

– vsa oprema mora biti izdelana in atestirana po veljavnih 
standardih.

8.14.4. Tlačni cevovodi

Tlačni cevovodi v vodnjaku morajo biti predvideni za 
ustrezni tlačni razred, višji od maksimalnega delovanja tlaka 
črpalke.

Dolžine posameznih segmentov naj bodo standardne 
(fazonski kosi) in tipizirane glede na razpoložljiv prostor, na‑
menjen za montažo in demontažo, nad vodnjakom. Spajanje 
cevi naj bo prirobnično, spojni material odporen proti koroziji in 
drugim vplivom.

Cevi morajo imeti naslednje karakteristike:
– hidravlično ugodne cevi brez možnosti inkrustracije 

(usedanja na stene cevi),
– preprosta montaža,
– zahtevana uporabna doba,
– spoji med posameznimi elementi morajo biti brez tvorbe 

el. korozijskih členov,
– zunanje in notranje površine cevi morajo biti brez ško‑

dljivega vpliva na kvaliteto vode v vodnjaku.
Cevovodi izven vodnjaka (v armaturnem jašku) naj bodo 

iz podobnih materialov zahtevanih za vodohrame.
Povezovalni elementi cevovodov v armaturnem jašku naj 

bodi tipski. Dopustna je uporaba tudi drugih vrst in tipov cevi. 
Vsi deli cevovoda morajo biti izdelani po veljavnih standardih.

8.14.5. Merilna oprema

Predvidena oziroma vgrajena mora biti naslednja merilna 
oprema:

– merilnik pretoka črpalke, vgrajen na ustreznem mestu 
za zagotovitev zahtevane točne meritve pretoka, omogočati 
mora vse zahtevane izhodne podatke za odčitavanje na mestu 
vgradnje in daljinski prenos podatkov v nadzorni center,

– merilnik tlaka za krmiljenje delovanja črpalke (tudi kot 
krmilni parameter frekvenčne regulacije) in kontrolo izhodnih 
parametrov,

– manometer z dušilko in polnjen z glicerinom (kompen‑
zacija sunkov),

– merilnik nivoja podtalnice z varnostnim izklopom črpalke 
pri ustreznem najnižjem nivoju,  inštaliran v zaščitni cevi,

– varovanje poplavitve jaška, vklop drenažne črpalke,
– merilnik motnosti,
– merilniki ostalih parametrov – Ph, temperature, elektro‑

prevodnosti …

8.14.6. Elektrooprema

Predvidena mora biti elektro razdelilna omara za:
– napajanje in zaščito črpalnega agregata z vgradnjo 

odklopnika, mehkega zagona ali frekvenčnega regulatorja (če 
je ta predviden),

– napajanje merilne opreme, opreme za krmiljenje in 
prenos podatkov v nadzorni center,

– napajanje razsvetljave, prezračevanja in ogrevanja 
objekta ter za napajanje servisnih vtičnic za vzdrževalna dela,

– napajanje elektromotornih pogonov armature in druge 
pomožne opreme,
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– priključek na rezervni vir napajanja (mobilnega dizel 
agregat) prek odklopnika,

– izenačitev vseh kovinskih mas v objektu na ozemljitveni 
zbiralki,

– izvedbo energetske prenapetostne zaščite in ustrezne 
prenapetostne zaščite naprav in inštrumetov.

8.14.7. Krmiljenje in prenos podatkov v nadzorni sistem

Predvidena morata biti lokalni krmilnik s panelom za av‑
tonomno delovanje naprav v objektih in oprema za telemetrijo, 
urejen prenos podatkov v nadzorni center in daljinsko upra‑
vljanje naprav.

Oprema za krmiljenje in prenos podatkov in alarmiranje 
mora ustrezati že vzpostavljenemu sistemu telemetrije.

8.15. Jaški

8.15.1. Splošno

Za potrebe obratovanja vodovodnega sistema se na vo‑
dovodno omrežje vgrajujejo jaški, in sicer za nameščanje arma‑
tur, ki služijo za zapiranje, odzračevanje, izpiranje, regulacijo, 
merjenje, nadzor itd. Glede na navedeno delimo jaške na:

– jaške za vodovodne armature, ki služijo za zapiranje, 
regulacijo, zračenje, čiščenje, zmanjševanje tlaka itd. (arma‑
turni jaški),

– jaške za nameščanje kontrolnih in merilnih naprav (me‑
rilni jaški),

– jaške za nameščanje vodomerov (vodomerni jaški).

8.15.2. Zahteve

Vstopna odprtina je standardnih dimenzij: 600 x 600 mm 
ali glede na velikost elementov, ki so vgrajeni v jašku.

Na mestu vstopne odprtine je vgrajena lestev iz nerjave‑
čega materiala. Vstopna lestev mora biti izvedena tako, da se 
lahko podaljša za 0,5 m nad nivo pokrova, pokrovi na jaških so 
kovinski, z nosilnostjo, ki ustreza pričakovanim obremenitvam 
na mestu objekta.

Pokrovi na vodomernih jaških so praviloma iz rebraste 
pločevine, ki je ustrezno ojačana in ima vgrajeno toplotno izola‑
cijo. Tovrstni pokrovi so lahko eno, dvo ali tridelni. Pokrov ali del 
pokrova, ki se samostojno dvigne, ne sme biti težji od 20 kg.

Izvedba in vgradnja pokrovov mora biti takšna, da po‑
krovi onemogočajo dostop meteorne vode v jašek. Pokrovi 
manjših vodomernih jaškov morajo biti toplotno izolirani. Vsi 
jaški morajo imeti v primeru izvedbe dna pod vstopno odprtino, 
v dnu, izdelano poglobitev, ki služi za črpanje vode iz jaška. 
Velikost poglobitve naj bo 50 x 50 x 30 cm, izdelana mora biti 
tako, da ne ogroža statike temeljev jaška. Poglobitev mora biti 
pokrita s pohodno rešetko iz nerjavnega jekla. Odtok mora biti 
speljan v meteorno kanalizacijo ali izpust in zaključen z žabjim 
pokrovom.

V primeru, ko velikost vstopne odprtine ne zadošča za 
zamenjavo največjega elementa, ki je vgrajen v jašku, se mora 
stropna konstrukcija jaška izvesti iz montažnih armiranobeton‑
skih gredic širine največ 50 cm, izdelanih iz betona MB 30, ki 
imajo vgrajena najmanj dva elementa za dviganje.

Na vodoprepustnih terenih se izdelujejo jaški brez beton‑
skega dna (nasutje dna z gramozom ali prodcem granulacije 
8–16 cm D=30 cm), na vodoneprepustnih terenih pa z beton‑
skim dnom z izvedenim odvodom vode iz poglobljenega dela 
jaška.

Jaški v terenih s talno vodo morajo biti vodotesni.
Vstopna odprtina jaška mora biti nad nivojem talne vode, 

v tem primeru mora biti nad ploščo jaška najmanj 20 cm na‑
sutja.

Prehod vodovoda skozi steno jaška mora biti izdelan vo‑
dotesno in elastično tako, da dopušča potrebne horizontalne in 
vertikalne premike vodovoda glede na steno jaška.

Jaški v terenu z visoko talno vodo morajo biti zavarovani 
pred premiki zaradi vzgona. Jaški morajo biti izolirani s hidro in 
termo izolacijo d min=8 cm.

Razdalja med zadnjo prirobnico in steno jaška mora biti 
najmanj 20 cm. Vsi jaški, če lokacija postavitve to omogoča, 
morajo imeti urejeno prezračevanje.

Preprečeni morajo biti vplivi posedanja.
Merilniki pretoka in ostala električna oprema, ki je vgraje‑

na v jaške, mora imeti stopnjo zaščite IP 67 oziroma IP 68, če 
obstaja možnost zalitja.

8.15.3. Dimenzije jaškov

Dimenzije in lokacije jaškov za vodovodne armature in 
kontrolno‑merilne namene se določijo s projektom, ki mora 
poleg drugih pogojev upoštevati še naslednja določila:

– vstopne odprtine v jaške morajo biti praviloma izvedene 
izven povoznih površin (zelenice, pločniki);

– višina jaška, merjena od dna do spodnje strani stropne 
konstrukcije, mora biti najmanj 1,90 m, s tem da je zgornji rob 
najvišjega dela spojnika ali armature najmanj 30 cm pod stro‑
pom, spodnji rob pa najmanj 30 cm nad dnom jaška;

– širina jaška mora biti takšna, da je razdalja med zuna‑
njim robom največjega spojnika ali armature in steno jaška na 
strani vstopne in izstopne odprtine najmanj 40 cm pri čemer 
jašek ne sme biti ožji od 120 cm.

– dolžina jaška je seštevek dolžin vseh v jašek vgrajenih 
armatur in fazonskih kosov, povečana za najmanj 40 cm.

Vodomerni jaški so obdelani v poglavju »vodovodni pri‑
ključki«.

8.16. Označevanje vodovodnih naprav

8.16.1. Splošno

Vodovodne armature in podzemni hidranti, vgrajeni v 
vodovodnem omrežju, morajo biti označeni z označevalnimi 
tablicami.

Označevalne tablice se praviloma nameščajo:
– na zid zgradbe,
– na samostojen drog, ki je namenjen samo za namestitev 

označevalne tablice za vodovod,
– na drog javne razsvetljave ali na drog elektronapeljave.

8.16.2. Vsebina in oblika označevalnih tablic

Označevalne tablice morajo biti nameščene na vidnem 
mestu v bližini vgrajene armature, pritrjene na samostojne 
drogove višine 2 m oziroma na fiksne objekte na višini najmanj 
2 m. Oddaljenost tablice od vgrajene armature, ki jo tablica 
označuje, naj bo do 10 m.

Na označevalnih tablicah so pravokotne oddaljenosti ar‑
mature in nazivni premeri armature in cevovoda. Eno polje je 
namenjeno vpisu podatkov o opremi, ki lahko služi za evidenco 
po katastru, ali se uporabi za kodiranje (šifriranje) armatur v 
vodovodnem sistemu.

Za označevanje vodovodnih armatur in podzemnih hi‑
drantov se uporabljajo označevalne tablice po standardu, ki 
določa mere, obliko, vsebino in izvedbo označevalne tablice.

Za označevanje vodovodnih armatur se uporabljajo ozna‑
čevalne tablice po standardu SIST 1005 »Označevalne tablice 
za vodovode«.

Za označevanje podzemnih hidrantov se uporabliajo 
označevalne tablice po DIN 4066, »Označevalne tablice za 
protipožarno zaščito, tablice za označevanje podzemnih hi‑
drantov«.

Označevanje armatur, vgrajenih v jašek, se izvede tako, 
da vsaka armatura dobi svojo označevalno tablico. Na enem 
drogu je lahko do 5 oznak Koordinate oddaljenosti armatur od 
označevalne tablice pa so za vse armature enake in določajo 
vstopno odprtino jaška oziroma cestne kape.
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8.16.3. Označevanje cevovodov

Nad cevovodi iz plastičnih materialov mora biti položen 
označevalni trak s kovinskim vložkom, ki se polaga na osnovni 
zasip (30 cm nad temenom cevi). Označevalni trak se za po‑
trebe meritev in trasiranja zaključuje v priključnih mestih (jaški, 
cestne kape).

8.16.4. Označevalni in zaključni premazi

Zaključni sloji premazov cevovodov, armatur in opreme 
v vodovodnih objektih morajo biti v predpisanem barvnem 
odtenku po RAL barvni lestvici, in sicer:

– cevovodi in spojniki za pitno vodo: modre barve RAL 
5015,

– cevovodi in spojniki surove vode: rjave barve RAL 
1011,

– črpalke in armature: modre barve RAL 5015,
– vrata, pokrovi jaškov, podesti, rešetke, zračniki, dvigala 

in njihovi nosilni deli in vsi ostali kovinski deli v objektih: sive 
barve RAL 7011,

– električni stikalni bloki in elektromotorji: sive barve RAL 
7044,

– zapiralne ročice in kolesa, pogoni dvigal: rdeče barve 
RAL 3020 (izjemoma črne, če so tovarniško obarvani).

Predpisani barvni odtenki ne veljajo za cevovode, arma‑
ture, opremo in ostale elemente, kjer zaščitni premazi niso 
potrebni (nerjaveče jeklo, PVC). Za posebne premaze, ki se 
ne izdelujejo v RAL barvni lestvici, je potrebno izbrati odtenek, 
ki je najbolj podoben predpisanemu.

8.17. Izdaja soglasij in pogojev

8.17.1. Splošno

Upravljavec vodovoda je kot nosilec javnega pooblastila 
ustanoviteljev obvezni dajalec soglasja, ki skladno z veljavno 
zakonodajo, podzakonskimi akti, odloki in pravilniki soodloča 
o zadevah glede urejanja prostora za področje vodooskrbe in 
varovanja obstoječih vodovodnih objektov in opreme.

V zvezi s tem izdaja:
– smernice in mnenja k prostorskim aktom,
– projektne naloge za izdelavo PGD, PZI projektov vodo‑

vodnih naprav,
– projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam za 

posege v prostor,
– soglasja o možnosti vodne oskrbe.

8.17.2. Namen

Soglasja so namenjena:
– uveljavljanju sprejetih razvojnih konceptov,
– usklajevanju prostorskega načrtovanja na državnem in 

lokalnem nivoju,
– zaščiti vodnih virov,
– varovanju in zaščiti obstoječega vodovodnega sistema,
– določanju pogojev za posege v prostor,
– določanju pogojev zagotavljanja oskrbe z vodo in po‑

žarne varnosti,
– določanju pogojev za izvedbo priključkov.

8.17.3. Pregled in potrditev projektne dokumentacije

Projektno dokumentacijo za vodovodne objekte in opremo 
se izdela skladno z izdanimi pogoji za poseg v prostor, ki jo pri‑
pravi upravljavec na podlagi vloge investitorja in potrebnih po‑
datkov, ki se nanašajo na vodno oskrbo in požarno varnost.

Kompletno projektno dokumentacijo vodovodnih naprav, 
usklajeno z ostalo komunalno in cestno infrastrukturo ter zbirno 
karto vseh obstoječih in predvidenih komunalnih naprav, je 
potrebno dostaviti upravljavcu v pregled in potrditev. Če je del 

javnega vodovodnega omrežja predviden v objektih uporab‑
nikov, se v pregled predloži tudi projektno dokumentacijo teh 
objektov (strojne instalacije).

Projektant je dolžan uskladiti projektno dokumentacijo s 
pripombami pregleda in podati ustrezno izjavo o uskladitvi.

En izvod projektne dokumentacije vodovodnih naprav 
zadrži upravljavec.

8.18. Splošni pogoji za priključevanje objektov na javno 
vodovodno omrežje

Vse funkcionalno zaključene samostojne enote znotraj 
objekta morajo biti priključene na javno vodovodno omrežje s 
samostojnim vodomerom.

Izvedba priključnega voda in merilnega mesta je strošek 
investitorja, ki mora zagotoviti tudi vso potrebno dokumenta‑
cijo in dovoljenja za izvedbo, vključno z ureditvijo premoženj‑
sko‑pravnih zadev z lastniki zemljišč.

V primeru gradnje novih vodovodnih omrežij je strošek pri‑
ključnega voda obveznost investitorja vodovodnega omrežja.

8.18.1. Vodovodni priključki

8.18.2. Splošno

Vodovodni priključek je priključni ventil s spojno cevjo med 
sekundarnim omrežjem in obračunskim vodomerom, vključno 
z ventilom za vodomerjem.

Za vsak vodovodni priključek ali spremembo obstoječega 
priključka se izdela zakoličba in geodetski posnetek.

Vodovodni priključek se lahko izvede le na podlagi pisne‑
ga soglasja upravljalca javnega vodovoda in na osnovi naročila 
ali pogodbe o izvedbi priključka.

Pred zasipom vodovodnega priključka je obvezna izvedba 
tlačnega preizkusa in geodetskega posnetka.

Ukinitev vodovodnega priključka obsega demontažo vo‑
domera in odstranitev spoja priključne cevi na javnem vodovo‑
du ali skupinskem priključku.

V soglasju upravljavca, se določi tip vodomera v dimenziji, 
ki jo določi projektant v dokumentaciji. Če se ugotovi, da je 
kasnejša dejanska poraba večja od maksimalno predvidene, 
si mora uporabnik na lastne stroške preurediti priključek in 
pridobiti vsa potrebna dovoljenja.

Za priključni vod in merilno mesto, se izdela projektna 
dokumentacija, ki je sestavni del projekta strojnih inštalacij v 
PGD ali PZI.

Trasa priključne cevi naj poteka praviloma po javnih po‑
vršinah in po funkcionalnem zemljišču priključenega objekta. 
Izjemoma lahko trasa poteka tudi preko drugih zemljišč. Na‑
ročnik mora pridobiti pisno služnost lastnika zemljišča o name‑
ravanem posegu in soglasje pristojnega organa za polaganje 
in postavljanje priključka v območju javnih površin in njihovih 
varovalnih pasov.

Montažo vodovodnega priključka lahko izvede le upravlja‑
vec vodovoda ali njegov pooblaščenec.

Pred zasipom vodovodnega priključka je obvezna izvedba 
tlačnega preizkusa, izpiranje s tlakom iz vodovodnega omrežja 
(obratovalni tlak), izdelava topografije in skice montaže, ki jih 
izvede izvajalec del. Vsi vodovodni priključki (razen začasnih) 
morajo biti posneti in vneseni v kataster komunalnih naprav.

Po zaključeni izvedbi prenese investitor (uporabnik) upra‑
vljavcu v upravljanje in vzdrževanje vodomer ter:

– priključni vod s priključnimi in zapornimi elementi, spoj‑
niki, vgradno garnituro in cestno kapo do vodomera, če je 
vodomer nameščen izven objekta;

– priključni vod s priključnimi in zapornimi elementi, spoj‑
niki, vgradno garnituro in cestno kapo do prve zunanje stene 
objekta in sklop elementov z vodomerom, če je vodomer na‑
meščen v objektu.

Za redno menjavo obračunskih vodomerov v skladu z 
veljavno zakonodajo bo upravljavec obračunaval števnino ter 
za vzdrževanje priključnega voda vzdrževalnino.
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Zaščita merilnega mesta (prostor za vodomer s pripada‑
jočo armaturo) in ves ostali del vodovodnega priključka, ki ni 
predmet prenosa v upravljanje in vzdrževanje upravljavcu, je 
obveznost uporabnika. Uporabnik lahko sklene vzdrževanje 
tudi tega dela vodovodnega priključka.

Meja med vodovodnim priključkom in uporabnikovo in‑
terno vodovodno instalacijo je spoj za zasunom po vodomeru. 
Jašek za vodomer je del interne uporabnikove vodovodne 
napeljave. Spoj pred vodomerom je obvezno plombiran in služi 
upravljavcu za kontrolo posegov na merilnem mestu.

8.18.3. Vodovodni priključki po namenu

Vodovodni priključki so po namenu lahko:
– stalni priključki, namenjeni stalni dobavi vode za potrebe 

gospodinjstev, industrije, kmetijske dejavnosti, javne porabe 
(pranje cest, zalivanje parkovnih površin, polnjenje cistern) in 
druge namene. Priključek za kmetijsko dejavnost mora imeti 
obvezno svoj vodomer zaradi načina obračuna.

– začasni priključki, ki so časovno omejeni in so namenje‑
ni za začasne potrebe, kot so: sejmi, različne krajevne priredi‑
tve, gradbiščni priključki itd., in so časovno omejeni,

– provizorični priključki, namenjeni za dobavo vode stal‑
nim odjemalcem v času vzdrževalnih del na javnem vodovo‑
dnem omrežju.

8.18.4. Sestavni deli vodovodnega priključka

Sestavni deli vodovodnega priključka so:
– navrtna garnitura na mestu priključitve na sekundarni 

vodovod s pripadajočimi spojniki, vgradno garnituro in cestno 
kapo ter oznako HP,

– priključna in zaščitna cev z vsem pripadajočim mate‑
rialom,

– zaporna armatura pred vodomerom,
– vodomer,
– zaporna armatura po vodomeru, in sicer: do DN 50 kro‑

glični zasun z vgrajeno nepovratno loputo in izpustom (oziroma 
v primeru posebnih zahtev prekinjevalec povratnega toka),

– od DN 50 pa prirobnična nepovratna loputa (oziroma v 
primeru posebnih zahtev prekinjevalec povratnega toka),

– zaporna armatura za vodomerom.

8.18.5. Tehnična izvedba priključka

Priključna cev mora biti praviloma izvedena tako, da pada 
v smeri proti odcepu na sekundarni cevovod zaradi odzračeva‑
nja. Padec proti objektu je dopusten izjemoma v primeru, ko je 
zagotovljeno odzračevanje na sekundarnem cevovodu.

Priključna cev poteka praviloma pravokotno na sekun‑
darni cevovod.

Priključna oziroma zaščitna cev mora biti na območju, kjer 
je vgrajena v teren, položena na peščeno posteljico debeline 
10 cm in frakcije 0–8 mm, obsipana in zasipana s tem materi‑
alom v višini najmanj 10 cm nad temenom cevi.

Trasa priključne cevi naj poteka po javnih zemljiščih in po 
funkcionalnem zemljišču priključnega objekta. Izjemoma lahko 
trasa poteka tudi prek drugih zemljišč. V obeh primerih mora 
naročnik priključka pridobiti služnost nad zemljiščem v korist 
upravljalca vodovoda.

Na celotni trasi priključne cevi mora biti 30 cm nad teme‑
nom vodovodne ali zaščitne cevi obvezno vgrajen opozorilni 
trak z napisom »POZOR VODOVOD«.

Priključna cev do vključno DN 50 (d 63) mora biti obvezno 
vgrajena v zaščitni cevi v celotni dolžini od zapornega elementa 
na mestu priključitve do merilnega mesta.

Material zaščitne cevi je PVC ali PE. Tlačna stopnja za‑
ščitne cevi je najmanj PN 6. Velikost zaščitne cevi je najmanj 
d110 mm, izjemoma d75 mm.

Zaščitna cev sega v steno vodomernega jaška, pri tipskih 
jaških pa ne sme biti oddaljena od stene jaška več kot 0,5 m.

8.18.6. Dimenzioniranje priključnega cevovoda in vodomera

Dimenzije priključnega cevovoda in vodomera določi pro‑
jektant interne vodovodne inštalacije na podlagi izračuna preto‑
ka vode po enotah obremenitve v okviru standardnih dimenzij, 
navedenih v prejšnjih poglavjih tega pravilnika.

Ne glede na izračun je najmanjša velikost notranjega 
premera priključne cevi DN/ID 25, najmanjša velikost vodomera 
pa DN/ID 20.

8.18.7. Naprava za zvišanje in znižanje tlaka

Na mestu priključitve je oskrbovalni tlak v vodovodnem 
omrežju praviloma od 2 do 6 bar.

V posebnih pogojih in v posameznih primerih so navede‑
ne vrednosti lahko tudi drugačne. V primerih, ko je tlak na me‑
stu priključitve oziroma na samem objektu izven meje normale 
(2 do 6 bar), je potrebno tlake v internem vodovodnem omrežju 
ustrezno korigirati. Naprave za zniževanje tlaka so del interne 
uporabnikove vodovodne napeljave in se vgrajujejo za zadnji 
zaporni ventil v vodomernemu jašku.

Naprave za zviševanje tlaka (hidroforji in druge naprave) 
so del interne uporabnikove vodovodne napeljave in se pravi‑
loma priključujejo na vodovodni sistem preko vmesnega rezer‑
voarja interne instalacije, v katerega priteka voda iz priključka 
in dotočnega ventila s plovkom. Dotok mora biti nad gladino 
vmesnega rezervoarja, da ne more priti do povratnega vpliva 
vode iz internega omrežja v vodovodni sistem.

Direktna priključitev naprave za zviševanje tlaka na vodo‑
vodni sistem ni dovoljena brez soglasja upravljalca.

V primerih priključevanja objektov na vodovodni sistem, 
ko tlaki presegajo zgornjo dovoljeno mejo (6 bar), je potrebno 
tlake v internem omrežju znižati. Naprave za zniževanje tlaka 
(reducirni ventili) se praviloma vgrajuje na internem vodovo‑
dnem omrežju. Naprave morajo biti opremljene z zapirali, pred 
in za reducirnim ventilom, lovilcem nesnage, varnostnim vzme‑
tnim ali hidravličnim ventilom in manometri z glicerinskim pol‑
nilom. Vgradnja teh naprav je dovoljena v vodomernih jaških, 
če so jaški ustrezno dimenzijsko povečani sicer pa vgradnja 
ni dovoljena.

8.18.8. Merilno mesto

Merilno mesto je namenjeno vgraditvi merilnih naprav za 
dobavo vode porabnikom. Dimenzije in lokacije merilnih mest 
so določene v projektni dokumentaciji.

V merilnem mestu se vgrajujejo naslednje vodovodne 
armature s pripadajočimi spojnimi elementi v smeri dotoka 
vode:

– zaporni element (krogelna pipa, zasun),
– vmesni del pred vodomerom (po potrebi),
– nepovratni ventil kot vložek v vodomeru ali samostojni 

element (pri večjih vodomerih),
– vodomer,
– montažno demontažni kos (pri vodomerih enak ali večji 

od DN 50),
– zaporni element (krogelna pipa, zasun) z dodatnim 

izpustom,
– čistilni kosi se vgrajujejo za prvim zapornim elementom 

pri vseh priključkih, kjer so vgrajeni vodomeri, večji ali enaki 
DN 50 mm.

Praviloma naj bo vodomerni jašek lociran na začetku 
zemljišča lastnika oziroma uporabnika.

Vodomerni jašek ne sme biti lociran na površinah, ki so 
namenjene prometu.

Vodomerni jaški so lahko armirano betonske izvedbe ali 
pa tipski serijske proizvodnje.

Vodomerni jašek v vodoprepustnem terenu mora imeti 
iztok z drenažo, v neprepustnem terenu pa poglobitev za iz‑
črpavanje vode. Priključevanje iztoka iz jaška na kanalizacijo 
ni dopustno. Na vodopropustnih terenih se lahko izdelajo tudi 
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zunanji vodomerni jaški brez betonskega dna (nasutje dna z 
gramozom ali s prodcem granulacije 8–16 cm), na vodonepre‑
pustnih terenih pa z betonskim dnom. Jaški v terenih s talno 
vodo morajo biti vodotesni. Vstopna odprtina jaška mora biti 
nad nivojem talne vode min. 20 cm.

Pokrov oziroma dodatna montažna toplotna izolacija mora 
biti izdelana tako, da temperatura v jašku ni nižja od +3 °C.

Prehod vodovoda skozi steno jaška mora biti izdelan vo‑
dotesno in elastično, tako da dopušča potrebne horizontalne in 
vertikalne premike vodovoda glede na steno jaška.

Jašek mora imeti vgrajeno nerjavečo vstopno lestev, po‑
leg tega pa je pri izvedbi obvezno upoštevanje pogojev iz 
prejšnjih poglavij tega pravilnika.

Zunanji vodomerni jaški morajo imeti vgrajen ustrezen 
vodotesni pokrov (pohoden ali povozen), ki onemogoča vtok 
meteorne vode v jašek.

Dimenzije pokrova so:
– za vodomere do DN 40 mm: 100 x 60 cm,
– za vodomere od DN 50 do DN 100 mm: 60 x 60 cm,
– za vodomere nad DN 100 mm: večdelni pokrovi.
Vodomeri, armature in fazonski kosi morajo biti v jašku 

tako nameščeni, da je možna enostavna montaža oziroma 
zamenjava.

Notranje dimenzije zunanjih armirano betonskih vodo‑
mernih jaškov so odvisne od velikosti ter števila vgrajenih 
vodomerov in so minimalno:

vodomer DN (mm) za en vodomer 
dolžina x širina 
x višina (cm)

za dva vodomera 
dolžina x širina 
x višina (cm)

20 100 x 60 x 100 100 x 80 x 100
25 100 x 60 x 100 100 x 80 x 100
40 120 x 60 x 100 120 x 100 x 100
kombiniran 50/20 240 x 120 x 170 250 x 150 x 170
kombiniran 80/20 270 x 120 x 170 280 x 150 x 170
kombiniran 100/20 300 x 120 x 170 310 x 150 x 170
kombiniran 150/40 350 x 130 x 170 360 x 170 x 170

Opomba: dimenzije so svetle – notranje. Točna dimenzija 
jaškov se določi v projektu.

Vgradnja tipskega vodomernega jaška, različnih proizva‑
jalcev se lahko izvede, če jašek omogoča vzdrževanje vodo‑
voda, preprečuje zamrznitev in odgovarjajo standardom za 
njegovo kvaliteto.

Za vse pogoje projektiranja in izvedbe vodovodnih pri‑
ključkov, ki se nanašajo na vgradnjo cevi, vodovodnih armatur, 
jaškov in odmikov od drugih objektov in podzemnih komunalnih 
napeljav ter niso posebej navedeni v tem poglavju, se smiselno 
uporabljajo določila tega tehničnega pravilnika.

8.18.9. Lokacija in izvedba merilnega mesta

Merilna mesta so namenjena izključno vgraditvi merilnih 
naprav za dobavo vode uporabnikom.

Glede na lokacijo in način izvedbe je merilno mesto lahko:
– talni vodomerni jašek izven objekta,
– izjemoma v objektu.
Merilno mesto mora biti lahko dostopno, izvedeno na 

suhem, svetlem in čistem mestu. Naprave v njem morajo biti 
zavarovane pred vremenskimi vplivi zmrzovanja in prekomer‑
nega segrevanja.

8.18.10. Merilno mesto v talnem jašku

Merilno mesto se praviloma izvede izven objekta na ure‑
jeni površini, ki ni namenjena motornemu prometu, in na po‑
vršinah, ki so namenjene dejavnostim, ki omogočajo neoviran 
dostop in vstop do merilnega mesta, ki ni izpostavljeno vplivom 
onesnaževanja in zalitja meteornih vod. Merilno mesto mora 
biti zaščiteno pred vplivi zunanjih mehanskih poškodb in vre‑
menskih razmer.

V primeru da je določena lokacija merilnega mesta na 
tujem zemljišču ali je predvidena vgradnja vodomera v ob‑
stoječi vodomerni jašek, si mora naročnik priključka pridobiti 
služnostno pogodbo lastnika zemljišča oziroma obstoječega 
vodomernega jaška.

Dimenzija vodomernega jaška mora praviloma omogočiti 
vgradnjo minimalno dveh vodomerov v horizontalni ravnini.

Talni vodomerni jašek se izjemoma lahko izvede tudi v 
objektu, kadar zunaj prostorsko ni možno. Izvedba izpolnjevati 
vse zahteve, ki veljajo za jaške izven objekta. Lociran mora biti 
v prostoru, ki je najbliže javnemu vodovodu. Vodomerni jašek 
notranje izvedbe mora praviloma imeti praznotok, kovinski po‑
krov s protikorozijsko zaščito, pohoden in fiksiran na tečajih. 
Pokrov mora imeti odprtino za dvigovanje.

Vodomerni jašek za kombinirane vodomere mora imeti 
vgrajeno nerjavečo lestev in na dnu izvedeno poglobitev, ki 
omogoča odvajanje vode iz internega vodovodnega omrežja 
preko praznotoka. Jaški z vgrajenimi prekinjevalci povratnega 
toka morajo obvezno imeti urejen praznotok. Priključevanje 
iztoka iz jaška na fekalno kanalizacijo ni dopustno.

V vodomernem jašku mora biti cev nameščena vsaj 50 cm 
od dna na nosilcih ali konzolah. Nosilci morajo biti nameščeni 
na mestih, da je omogočeno neovirano servisiranje elementov 
v vodomernem jašku (zamenjava vodomera).

Prehod cevovoda skozi steno jaška mora biti izdelan 
vodotesno. Preprečiti je treba morebitno posedanje jaška na 
priključni cevovod.

8.18.11. Merilno mesto kot poseben prostor v objektu

Merilno mesto se lahko izvede tudi v notranjosti objekta 
(npr. stara mestna jedra), v posebej urejenem prostoru, ki mora 
biti dostopen, primerno osvetljen in imeti talni odtok. Prostor 
mora biti praviloma lociran najbliže javnemu vodovodu. V vsa‑
kem primeru je potrebno dovodno cev v merilni prostor ustre‑
zno zaščititi. Priključni cevovod je lahko nameščen v zaščitno 
kineto, izvedeno z demontažnimi pokrovi v celotni dolžini, od 
zunanje stene objekta do merilnega prostora. Zaščitna kineta 
mora omogočiti dostop do cevi (revizijski jaški) za morebitna 
popravila cevovoda. Priključni cevovod je lahko nameščen tudi 
na nosilce pod stropno konstrukcijo in toplotno zaščiten.

Velikost prostora (manipulativni prostor ob vodomeru ali 
nad njim) mora omogočati izvajanje rednega servisiranja vodo‑
merov v neprisilnem položaju.

V objektu ne sme priti do škodljivih vplivov na priključno 
cev kot tudi ne na elemente v merilnem prostoru.

8.18.12. Vodomeri

Na vodovodnem sistemu se za obračun porabljene vode 
uporabnikom vgrajuje tipske vodomere mehanske izvedbe, 
in sicer več natočne, volumetrične in tipske kombinirane vo‑
domere. Vsi vodomeri morajo ustrezati standardu ISO 4064. 
Imeti morajo veljavno oznako o overitvi. Leto overitve mora biti 
enako letu vgradnje.

Obračunski vodomeri za obračun porabljene vode upo‑
rabnikom do dimenzije 40 so lahko:

– Več natočni, ki delujejo na principu vrtenja krilnega 
kolesa. Izpolnjevati morajo meroslovne zahteve za vodomere 
in dosegati minimalni razred točnosti B za horizontalno kot tudi 
za vertikalno montažo in to v osnovni izvedbi.

– Volumetrični vodomeri modularne zasnove. Izpolnjevati 
morajo meroslovne zahteve za vodomere in dosegati minimalni 
razred točnosti B za horizontalno kot tudi za vertikalno montažo 
in to v osnovni izvedbi.

Obračunski vodomeri za obračun porabljene vode upo‑
rabnikom dimenzije DN 50 in večji so:

– Kombinirani (dvokoličinski) vodomeri.
– Kombinirani vodomer mora izpolnjevati meroslovne 

zahteve za vodomere in dosegati minimalni razred točnosti B 
za horizontalno kot tudi za vertikalno montažo in to v osnovni 
izvedbi.



Stran 10922 / Št. 75 / 24. 9. 2010 Uradni list Republike Slovenije

Vgrajujejo se samo vodomerji za katere ima upravljalec 
vodovoda zagotovljen servis in overitev merila.

Za potrebe daljinskega odčitavanja so vodomeri pravilo‑
ma opremljeni s pomožnimi napravami, ki kot del vodomera 
opravljajo pomožne funkcije pri izvajanju meritve, daljinskem 
prenosu ali prikazovanju rezultata meritve. V ta namen morajo 
biti vodomeri opremljeni z impulznim izhodom in nadgrajeni z 
dajalnikom impulzov, ki so lahko spojeni z radio moduli oziroma 
ožičeni.

Zajem podatkov porabe se izvaja v objektih, kjer je vgra‑
jenih več kot 20 vodomerov.lom.

Zajem porabe preko radio modulov se lahko izvaja v vseh 
merilnih mestih z manjšim številom vodomerov.

Vodomer, opremljen z elementi za radijsko odčitavanje, 
je lahko kompaktne izvedbe (radio modul, montiran na vodo‑
meru) oziroma je radio modul kabelsko povezan z dajalnikom 
impulzov na vodomeru.

Radio modul mora zagotavljati delovanje v trajanju naj‑
manj dvakratne zakonsko predpisane menjave vodomerov 
(10 let) in v pogojih zalitja merilnega mesta z vodo. Radio 
moduli s svojim delovanjem ne smejo povzročati motenj na 
drugih napravah in morajo izpolnjevati zakonske zahteve s tega 
področja. Nadgradnjo vodomerov z radio moduli lahko izvaja 
le upravljavec oziroma pooblaščeni zunanji izvajalec. Elementi 
za radijski prenos porabe (dajalnik impulzov, radio modul) so 
last upravljavca.

8.18.13. Hidrantni nastavek z vodomerom

Hidrantni nastavek z vodomerom ima status začasnega 
priključka in je namenjen za začasno oskrbo sejmov, različnih 
krajevnih prireditev, posebnih enkratnih odjemov za gradbišča 
itd. s pitno vodo. Najem in uporaba hidrantnega nastavka 
je časovno omejena. Namestitev in kontrolo uporabe izvaja 
upravljavec, uporabnik pa mora v vsakem primeru omogočiti 
kontrolo namembnosti in pregled nad porabo vode ter plačati 
porabljeno vodo.

9. Splošne zahteve za proizvodne standarde izdelkov

Elementi vodovodnega sistema morajo biti projektirani in 
izdelani tako, da izpolnjujejo vse zahteve za vodovodne siste‑
me, kot je določeno v tem tehničnemu pravilniku.

Vsi elementi vodovodnega sistema morajo biti izdelani 
po nacionalnih standardih, ki so prirejeni obstoječim evropskim 
standardom ali evropskim tehničnim predpisom.

Standardi izdelkov in tehnični atesti morajo vsebovati 
najmanj navedene posamezne in vse nadaljnje zahteve glede 
primernosti za uporabo pri oskrbi z vodo. Standardi izdelkov 
morajo določati tudi ustrezne preizkusne metode (tipski pre‑
izkus in/ali preizkus kakovosti), na osnovi katerih se izdaja 
potrdilo o skladnosti s temi zahtevami.

Ta standard naj se uporablja tudi za elemente cevovodov, 
izdelanih v delavnici ali na gradbišču.

9.1. Materiali

Vsi materiali, iz katerih so elementi cevovoda, vključno s 
tesnili, ki so predvideni za oskrbo z vodo, morajo biti primerni 
za ta namen. V stiku z vodo ne smejo imeti nobenih nespre‑
jemljivih vplivov na kakovost vode. Materiali za cevovode, 
spojne armature in ostale elemente vodovodnega omrežja so 
praviloma:

– nodularna litina (NL) za magistralna in primarna omrež‑
ja,

– nerjavno jeklo (INOX) za armature in ostale dele v ne‑
posrednem stiku z vodo v vodohranih in raztežilnikih,

– nodularna litina (NL) za primarna in sekundarna omrežja 
izdelani iz nodularne litine (NL) z natezno trdnostjo, ki ni nižja 
od 200–400 N/mm2,

– polietilen (PE) za vodovodne priključke do DN /ID 50–2″.

Za posamezne vrste omrežij je izjemoma dovoljena upo‑
raba drugih materialov, če je potrebno zaradi vplivov okolice, 
trdnostnih razlogov in podobno.

9.2. Dimenzije

9.2.1. Nominalne dimenzije

Nazivne mere vseh elementov vodovodov (cevi, spojniki, 
armature) so izražene z nazivnim primerom DN.

Nazivne mere vseh elementov cevovoda je treba podajati 
v DN. Prva serija se nanaša na notranji premer (DN/ID), druga 
na zunanji premer (DN/OD). Standardi izdelkov morajo nava‑
jati, po kateri seriji so izdelki označeni.

V vodovodnih sistemih, ki so v upravljanju Javnega pod‑
jetja Komunala Črnomelj so v uporabi dimenzije:

DN/ID: 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 
300, 400

DN/OD: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75*, 90, 110, 140, 160, 
180*,225, 280, 315, 400

DN/OD z oznako * ni standardna dimenzija in se ne uporablja 
več.

9.2.2. Notranji premer

Standardi izdelkov za elemente cevovoda, ki so označeni 
z DN/ID, morajo podajati notranji premer in njegovo odstopa‑
nje.

Standardi izdelkov za elemente cevovoda, ki so označeni 
z DN/OD, morajo podajati zunanji premer in njegovo odstopa‑
nje, bodisi najmanjši notranji premer bodisi debelino stene.

9.2.3. Dolžina in debelina stene

Tolerance za debelino stene in dolžino elementov ce‑
vovoda morajo biti v standardu izdelka navedene, neodvisno 
od tega, če je debelina stene in/ali dolžina podana ali ne. Če 
debelina stene in/ali dolžina v standardu izdelka nista podani, 
mora biti v standardu izdelka predpisano, da jih mora navesti 
proizvajalec.

9.2.4. Geometrija cevi, spojnih kosov in armatur

Cevi morajo biti ravne v okviru toleranc, podanih v stan‑
dardu za cevi, razen če se dobavljajo v zvitkih, ko mora biti v 
standardu naveden minimalni radij zvitka.

Kot med čelno ploskvijo in vzdolžno osjo za cevi, spojnike 
in armature mora znašati 90° s toleranco, ki ne vpliva na funk‑
cionalnost spojev.

Loki naj imajo prednostno sledeče kote:
– 11° 15'
– 22° 30'
– 30°
– 45°
– 90°.

9.2.5. Hrapavost notranje stene cevi

Notranje stene cevi, spojnikov in armatur morajo biti glad‑
ke in brez vidnih poškodb, ki bi poslabšale hidravlično prevo‑
dnost. Standard izdelka mora navajati dopustna odstopanja.

9.2.6. Struktura

Elementi cevovoda morajo imeti enakomerno strukturo. V 
nobenem primeru ne smejo biti vidne poškodbe ali učinki, ki bi 
lahko na kakršen koli način vplivali na uporabnost.
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9.3. Statični izračun

9.3.1. Splošno

Pri statičnem izračunu elementov cevovoda je treba upo‑
števati zaradi varnega in zanesljivega obratovanja sistema za 
oskrbo z vodo vse opisane vplivne faktorje, pa tudi sledeče 
točke:

– maksimalne in minimalne obratovalne temperature in 
temperaturno odvisne obremenitve,

– učinke na lastnosti materiala zaradi trajne obremenitve 
(npr. lezenje in utrujanje materiala),

– učinke na lastnosti materiala zaradi dinamičnih obre‑
menitev,

– učinke možnih nevarnosti, kot npr. posedanje tal in 
potres.

Elementi cevovoda marajo biti izvedeni tako, da prenese‑
jo kratkotrajni podtlak 80 kPa (ca. 20 kPa absolutnega tlaka). 
Največja trajna deformacija ne sme biti večja od 8%.

9.4. Klasifikacija

Za klasifikacijo prirobnic v sistemih za oskrbo z vodo se 
sme uporabljati izključno PN.

Če so v standardih izdelkov uporabljene klasifikacije in 
označevanja po tlačnih razredih, morajo biti za elemente cevo‑
voda navedeni kriteriji za izračun treh bistvenih tlakov.:

– dopustni obratovalni tlak elementa PFA,
– najvišji dopustni obratovalni tlak elementa PMA,
– dopustni preizkus ni tlak elementa PEA.
Tlačni razredi v standardih za izdelke so označeni kot 

W‑razredi, številka, ki sledi črki W, pomeni v stotinkah podani 
dopustni obratovalni tlak v kPa (100 kPa = 1 bar).

Prednostni razredi so: W‑4, W‑6, W‑lO, W‑16, W‑25, 
W‑40.

Za vse vodovode, vključno s priključki, se uporabljajo cevi 
za nazivni tlak min. PN 12,5 bar. Po potrebi se lahko uporabljajo 
tudi cevi za višji nazivni tlak (PN 16, PN 25 …).

9.5. Kontrola kakovosti izdelka

Proizvajalec mora poskrbeti za dokumentiran sistem kon‑
trole kakovosti izdelkov, s katerim zagotavja kakovost po stan‑
dardu izdelka(npr. ISO ...).

9.5.1. Označevanje

Vsak izdelek mora biti razločno in vidno označen najmanj 
s sledečimi podatki:

– številka standarda izdelka, npr. EN xxx,
– ime firme in kraj, kjer se izdeluje,
– leto izdelave,
– nadzorna institucija, ki je testiranje izvedla, če je le to 

bilo opravljeno,
– navedba razreda (klase), če je izvršena klasifikacija,
– oznaka o primernosti za pitno vodo, če je potrebna.
Če mere elementa cevovoda ne omogočajo popolne 

označitve, mora biti mogoča enoznačna identifikacija elementa 
z ustreznim dokumentom oziroma dokazilom.

10. Gradnja cevovodov

10.1. Splošne zahteve

10.1.1. Kvalifikacije osebja

Pri gradnji in nadzoru poteka gradnje so potrebni izobra‑
ženi in izkušeni kadri, ki lahko zagotovijo kakovost v smislu 
tega standarda. Podjetja, ki jih angažira naročnik, morajo za‑
poslovati ustrezno kvalificirane delavce, da bi lahko izvajalo 
takšna dela. Naročnik ima pravico, da se prepriča o resničnih 

kvalifikacijah izvajalcev oziroma da zahteva dokazila o ustre‑
znih referencah.

10.1.2. Pravila pri gradnji

Izvajanje gradnje mora biti v skladu z veljavno zakonodajo 
in projektno dokumentacijo ob upoštevanju tega pravilnika.

Upoštevati je treba tudi zahteve upravljavca vodovoda kot 
tudi specifična navodila izdelovalcev elementov vodovodov.

10.1.3. Transport in skladiščenje elementov vodovoda

Dele vodovoda je treba varovati pred poškodbami. Za 
nakladanje, razkladanje in transport se sme uporabljati le pri‑
merne pripomočke. Transportirati in skladiščiti se jih sme le 
tako, da ne pridejo v stik s škodljivimi snovmi. Deli ne smejo 
biti onesnaženi z zemljo, blatom, odpadno vodo ali škodljivimi 
snovmi. Če se temu ni mogoče ogniti, jih je treba pred vgradnjo 
očistiti. Brezpogojno se je treba držati navodil izdelovalca, da 
ne pride do poškodb, zmanjšanja kakovosti in onesnaženja.

10.2. Zaščita pred poškodbami pri delu  
in ukrepi za varnost in zdravje pri delu

10.2.1. Splošne zahteve

Pri vseh investicijah mora investitor poskrbeti, da se pred 
pričetkom del izdela varnostni načrt, imenuje koordinator var‑
nosti zdravja pri delu v času priprave in izvedbe projektov. 
Poskrbeti mora, da se gradbišče (delovišče) prijavi pristojni 
inšpekciji dela 15 dni pred pričetkom izvajanja del. Za izvajanje 
del na cestišču ali javnih površinah je potrebno pred pričetkom 
del pridobiti od pristojnih institucij dovoljenja za uporabo javnih 
površin in zapore cestišča (na osnovi izdelanega elaborata 
prometne ureditve).

V primeru spremembe zakonodaje s področja varnosti 
in zdravja pri delu je potrebno ne glede na spodnja določila 
upoštevati veljavno zakonodajo.

10.2.2. Varnost in zdravje pri izvajanju del – predhodni ukrepi 
(zahteve)

Izvajalci del morajo za pogodbena dela, ki jih izvajajo, 
imenovati odgovornega vodjo del. Na deloviščih se morajo pred 
pričetkom del vključiti v sporazum skupnih varnostnih ukrepov, 
seznaniti se z varnostnim načrtom in gradbiščnim redom.

Pogodbeni izvajalci morajo imeti za svoja dela program 
varnostnih ukrepov ali navodila za varno delo, za vsa dela, 
ki jih izvajajo na delovišču (razen, če ta dela niso obdelana v 
varnostnem načrtu).

Izvajalci morajo imeti za svojo dejavnost izdelano oceno 
tveganja in izjavo o varnosti. Za delavce na delovišču morajo 
imeti dokazila o zdravstveni sposobnosti, o preizkusu znanja 
iz varnosti in zdravja pri delu, dokazilo, da so zavarovani za 
primer poškodbe pri delu.

Za delovno opremo (stroje), ki se jo uporablja na delovi‑
šču, mora izvajalec imeti pozitivno poročilo o pregledu (obra‑
tovalno dovoljenje).

10.2.3. Varnost in zdravje pri izvajanju del – ukrepi

Izvajalci morajo svoje delavce neposredno voditi in nad‑
zorovati. Pri vsaki razporeditvi delavca na posamezno delo, 
mora vodja poskrbeti za vse ukrepe glede varnega in zdravega 
dela vseh prisotnih v nevarnem območju. Varnostni znaki so 
obvezujoči za vse delavce na delovišču.

Delavcem je potrebno zagotoviti vso predpisano varoval‑
no opremo, ki odgovarja standardom, in jo zamenjati, ko po‑
stane dotrajana in neuporabna. Predpisano varovalno opremo 
je obvezno uporabljati za ves čas izvajanja del.

Izvajalci morajo pri delu upoštevati vse zahteve iz var‑
nostnega načrta, gradbiščnega reda in zahtev koordinatorja 
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varnosti in zdravja pri delu. Izvajalci del morajo poskrbeti, da pri 
svojem delu poleg svojih delavcev varujejo pred poškodbami 
in zdravstvenimi okvarami tudi druge izvajalce na delovišču in 
ostale prisotne v nevarnem območju.

Pri izvajanju del pri odstranjevanju azbestno cementnih 
cevi mora izvajalec upoštevati vse zahteve iz predpisane za‑
konodaje in dokumentacije, ki jo pripravi investitor.

10.3. Jarki

10.3.1. Izkop jarkov – delovni prostor

Delovni prostor mora biti tako razsežen in delovne me‑
tode tako izbrane, da omogočajo pravilno montažo elementov 
vodovoda in vnos zasipnega materiala. Pravilne razdalje in v 
projektu navedene metode dela je treba izpolnjevati. Spremem‑
be lahko določi le projektant.

Jarek mora biti pravilnih dimenzij: globina, padec, širina 
in stanje dna jarka se morajo kontrolirati.

10.3.2. Prekrivna višina

Jarek se mora izkopati in oblikovati tako, da ležijo cevi v 
globini, ki je predpisa. Če to ni mogoče, naj se z drugimi ukrepi 
zavaruje cevovod pred zmrzovanjem ali segrevanjem.

10.3.3. Posteljica

Cevovod mora po vsej dolžini popolnoma ležati na podla‑
gi, če je treba, se izkoplje glavične jame v območju spoja.

Po izkopu se dno jarka poravna in po potrebi utrdi. Če 
dno jarka ni primerno za temelj cevovoda oziroma če tla niso 
nosilna, npr. tla z visoko vsebnostjo vode (močvirnata, bar‑
janska), so potrebni posebni ukrepi pri temeljenju, ki jih določi 
projektant (armiranobetonska posteljica ali drugačna utrditev 
dna kanala).

10.4. Polaganje delov cevovoda

10.4.1. Zaščita cevovodov pred onesnaževanjem

Med polaganjem je treba zaščiti notranjost cevovoda pred 
onesnaženjem. Cevi in elemente cevovoda je treba pred vgra‑
dnjo očistiti. Med prekinitvami gradnje in ob zaključkih montaže 
se mora zapreti posamezne odprtine.

10.4.2. Vgradnja armatur, spojnikov in ostalih delov cevovoda

Vgradnja ne sme povzročati nedopustnih napetosti v sis‑
temu. Sprejeti je treba ukrepe za prevzem notranjih in zunanjih 
sil. Kjer je to potrebno, z gradbenimi preventivnimi posegi (pod‑
pore, sidra, objemke itd.) prestrežemo neizravnane sile. Upo‑
števati je treba zahteve projektanta in priporočila proizvajalca.

V standardu izdelka naj bo navedeno, kje je treba obetoni‑
rati elemente cevovoda. Dimenzioniranje in vrsta obetoniranja 
morajo biti izvedeni tako, da vzdržijo pričakovane na cev de‑
lujoče obremenitve. Predvideti je treba prestrezanje sile, ki bi 
povzročala premike pri zahtevah tlačnega preizkusa.

10.4.3. Priključitve na gradbene objekte

Na vsaki strani gradbenega objekta (jaška, zgradbe itd.) je 
treba cevovod priključiti tako, da nima vpliva na gradbeni objekt 
in da gradbeni objekt ne povzroča nedopustnih napetosti v ce‑
vovodu. Potrebni ukrepi za to so npr.: vgradnja gibkih spojnih 
kosov, gibljivih stenskih uvodnic ...

Prehod gibkih cevi (PE, PVC) skozi stene gradbenih 
objektov ni dovoljen.

Pazljivo se mora utrditi tudi material posteljice v bližini 
objektov, posebej kadar je izkop globlji od dna cevi.

V posebnih slučajih je primerno izdelati posteljico iz puste‑
ga betona (betona z manjšim deležem cementa) ali premostiti 

izkopno jamo z AB‑ploščo. Če gre cev skozi vstopni jašek, 
gradbeni objekt ali betonsko podporo, naj bo obdana z elastič‑
nim materialom.

10.4.4. Varovanje pred vzgonom pri preplavitvi

Če je potrebno, moramo cevovod varovati pred vzgonom. 
Zaradi tega v njem ne smejo ostajati nedopustne napetosti.

10.5. Spoji cevi

10.5.1. Splošne zahteve

Spoji cevi in elementi cevovoda so medsebojno spojeni 
tako, da cevovod tesni in obenem prenaša statične in dinamič‑
ne obremenitve. Spoji cevi in elementi cevovoda naj ustrezajo 
veljavnim standardom in projektnim rešitvam. Upoštevana naj 
bodo dodatna navodila za polaganje cevovodov, ki jih priporoča 
proizvajalec.

10.5.2. Vzdolžno neprestrezni spoji

Cevovodi z vzdolžno neprestreznimi spoji morajo biti na 
konceh cevi, na T‑kosih, lokih in armaturah sidrani zaradi pre‑
strezanja vzdolžno delujočih sil, ki jih povzroča notranji tlak.

Sidranja in opiranja naj bodo projektirana tako, da prevza‑
mejo vzdolžno delujoče sile zaradi notranjega tlaka, vključno s 
silami pri tlačnem preizkusu, dinamičnimi silami in dopustnimi 
podpornimi silami obdajajočih tal. Betonske podpore naj bodo 
oblikovane tako, da so spoji cevi prosti.

10.5.3. Vzdolžno prestrezni spoji

Mehanske vzdolžno prestrezne spoje se izdela po pripo‑
ročilih proizvajalca.

10.5.4. Varjeni spoji

Varilska dela sme izvajati le osebje s kvalifikacijo po ve‑
ljavni zakonodaji (testirani varilci).

10.5.5. Mazivo za spoje

Vsaka vrsta maziva, ki pride v stik s pitno vodo, mora biti 
zdravstveno neoporečna in skladna z veljavno zakonodajo.

10.6. Posteljica in zasip

Porazdelitev obremenitve in napetosti v cevi kot tudi de‑
formacijo oblike v veliki meri zavisi od vrste in vgraditve cevi v 
posteljico. Posteljica in vgradnja v posteljico morata ustrezati 
zahtevam, ki jih določi projektant oziroma minimalno zahtevam 
tega pravilnika ob upoštevanju ustreznih standardov izdelkov.

10.6.1. Izbira materiala za posteljico in obsip

Material posteljice in material za obsip v coni cevovoda 
(obstoječ ali nadomesten material) mora imeti sledeče lastno‑
sti:

– biti mora stabilen, da cevovod med polaganjem in po 
njem ostane v svoji legi in da položena cev lahko navzven in 
navznoter prenaša sile;

– ne sme povzročati korozije, poškodb in sprememb oblike 
cevi ali poškodb zaščitnih ovojnic in ostalih delov cevovoda;

– kemijsko mora biti obstojen in ne sme povzročati ško‑
dljivih reakcij z materialom tal ali s talno vodo;

– biti mora stisljiv do zahtevane gostote;
– ne sme vsebovati zmrznjenih kep materiala, večjih ka‑

mnov, odkruškov skal in podobnih večjih sestavin.
– frakcija materiala je 0–8 mm.
– debelina posteljice je min. 10 cm.
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10.6.2. Vgraditev v posteljico

Je prikazana na sliki l. V vsakem slučaju mora vgradnja 
v posteljico potekati z zasipanjem po slojih, in če je potrebno, 
s komprimiranjem posameznih slojev materiala.

Za posamezne vrste materialov cevovodov, različne vrste 
tal ter različne zunanje obremenitve mora biti kvaliteta in utrdi‑
tev posteljice takšna, da omogoča najmanj tolikšno podporo, 
kot je predvidena s statičnim izračunom. To je mogoče vzpo‑
staviti z upoštevanjem strukture raščenega terena in dopustnih 
posedkov. Praznine, ki nastanejo po odstranitvi opažev in pri 
izkopih, se morajo zapolniti in utrditi.

10.6.3. Izvedba glavnega zasipa

Zasip jarka in ustrezno vzpostavitev površine v prvotno 
stanje mora biti izvedeno po navodilu projektanta. V nobenem 
primeru pa se glavni nasip ne sme izvajati z materialom – kam‑
nom d = večji od 20 cm. V določeni legi se položi opozorilni 
trak.

10.6.4. Preizkus stopnje komprimiranosti

Če je podana zahteva pred polaganjem cevi preizkus 
stopnje komprimiranosti posteljice, mora izvajalec gradbenih 
del izbrati metodo komprimiranja glede na sestavo tal, opremo, 
število utrjevanj posameznega sloja in debelino slojev. Izvajalec 
mora dokazati doseženo stopnjo komprimiranosti.

Pri interpretaciji rezultatov in prevzemnih kriterijev se je 
treba ravnati po zahtevah stroke.

Če rezultati preizkusa ne ustrezajo zahtevam, se mora 
ponoviti izkop do ustreznega sloja in na ustrezen način ponov‑
no utrditi prizadete sloje.

10.6.5. Ugotavljanje ovalnosti gibkih cevi po polaganju

Če je projektant določil največjo ovalnost cevi po polaga‑
nju, se jo mora ugotavljati na celotnem območju po končanem 
zasipu. Metodo ugotavljanja določi projektant.

Ovalnost na nobenem mestu ne sme presegati predpisa‑
ne vrednosti. Cevi z nedopustno ovalnostjo se mora odstraniti, 
ugotoviti se mora vzrok in ga odpraviti pred ponovno izdelavo 
posteljice za zasip.

10.6.6. Zapisnik o preizkusu

Izvajalec montaže mora evidentirati vse rezultate posa‑
meznih preizkusov, ki jih je določil projektant in ki so bili opra‑
vljeni med montažo.

10.6.7. Nadzor

Za vse novozgrajene vodovodne objekte in opremo, ki 
se vključujejo v vodovodni sistem, za vse vrste posegov na 
obstoječih vodovodnih napravah, za izvajanje del v varovalnih 
koridorjih kot tudi za vsa dela, ki lahko vplivajo na vodovodne 
naprave, je med celotno gradnjo oziroma izvajanjem posegov 
obvezen nadzor upravljavca. Če pripravo in celoten potek 
investicije vodi upravljavec, je obseg nalog in odgovornosti 
nadzornika določen z internimi in veljavnimi predpisi.

V primerih, ko investicije ali izvajanja posegov ne vodi 
upravljavec, je nadzor upravljavca nad deli, ki so navedena v 
prejšnjem odstavku, prav tako obvezen, in sicer kot »upravlja‑
vski« nadzor, ki ga mora naročiti investitor. Ta obsega kontrolo 
skladnosti in kvalitete del glede na projektno dokumentacijo in 
veljavne predpise, ne obsega pa nalog finančnega nadzora, 
odgovornosti v zvezi s terminskim planom, koordinacijo del, 
varstvom in zdravjem pri delu itd.

11. Preizkušanje cevovodov

11.1. Splošne zahteve

Vsak cevovod mora biti po položitvi tlačno preizkušen z 
vodo, da se zagotovi tesnost cevi, spojev, armatur in ostalih 
elementov cevovoda. Tlačna preizkusa za magistralni, primarni 
in sekundarni cevovod in priključke se izvedeta ločeno.

11.2. Varnost

11.2.1. Jarek

Tudi po končanem polaganju naj bodo jarki zadostno 
zavarovani – do dokončanja vseh del. Med tlačnim preizkusom 
ni dovoljeno delo v jarku.

Med tlačnim preizkusom ni dovoljeno obsipati, kompri‑
mirati, kakor tudi izvajanje kakršnih koli del v zvezi z vodovo‑
dom.

11.2.2. Polnjenje z vodo pri preizkušanju

Polnjenje z vodo poteka počasi pri odprtih odzračevalnih 
ventilih in pod nadzorom upravljavca. Nadzor se vrši na vseh 
izpustih, kot so odcepi, hidranti, priključki in blatni, ki ob zado‑
stnem odzračevanju.

Pred tlačnim preizkusom se je treba prepričati, če je opre‑
ma za preizkušanje kalibrirana, v dobrem stanju in strokovno 
priključena. Tlačni preizkus se izvede pri zaprtih zračnikih in pri 
odprtih armaturah (ventilih, zasunih ...).

Po tlačnem preizkusu cevovode polagoma razbremenimo 
in izpraznimo pri odprtih zračnikih.

11.2.3. Faznost pri tlačnem preizkusu

V vseh fazah tlačnega preizkusa in pri vseh spremembah 
poteka postopka se je treba držati načrtovanega zaporedja, da 
bi se izognili nevarnostim, ki grozijo osebju. Osebje mora biti 
poučen o učinkih delujočih sil na začasno vgrajene fazonske 
kose in odcepe in o posledicah pri neuspelem preizkusu.

11.3. Tlačni preizkus

11.3.1. Priprava na tlačni preizkus – zasip in sidranja

Pred tlačnim preizkusom se morajo cevi zasuti do te 
mere, da ne more priti do premikov, ki bi lahko povzročili ne‑
tesnosti. Cevi na mostnih ali drugih konstrukcijah morajo biti 
ustrezno sidrane na nosilcih z objemkami.

Območje okrog spojev naj praviloma ne bo zasuto. Pod‑
pore, opiranja, sidranja v območju cevovoda, lokov in spojnikov 
morajo biti dimenzionirani in locirani tako, da prenesejo sile 
tlačnega preizkusa. Opore iz betona morajo pred pričetkom 
tlačnega preizkušanja doseči zadostno trdnost. Paziti se mora, 
da so zaključki, odcepi in drugi začasni nastavki iz zaključnih 
spojnikov zadostno oprti in da glede na dopustno stisljivost 
materiala terena prenašajo obremenitev na zadostno površino. 
Začasno vgrajene podpore ali sidranja na konceh preizkušene‑
ga odseka se po razbremenitvi cevovoda ne smejo odstraniti.

11.3.2. Dotočitev preizkusnega odseka in polnjenje

Odsek, ki se tlačno preizkuša, se določi tako, da:
– je dosežen preizkusni tlak v najnižji točki preizkušanega 

odseka,
– je v najvišji točki preizkušanega odseka najnižji tlak 

MDP, razen če projektant določi drugače,
– je mogoče zagotoviti potrebno količino vode za tlačni 

preizkus in je to količino možno odvesti.
Po potrebi se cevovod razdeli na več preizkusnih odse‑

kov.
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Vsaka vrsta gradbenega odpadnega materiala in drugi tuj‑
ki morajo biti pred pričetkom preizkusa odstranjeni iz cevovoda. 
Preizkusni odsek cevovoda napolnimo z vodo. Tlačni preizkus 
vodovoda se izvede s pitno vodo.

Cevovod se mora odzračiti, kar se le da popolno. Cevo‑
vod polnimo iz najnižje točke cevovoda tako, da je preprečen 
povratni tok in da zrak lahko izhaja na zadosti dimenzioniranem 
zračniku.

11.3.3. Tlak preizkušanja

Sistemski preizkusni tlak (STP) za vse cevovode se določi 
na sledeči način:

– kadar je vodni udar izračunan, znaša preizkusni tlak:
– STP = MDP + 100 kPa

– kadar vodni udar ni izračunani znaša preizkusni tlak:
– STP = MDP x 1,5 ali
– STP = MDP + 500 kPa.

Opomba: velja vsakokrat nižja vrednost
MDP = obratovalni sistemski tlak + izračunana vrednost 

tlaka pri vodnem udaru
MDP = obratovalni sistemski tlak + določena vrednost 

tlaka pri vodnem udaru, ki pa ne sme biti manjša od 200 kPa
Izračun vodnega udara mora biti izveden po primerni me‑

todi z uporabo osnovnih enačb ob predpostavkah projektanta. 
V izračunu naj bodo upoštevane najneugodnejše obratovalne 
razmere v sistemu.

V normalnem slučaju naj bodo merilni instrumenti pri 
tlačnem preizkusu priključeni na najnižji točki preizkusne proge, 
kjer se ugotavlja tlak preizkušanja tako, da se od sistemskega 
tlaka v najnižji točki preizkusne proge odšteje višinsko razliko.

V posebnih slučajih, zlasti pri kratkih cevovodih in pri 
priključkih enakih ali manjših od DN 80 in krajših od 100 m, 
se sme vzeti obratovalni tlak kot sistemski preizkusni tlak, če 
projektant ne določi drugače.

11.3.4. Postopek tlačnega preizkusa

Za vse vrste cevi in materiale se sme uporabljati različne 
zanesljive postopke tlačnega preizkušanja. Postopek tlačnega 
preizkusa določi projektant. Tako določen postopek lahko raz‑
delimo na dve fazi:

– predpreizkus,
– glavni tlačni preizkus – posamezne faze določi projek‑

tant.

11.3.5. Predpreizkus

S predpreizkusom dosežemo sledeče:
– stabiliziranje odseka preizkušanja po pretežni stabiliza‑

ciji začetnega usedanja tal;
– zadostno nasičenje z vodo pri materialih cevi in oblog, 

ki vpijajo vodo;
– predhodno določanje od tlaka odvisnega povečanja 

volumna gibkih cevi pred glavnim tlačnim preizkusom.
Cevovod je treba razdeliti na odseke preizkušanja, jih 

popolnoma napolniti z vodo, odzračiti in v njih vzpostaviti tlak, 
ki je najmanj enak obratovalnemu tlaku oziroma pri polaganju 
gibkih cevi sistemskemu preizkusnemu tlaku.

Če pride do nedopustnega premika nekega elementa 
cevovoda ali do netesnosti, se mora cevovod razbremeniti in 
odstraniti vzrok. Trajanje predpreizkusa je odvisno od materiala 
cevi in oblog, določiti pa ga mora projektant ob upoštevanju 
ustreznih standardov za izdelke.

11.3.6. Glavni tlačni preizkus

Z glavnim tlačnim preizkusom se ne prične, preden ni 
uspešno izvedeno predpreizkušanje. Upoštevati je treba vplive 
temperaturnih sprememb.

Obstajata dve priznani metodi glavnega tlačnega preiz‑
kusa:

– metoda z ugotavljanjem izgub vode,
– metoda z ugotavljanjem izgube tlaka.
Katero metodo se bo uporabilo, izbere projektant.

11.3.7. Metoda, z ugotavljanjem izgub vode

Tlak se mora enakomerno povečati na sistemski pre‑
izkusni tlak. Če je potrebno, se mora s črpalko vzpostavljati 
preizkusni tlak najmanj eno uro. Priključek na črpalko se nato 
odstrani in prekine vsako nadaljnje vnašanje vode v preizkusni 
odsek vodovoda.

Preizkus traja 1 uro ali dlje, če tako določi projektant.
Po preteku preizkusa se izmeri padec tlaka in se končno 

spet vzpostavi sistemski preizkusni tlak s pomočjo črpalke. 
Zatem se iz preizkusnega odseka cevovoda izpušča voda v 
merilno posodo, dokler se tlak spet ne zniža na reducirano 
vrednost ob koncu preizkusa (po prejšnjem stavku).

Obstaja alternativna možnost, da se enkrat doseženi pre‑
izkusni tlak vzdržuje najmanj eno uro ali dlje, če tako določi 
projektant.

Med tem časom se meri količina naknadno dočrpane 
vode zaradi vzdrževanja sistemskega preizkusnega tlaka s 
primerno napravo in vrednosti beleži.

11.3.8. Metoda z ugotavljanjem izgube tlaka

Tlak se mora enakomerno povečati na sistemski preiz‑
kusni tlak.

Trajanje preizkusa z ugotavljanjem izgube tlaka je 1 ura 
ali dlje, če tako določi projektant. Razlika tlaka mora biti v okvi‑
rih, predpisanih v navodilih proizvajalca.

11.3.9. Vrednotenje rezultatov preizkusa

Če je izguba predpisane vrednosti presežena ali je ugoto‑
vljena napaka, se mora preizkusni odsek preiskati, po potrebi 
odpraviti napake in preizkus ponavljati, dokler ni ugotovljena 
izguba manjša od določene vrednosti v navodilih proizvajalca.

11.3.10. Končni preizkus sistema cevovoda

Če je cevovod razdeljen na več preizkusnih odsekov, ki se 
jih tlačno preizkuša, in je uspešno opravljen preizkus v vseh od‑
sekih, se mora, če tako določi projektant, v celotnem cevovodu 
za najmanj dve uri vzpostaviti obratovalni tlak.

Vsi dodatni elementi cevovoda, ki niso bili vključeni v 
posamezne tlačne preizkuse, morajo biti vizualno pregledani 
in preiskani zaradi netesnosti in sprememb terenskih razmer 
v območju cevovoda.

11.3.11. Zapisnik o rezultatih preizkusa

Posebnosti o poteku preizkusa in rezultate tlačnega pre‑
izkusa je treba v celoti zabeležiti in dokumentirati.

Po opravljenem tlačnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki 
ga podpišejo nadzorni organ, pooblaščeni predstavnik upra‑
vljalca, izvajalec tlačnega preizkusa in predstavnik izvajalca 
gradnje vodovoda. Zapisnik o uspešno opravljenih tlačnih pre‑
izkusih je sestavni del investicijsko‑tehnične dokumentacije.

12. Dezinfekcija

12.1. Definicije

– Dezinfekcija ali razkuževanje je ciljno zmanjševanje 
skupnega števila mikroorganizmov (klic) z namenom, da se s 
posegom v strukturo ali presnovo nezaželenih mikroorganiz‑
mov, neodvisno od njihovega trenutnega funkcijskega stanja, 
onemogoči njihovo prenašanje. V tem pravilniku pomeni dez‑
infekcija kemično obliko dezinfekcije.
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– Dezinfekcija pitne vode je končna stopnja priprave 
vode pred distribucijo. Postopek pomeni eliminacijo oziroma 
redukcijo patogenih mikroorganizmov v vodi do tiste stopnje, da 
vsebnost teh organizmov ne predstavlja potencialne nevarnosti 
za infekcije, ko se ta voda uporablja za pitje.

– Dezinfekcijska sredstva so kemične snovi z večjim ali 
manjšim razkužilnim učinkom, običajno na osnovi klora, ki se 
uporabljajo pri dezinfekciji pitne vode, vodovodnega omrežja in 
vodovodnih objektov in naprav. S svojim delovanjem uničujejo 
ali inaktivirajo vegetativne oblike mikroorganizmov.

– Nevtralizacija je postopek dodajanja nevtralizacijskega 
sredstva v vodo, ki vsebuje izredno visoko koncentracijo dez‑
infekcijskega sredstva z namenom, da se zagotovi pH vrednost 
vode med 6,5 in 9.

12.2. Splošne zahteve

Dezinfekcijo se izvede po vsaki gradnji cevovoda, ali po 
izgradnji dela vodovodnega sistema, ali pri zamenjavi cevo‑
voda. Dezinfekcijo se izvede po izvedbi, sanaciji ali v primeru 
drugih epidemioloških indikacijah tudi v vseh objektih sistema 
oskrbe z vodo (vodohrani, raztežilniki), kjer pride do neposre‑
dnega stika med površinami in pitno vodo. Pri tem je treba 
upoštevati veljavno zakonodajo in interna navodila upravljavca 
vodovoda.

Dezinfekcijo se izvaja z zdravstveno ustrezno pitno vodo, 
ki jo zagotavlja upravljavec vodovoda. Dezinfekcijo vodovodne‑
ga omrežja se izvede šele po uspešno opravljenem tlačnem 
preizkusu vodovodnih cevi in ko je na vodovodne cevi monti‑
rana vsa potrebna armatura. Izjemoma se dezinfekcijo vodovo‑
dnega omrežja izvede istočasno s tlačnim preizkusom.

Dezinfekcijo vodovodnih objektov (vodohranov, raztežilni‑
kov) se izvede po uspešno opravljenem preizkusu vodotesnosti 
teh objektov in ko so v objektih montirani vsi potrebni spojniki, 
končana vsa gradbena in montažna dela ter ko je vodna celica 
zaščitena in fizično ločena od ostalih prostorov objekta.

Projektant predvidi izvedbo dezinfekcije, morebitno fa‑
znost izvedbe, mesto doziranja dezinfekcijskega sredstva, na‑

čin končne dispozicije izpranih hiperkloriranih vod in po potrebi 
izvedbo nevtralizacije.

Glede na obseg in faznost novogradnje ali obnove se 
dezinfekcijo vodovodnega omrežja lahko izvede po odsekih. Za 
dezinfekcijo predvideni odsek se mora ločiti od delov sistema 
za oskrbo z vodo, ki so v obratovanju. Dezinfekcijo novo zgraje‑
nih cevovodov se izvede vsakič, ne glede na dolžino in premer 
cevi, razen pri izvedbi priključkov in popravilih, kjer tehnično 
to ni izvedljivo. V vseh teh primerih se zagotovi zdravstvena 
ustreznost z izpiranjem.

Za dezinfekcijo se uporablja samo pitna voda. Dezin‑
fekcijo vodovoda lahko opravlja le strokovno usposobljena in 
opremljena pooblaščena organizacija (izvajalec dezinfekcije).

12.3. Pripomočki za dezinfekcijo in dezinfekcijska sredstva

Pripomočki in oprema, ki se uporabljajo za izvedbo dez‑
infekcije, morajo biti primerni za uporabo na javnem sistemu 
oskrbe z vodo, ustrezno vzdrževani in hranjeni ter po potrebi 
zamenjani. Ustrezati morajo zahtevam veljavne zakonodaje.

Vsa dezinfekcijska sredstva se mora uporabljati skladno 
z navodili proizvajalca. Izbira dezinfekcijskega sredstva mora 
ustrezati zahtevam veljavne zakonodaje s področja kemikalij. 
Lastnosti, ki narekujejo izbor dezinfekcijskega sredstva, so 
sledeče:

– biti mora cenovno ugodno,
– imeti mora močan baktericidni učinek in dolg zadrže‑

valni čas,
– enostaven mora biti za uporabo in obstojen pri skladi‑

ščenju,
– potrebne so nizke koncentracije za dosego maksimal‑

nega učinka,
– razpoložljiv kontaktni čas ...
Priporočena so sledeča dezinfekcijska sredstva:
– natrijev hipoklorit (NaCIO)
– klordioksid (CI02).
Priporočila glede ustreznega dezinfekcijskega sredstva, 

največje koncentracije, omejitve pri uporabi in vrste nevtraliza‑
cijskega sredstva, so navedena v spodnji tabeli.

Dezinfekcijsko sredstvo Priporočljiva max. kon‑
centracija 

Omejitve pri uporabi Nevtralizacijsko sredstvo

natrijev hipoklorit
(Na CLO) – tekoč

50 mg/l skladiščenje, ravnanje z njimi in uporaba teh 
dezinfekcijskih sredstev je lahko nevarno

žveplov dioksid SO 2
natrijev tiosulfat Na2S2O3

klordioksid (CLO2) 50 mg/l ravnati se je po navodilih proizvajalca natrijev tiosulfat Na2S2O3

12.4. Postopek dezinfekcije

Zdravstveno ustreznost vodovodnega omrežja in vodo‑
vodnih objektov, kjer pitna voda prihaja v neposreden stik s 
površinami, se zagotovi z dezinfekcijo – uporabo dezinfekcij‑
skih sredstev.

Postopek dezinfekcije se izvede tako, da se v predvideni 
odsek vodovodnega omrežja enakomerno dozira raztopina 
dezinfekcijskega sredstva in vodovodno omrežje hkrati polni na 
način, da se iz vodovodnih cevi odstrani zrak. Ko dezinfekcijsko 
sredstvo doseže drugi konec vodovodne cevi, se odsek, ki je 
popolnoma napolnjen in fizično ločen od ostalega vodovodne‑
ga sistema, zapre. Raztopina dezinfekcijskega sredstva se 
enakomerno razporedi po vsej dolžini vodovodnega omrežja. 
Koncentracijo in minimalni kontaktni čas dezinfekcijskega sred‑
stva določi izvajalec dezinfekcije.

Najkrajši kontaktni čas določi pooblaščena strokovna or‑
ganizacija za izvedbo dezinfekcije, ob upoštevanju premera, 
dolžine, materiala, pogojev pri polaganju in izvedbi cevovoda 
v odseku, ki se dezinficira. V vseh slučajih se mora brezpo‑
gojno paziti, da nikakršna količina pitne vode z dodatkom 
dezinfekcijskega sredstva ne zaide v sistem za oskrbo z vodo, 
ki obratuje.

Pri izvedbi dezinfekcije je izrednega pomena način polnje‑
nja vodovodne cevi. Potekati mora na način, da se iz odseka 
vodovodnega omrežja odstrani zrak.

12.5. Postopek praznjenja oziroma izpiranja in nevtralizacija

Po zagotovljenih minimalnih kontaktnih časih dezin‑
fekcijskega sredstva se dezinficirani odsek vodovodnega 
omrežja sprazni. Izpira se ga s pitno vodo. Glede na kon‑
taktni čas dezinfekcijskega sredstva naj se odsek cevovoda 
izpira tako dolgo, da se zagotovi vsebnost dezinfekcijskega 
sredstva v vodi pod mejno vrednostjo, ki jo določa veljavna 
zakonodaja. Hitrost in najkrajši čas izpiranja določi izvajalec 
dezinfekcije.

Končna dispozicija izpranega dezinfekcijskega sred‑
stva ne sme škodljivo vplivati in obremenjevati okolja. Če ni 
mogoč izpust v meteorno kanalizacijo ali mešani sistem ka‑
nalizacije, je potrebno dezinfekcijsko sredstvo pred izpustom 
v okolje predhodno po potrebi nevtralizirati. Nevtralizacija 
se izvede z uporabo nevtralizacijskega sredstva. Nujnost 
izvedbe nevtralizacije določi projektant, izvede pa jo izva‑
jalec dezinfekcije.
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12.6. Uspešnost dezinfekcije

Uspešnost opravljene dezinfekcije se izkaže z ustreznim 
izidom mikrobiološkega preskušanja (analiziranja) pitne vode. 
Vzorec pitne vode, odvzet po končanem postopku dezinfekcije, 
se preišče na mikrobiološke parametre, ki jih navaja veljavna 
zakonodaja. Če so dobljeni rezultati o zdravstveni ustreznosti 
pitne vode skladni z zahtevami veljavne zakonodaje, so izpol‑
njeni vsi zdravstveno‑tehnični in higienski pogoji za priključitev 
novega vodovodnega omrežja v obratovanje.

Če dobljeni rezultati o zdravstveni ustreznosti pitne vode 
ne ustrezajo zahtevam veljavne zakonodaje, se postopek dez‑
infekcije ponovi tolikokrat, da se doseže mikrobiološko neopo‑
rečnost. Šele po pridobljenih ustreznih izvidih o mikrobioloških 
preizkusih pitne vode se lahko novo vodovodno omrežje vključi 
v obratovanje.

13. Interni tehnični nadzor

Nadzor nad izvajanjem gradnje vodovodnih naprav je na‑
loga nadzornika, skladno s sprejetim podrobnejšim navodilom. 
Vse ugotovitve se dokumentirajo z zapisnikom. Po odpravljenih 
morebitnih ugotovljenih pomanjkljivostih izvajalec del oziroma 
odgovorni vodja del in nadzornik podpišeta izjavo o odpravi. 
Če so se dela izvajala na podlagi gradbenega dovoljenja, je 
zapisnik internega tehničnega nadzora lahko priloga k zapisni‑
ku komisije, ki jo imenuje upravni organ za izvedbo tehničnega 
pregleda pred izdajo uporabnega dovoljenja.

14. Prevzem v upravlajnje in vodenje dokumentacije

14.1. Splošne zahteve

Pred prevzemom v upravljanje je odgovornost investitorja 
tudi priprava oziroma zagotovitev vse potrebne dokumentacije 
nastale pri projektiranju in izgradnji objektov in naprav vodovo‑
dnega omrežja.

Kompletna dokumentacija (projektna in tehnična) objektov 
in naprav vodovodnega omrežja se vodi in hrani pri upravljav‑
cu, ki je odgovoren za hrambo, varovanje, izdajanje in izločanje 
tehnične in projektne dokumentacije.

Pogoj za prevzem v upravljanje je tudi predložitev garan‑
cije izvajalca za kvaliteto izvedenih del v garancijskem roku, 
skladno z razpisnimi pogoji in pogodbo o izvedbi del. Podrobna 
navedba pogojev prevzema je navedena v Odloku o oskrbi s 
pitno vodo.

14.2. Predaja dokumentacije

Predana projektna in tehnična dokumentacija mora biti 
kompletna, urejena po sklopih in popisana skladno z veljavno 
zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z arhivskim in doku‑
mentarnim gradivom ter arhiviranjem gradiva.

14.3. Vodenje katastra vodovodnih naprav

Osnova za vzdrževanje katastra vodovodnih naprav, ki 
obsega spremljanje in ugotavljanje sprememb, ki nastanejo pri 
novogradnjah, rekonstrukcijah vodovodnih naprav, ter izvedbo 
ugotovljenih sprememb v katastru upravljavca sta elaborat KKN 
in elaborat za potrebe upravljavca.

14.3.1. Elaborat za potrebe upravljavca

Vsebuje grafični in digitalni del ter služi predvsem upra‑
vljavcu vodovodnih naprav za potrebe upravljanja (obratovanja) 
in vzdrževanja. Obvezna vsebina elaborata:

– tehnično poročilo,
– PID (katastrski in topografski načrt v ustreznem merilu) 

z vrisanimi vodovodnimi objekti in napravami in vsemi pripada‑
jočimi elementi, označbami in podatki ter razdaljami med lomi 
in frontnimi merami,

– geodetski načrt M 1:500 ali 1:1000 (detajli v večjem me‑
rilu), ki vsebuje geodetski posnetek terena in objektov in naprav 
javnega sistema za oskrbo s pitno vodo z vsemi pripadajočimi 
elementi, označbami in podatki,

– pisani profil terena z izračunom dolžine vodov,
– ločeno po profilu in materialu,
– skica montaže,
– montažne sheme,
– skanogrami, tj. digitalni del elaborata (fotografije jaškov, 

cevovodov, križanj, montažnih shem, zanimivih detajlov itd.).
Elaborat za potrebe upravljavca je potrebno izdelati v 

treh izvodih.

14.3.2. Elaborat katastra komunalnih naprav (KKN)

Elaborat katastra komunalnih naprav mora biti izdelan 
v analogni in digitalni obliki ter skladno z veljavno zakonoda‑
jo in zahtevami upravljavca vodovodnega omrežja. Vsebina 
elaborata:

– skica terenske meritve (merilo 1:500 ali 1:1000, detajli 
v večjem merilu),

– terenski podatki meritve,
– računska obdelava,
– spisek koordinat in nadmorskih višin poligonskih točk,
– spisek koordinat in nadmorskih višin vseh točk,
– izračun koordinat in nadmorskih višin točk vodovodnih 

objektov in naprav,
– vzdolžni profil vodovoda,
– ASCII datoteka (vseh točk) – Formatted text space de‑

limited (št. točke, Y, X koordinata, kota terena),
– *.dwg format, ki vsebuje geodetski posnetek terena in 

objektov in naprav javnega sistema za oskrbo s pitno vodo z 
vsemi pripadajočimi elementi, označbami in podatki,

– *.dxf format – samo linija naprave (neprekinjena polna 
črta).

Geodetske meritve je potrebno izvesti pred zasutjem 
objektov in opreme vodovodnega omrežja, vključno s priključki 
in ostalo infrastrukturo (signalni in optični kabli, katodne za‑
ščite, praznotoki, električni priključki ipd.) Pri geodetski izmeri 
morajo biti zajeti karakteristični objekti na terenu, od katerih je 
potrebno meriti fronte do lomih točk objektov in naprav vodo‑
vodnega omrežja (vsak lom najmanj od dveh karakterističnih 
točk). Objekti in oprema vodovodnega omrežja morajo biti v 
celoti zajeti in predstavljeni na osnovi treh osnovnih grafičnih 
gradnikov, in sicer posplošene abstrakcije kot točkovni objekti 
(lomi zasuni, hidranti, odcepi, razni spoj niki ipd.), linijski (vo‑
dovod, praznotok, elektroenergetski in signalni kabli ipd.) in kot 
območja (jaški, varstveni pasovi, vsi objekti ipd.).

Medij za posredovanje podatkovnih nizov je v elektronski 
in papirnati obliki.

15. Obratovanje

15.1. Splošne zahteve

Upravljavec vodovodnega sistema mora nadzirati in s pre‑
izkusi ugotavljati netesnost cevi in ostalih elementov cevovodov 
z namenom, da bi zmanjšali število prekinitev pri oskrbi s pitno 
vodo, preprečili negativne posledice na okolju in zagotavljali 
zdravo pitno vodo. Nadzor obsega meritve pretokov in tlakov, 
ugotavljanje zanesljivosti obratovanja in ostale obratovalne 
kontrole. Za te namene se uporablja ročne ali avtomatizirane 
postopke, odvisno od tehnične opremljenosti posameznih delov 
sistema. Upravljavec vodi vodno bilanco in ugotavlja vodne 
izgube v skladu s pravilnikom o oskrbi s pitno vodo.

15.2. Daljinsko upravljanje in nadzor vodovodnega sistema 
(SCADA)

Nadzorni sistem mora biti vzpostavljen kot sistem strojne 
in programske opreme, osnovane na najsodobnejših informa‑
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cijskih tehnologijah. Programska oprema nadzornega sistema 
mora komunicirati z objekti prek podatkovnega prenosa po‑
datkov. Nadzorni sistem mora omogočati dostop za pregled 
delovanja tudi z drugih lokacij na lokalni poslovni mreži (LAN), 
a tudi zunanji internetni dostop z uporabo spletnega brskalnika 
oziroma dostop z dlančnimi računalniki. Omogočeno mora biti 
tudi SMS obveščanje in alarmiranje operaterjev, kar vse za‑
gotavlja večjo dostopnost, preglednost in zanesljivost sistema 
ter omogoča racionalizacijo stroškov vzdrževanja in skrajša 
odzivne čase ob pojavu napak.

Zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri nadgradnji nad‑
zornega sistema:

– v objektu mora biti omogočeno lokalno upravljanje vseh 
elementov vodooskrbe,

– v primeru izpada nadzornega sistema morajo medse‑
bojno odvisni objekti vzpostaviti medsebojno komunikacijo,

– ob izpadu el. energije v objektu mora biti določen 
čas zagotovljeno delovanje merilnih, krmilnih, prikazovalnih 
ter komunikacijskih naprav preko naprave za neprekinjeno 
napajanje,

– programska oprema mora omogočati prikaz vseh si‑
gnalizacij in vseh tehnoloških parametrov, priključenih oziroma 
prikazovanih na nadzornem sistemu.

15.3. Nadziranje in pregledovanje vodovodnega sistema

Redno nadziranje in pregledovanje vodovodnega siste‑
ma, ki se izvaja v okviru vzdrževanja, je osnovni ukrep za 
preprečevanje oziroma zmanjšanje možnosti nastanka okvar 
na objektih vodovodnega sistema in opremi ter posledično 
prekinitev v dobavi pitne vode. Pogostost in vrsta pregledov in 
kontrol je odvisna od obratovalnih in krajevnih razmer, zajemati 
pa mora sledeče aktivnosti:

– sistematski pregled in analizo vodovodnega omrežja ter 
vsakodnevno delo in iskalcev okvar,

– sistematski vizualni pregled in nadzor trase vodovo‑
dnega omrežja,

– nadzor hodnosti in delovanja zapornih armatur, hidran‑
tov, odzračnih ventilov,

– nadzor brezhibnosti jaškov in naprav v njih,
– nadzor brezhibnosti izpustnih mest,
– nadzor hišnih priključkov in armatur v vodomernih jaških 

in njihovo popravilo ali zamenjavo,
– nadzor brezhibnosti armatur za zmanjševanje tlaka,
– izvajanje obnov in novogradenj vodovodov,
– nadzor delovanja merilne, regulacijske in krmilne 

opreme,
– nadzor označevalnih tablic,
– popravilo puščanj cevovodov, vključno z delno obnovo 

cevi ali cevovoda,
– zatesnitev in zamenjava posameznih delov zapornih 

armatur in hidrantov,
– zamenjava cestnih kap na zapornih armaturah, hidrantih 

in hišnih priključkih,
– zamenjave vodomerov,
– zamenjave zračnikov,
– prekinitve dobave vode,
– izpiranje vodovodnega omrežja,
– skrb za čistost vodovodnih objektov in opreme,
– evidentiranje nedovoljenih posegov na vodovodno 

omrežje,
– evidentiranje in zapisi o izvedenih posegih.

15.4. Vzdrževanje naprav vodovodnega sistema

Za elemente, kot so črpalke, armature in električna oprema 
je potrebno izvajati plansko preventivno vzdrževanje. Plani pred‑
videnih vzdrževalnih del, zamenjave in obnove vkopanih delov 
sistema morajo biti opravljeni v skladu z veljavno zakonodajo.

Za izvajanje vzdrževalnih del na strojnih in električnih insta‑
lacijah mora biti zagotovljeno ustrezno usposobljeno osebje.

15.4.1. Vzdrževanje strojnih naprav

Upravljavec vodovodnega sistema mora izdelati plan 
vseh periodičnih strojnih vzdrževalnih del na objektih in opre‑
mi, kot so:

– cevovodi in njihova oprema (zasuni, zračniki, blatniki, 
merilniki pretoka, varnostni ventili itd.);

– objekti, v katerih so vgrajene armature (mehanski in 
hidravlični plovni ventili, regulatorji tlaka in pretoka, lovilci ne‑
snage, merilniki tlakov, merilniki pretokov, prikazovalniki nivoja 
itd.);

– črpališča z vso opremo (črpalke, nepovratni hidravlični 
in mehanski ventili, posode za varovanje pred povratnim uda‑
rom oziroma tlačne posode, kompresorji, merilniki itd.);

– za brezhibno delovanje sistema je potrebno izvajati 
preglede in voditi evidence v določenih časovnih intervalih, ki 
jih je treba arhivirati za nadaljnje analize:

– evidence strojnih instalacij, objektov in opreme,
– evidence sistemskih pregledov in interventnih pose‑

gov na strojnih instalacijah, objektih in opremi,
– evidence remontov in preventivnega servisiranja 

strojnih instalacij in opreme v skladu z navodili proizvajalcev 
naprav,

– prioritetno listo za posege na objektih in opremi vital‑
nega pomena (čistilna naprava, črpališča ipd.).

15.4.2. Vzdrževanje električnih naprav

Upravljavec vodovodnega sistema mora izdelati plan vseh 
periodičnih vzdrževalnih del na električni opremi in instalacijah 
v objektih po namenu in pomembnosti:

– elementi na cevovodih (elektromotorni pogoni zasunov v 
jaških, merilniki tlakov in pretokov, električna razsvetljava itd.);

– elementi v večjih objektih – vodohrani (merilniki tlakov, 
pretokov, merilniki nivojev, tehnično varovanje itd.);

– elementi v črpališčih z vso opremo (črpalni agregati, 
nepovratni ventili, merilniki tlakov in pretokov, tehnično varo‑
vanje objektov itd.).

15.4.3. Interni zdravstveni nadzor kakovosti pitne vode

Upravljavec vodovoda izvaja in vzdržuje interni nadzor 
po načelih sistema HACCP, da bi zagotavljal in varoval zdra‑
vstveno ustreznost pitne vode. Upravljavec v ta namen izvaja 
spremljajoče higienske programe kot preventivne aktivnosti v 
vseh fazah in procesih, kjer obstaja neposreden stik s pitno 
vodo ali le morebitni posredni vpliv na zdravstveno ustreznost 
pitne vode in varnost oskrbe z vodo.

Upravljavec vodovoda izvaja naslednje spremljajoče hi‑
gienske programe:

– vzdrževanje osebne in splošne higiene zaposlenih, ki 
prihajajo v stik s pitno vodo,

– izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za delo s 
pitno vodo,

– ugotavljanje zdravstvenega stanja zaposlenih, ki pri 
delu prihajajo v stik s pitno vodo,

– izvajanje vseh preventivnih aktivnosti v objektih za za‑
gotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode,

– redno servisiranje in kalibracija merilne opreme na ce‑
lotnem sistemu oskrbe z vodo,

– vzdrževanje in varovanje vodovodnih objektov in naprav 
(čiščenje, DDD),

– vzdrževanje strojne in električne opreme,
– vzdrževanje vodovodnega omrežja s spiranji in dezin‑

fekcijami,
– izvajanje intervencijskih popravil poškodovanih cevo‑

vodov,
– vzdrževanje daljinskega upravljanja in nadzora sistema 

distribucije,
– zagotavljanje redne izmenjave pitne vode v sistemu 

distribucije,
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– izvajanje ukrepov v primeru odstopanj v kvaliteti pitne 
vode,

– obveščanje porabnikov o motnjah v sistemu oskrbe z 
vodo in posredovanje navodil za ukrepanje,

– nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode z re‑
dnim preskušanjem vzorcev pitne vode (vodohrani, končni 
porabniki),

– zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode pri oskrbi 
porabnikov s prevozom vode z avtocisternami,

– revizije projektov,
– izvedbo obnov ali novogradenj v vseh fazah,
– izvedbe internih tehničnih nadzorov,
– ustrezno shranjevanje vodovodnega materiala in ce‑

vovodov,
– ravnanje z nevarnimi kemikalijami,
– ravnanje z odpadki, odpadnimi vodami in odpadnim 

blatom itd.
Spoštovanje zahtev internega zdravstvenega nadzora je 

obvezujoče tudi za vse tiste, ki kot zunanji izvajalci lahko pri 
svojem delu posredno ali neposredno vplivajo na zdravstveno 
ustreznost pitne vode in varnost oskrbe z vodo.

HACCP‑načrt in spremljajoči higienski programi so po‑
drobneje definirani v internih dokumentih upravljavca vodovo‑
da. Izvajalci zgoraj navedenih aktivnosti se morajo, za opra‑
vljena dela, skladno z zahtevami sistema HACCP, izkazati z 
vzdrževanjem ustreznih zapisov, ki izhajajo kot priloge internih 
dokumentov upravljavca.

16. Revizija projektov

Vsi predvideni posegi ali gradnje, ki bistveno vplivajo 
na obstoječe ali predvideno obratovanje vodovodnega sis‑
tema, morajo biti projektno obdelani. Vsi projekti morajo biti 
upravljalcu vodovodnega sistema predloženi v pregled in 
odobritev.

17. Prehodne in končne določbe

Obstoječi vodovodni objekti in oprema, ki so že v upravlja‑
nju Komunale Črnomelj d.o.o. in niso grajeni oziroma vgrajeni 
v skladu s tem pravilnikom, ne ogrožajo pa delovanja vodovo‑
dnega sistema niti v tehničnem niti v zdravstvenem smislu, se 
sanirajo postopoma v skladu z določili tega pravilnika.

Vsa soglasja izdana do dneva uveljavitve tega pravilnika 
ostanejo v veljavi, pri izvedbi pa je potrebno upoštevati tudi 
določila tega pravilnika.

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za 
projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodne‑
ga sistema (Uradni list RS, št. 13/01).

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.

Direktor JP Komunala Črnomelj d.o.o.
Slavko Malešič l.r.

DIVAČA

4088. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Divača za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spre‑
membe), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. čle‑
na Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06, 
115/07) je Občinski svet Občine Divača na 33. seji dne 8. 9. 
2010 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Divača 

za leto 2009

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača za 

leto 2009.

2. člen
Proračun Občine Divača za leto 2009 je bil realiziran v 

naslednjih zneskih:

 Znesek v 
EUR

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 4.807.488
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.527.413

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 2.567.314

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.186.136
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 297.396
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 83.782
706 DRUGI DAVKI
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 960.099
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 699.794
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.536
712 DENARNE KAZNI 1.145
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  

IN STORITEV 16.998
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 240.625
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 437.963
720 PRIHODKI OD PRODAJE  

OSNOVNIH SREDSTEV 1.754
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 PRIHODKI OD PRODAJE  

ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA 
PREMOŽENJA 436.210

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 1.000
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 1.000
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74 TRANSFERNI PRIHODKI 841.112
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 

JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 841.112
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.647.605

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 956.230

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI  
ZAPOSLENIM 259.013

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 41.115

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 650.763
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 5.340
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 0
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 1.790.886
410 SUBVENCIJE 111.227
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 622.830
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412 TRANSFERI NEPROFITNIM  
ORGANIZAC. IN USTANOVAM 206.752

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI  
TRANSFERI 850.077

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.557.484
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 2.557.484
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 343.006
430 INVESTICIJSKI TRANSFER
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI  

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 183.073
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI  

PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 159.933
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  

(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)  
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ 
ODHODKI) –840.117

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH  
DELEŽEV (750+751) 0

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0
440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH  

DELEŽEV 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. – V.) 0

VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJ‑
KLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI 
TER SALDO PREJETIH IN DANIH 
POSOJIL (I. + IV.) – (II. + V.) –840.117

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.323.918
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.323.918
55 IX. ODPLAČILA DOLGA (550) 712.744
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 712.744

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.‑IX.) 611.174
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  

SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) 
= (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.) –228.943

Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2009 (Splošni 
sklad za drugo) 81.482 EUR.

3. člen
Zmanjšanje sredstev na računu po zaključnem računu 

proračuna za leto 2009 zmanjšuje stanje sredstev iz preteklih 
let.

4. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Divača izka‑

zujejo po zaključnem računu za leto 2009 naslednje stanje:

 v EUR brez stotinov
1. Prenos iz leta 2008 17.355
2. Prilivi v letu 2009 0
3. Odlivi v letu 2009 0
4. Stanje na dan 31. 12. 2009 17.355

Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2009 
se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto 2009.

5. člen
Splošni in posebni del zaključnega računa ter obrazložitev 

zaključnega računa so sestavni del tega odloka in so objavi na 
spletni strani Občine Divača.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0032‑0013‑2010‑02
Divača, dne 8. septembra 2010

Župan 
Občine Divača

Matija Potokar l.r.

4089. Odlok o porabi koncesijske dajatve  
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Občinski svet Občine Divača je na podlagi 29. člena 
Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – 
odl. US in 17/08) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni 
list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) na 33. redni seji dne 8. 9. 
2010 sprejel

O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina 

prejme na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni 
list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).

NAMENSKA PORABA SREDSTEV

2. člen
Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodar‑

jenje z divjadjo, in sicer za:
1. Biomeliorativne ukrepe, kot so:
– vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja), 

vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz za malo divjad, vzdrže‑
vanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, izdelava 
in vzdrževanje večjega vodnega vira, sadnja in vzdrževanje 
plodonosnega drevja in grmovja,

– spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za divjad,
– postavitev in vzdrževanje gnezdnic, solnic in umetnih 

dupel.
2. Biotehnične ukrepe, kot so:
– krmljenje divjadi, obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv.
3. Tehnične ukrepe, kot so:
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju 

kmetijskih del, zlasti naprav za preprečitev in omejevanje izgub 
divjadi na leglih in gnezdih,

– nabava in postavitev prometnih znakov »divjad na ce‑
sti« ali preventivnih silhuet divjadi.

4. Izobraževalne in promocijske ukrepe, kot so:
– promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi z žival‑

skim svetom in živalskim okoljem (učne poti, razstave, brošure, 
srečanja in podobno).

3. člen
Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega 

razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja 
z divjadjo.
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Vrsto in obseg razpisanih ukrepov za varstvo divjadi do‑
loči župan.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032‑0013/2010‑04
Divača, dne 8. septembra 2010

Župan
Občine Divača

Matija Potokar l.r.

4090. Pravilnik o postopku vračanja vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje na območju 
Občine Divača

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o vračanju 
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, 
št. 54/07 – ZVVJTO UPB4) in 16. člena Statuta Občine Divača 
(Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet 
Občine Divača na 33. seji dne 8. 9. 2010 sprejel

P R A V I L N I K
o postopku vračanja vlaganj  

v javno telekomunikacijsko omrežje  
na območju Občine Divača

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja postopek vračanja vlaganj v javno tele‑
komunikacijsko omrežje na območju Občine Divača, ki obsega 
postopek za določitev seznama upravičencev, način ugotavlja‑
nja sorazmernih deležev vračila ter pogoje in roke vračanja 
sredstev, ki jih Občina Divača (v nadaljevanju: občina) pridobi 
na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacij‑
sko omrežje (v nadaljevanju: zakon).

2. člen
(opredelitev izrazov)

Pomen izrazov, uporabljenih v tem pravilniku:
– »neposredni upravičenci« so fizične in pravne osebe, 

ki so vložili zahtevek za vračilo vlaganj v javno telekomunika‑
cijsko omrežje pri državnem pravobranilstvu. Ta pravilnik ureja 
postopek le za primere, v katerih je neposredni upravičenec 
občina;

– »dejanski upravičenci« so fizične in pravne osebe, ki 
so preko krajevnih skupnosti združevali finančna sredstva, delo 
in material za namen vlaganj v izgradnjo javnega telekomuni‑
kacijskega omrežja, za katerega je občina uveljavljala zahtevke 
za vračilo vlaganj pri državnem pravobranilstvu;

– »dejanski končni upravičenci« so fizične in pravne 
osebe, ki bodo prejeli nakazilo v imenu dejanskih upravičen‑
cev, lahko so iste osebe ali dediči oziroma pravni nasledniki 
dejanskih upravičencev;

– »pristojna krajevna skupnost« je krajevna skupnost 
ali pravna naslednica krajevne skupnosti, na območju katere 
so potekala vlaganja v izgradnjo javnega telekomunikacijskega 
omrežja, ki so predmet vračanja na podlagi posamezne skle‑
njene poravnave med občino in državnim pravobranilstvom;

– »sorazmerni delež vračila« je delež v celotnem vra‑
čilu, ki ga prejme občina na podlagi sklenjene poravnave iz 
prejšnje alineje, do katerega je v višini, sorazmerni vlaganjem v 
izgradnjo predmetnega javnega telekomunikacijskega omrežja, 
upravičen dejanski (končni) upravičenec.

3. člen
(zavezanec)

Zavezanec za vračilo sorazmernih deležev vračila dejan‑
skim (končnim) upravičencem je občina.

II. POSTOPEK ZA DOLOČITEV SEZNAMA UPRAVIČENCEV

4. člen
(imenovanje in pristojnosti komisije)

Za vodenje postopka vračanja vlaganj v javno teleko‑
munikacijsko omrežje (v nadaljevanju: vračanje vlaganj) ter 
izvajanje ostalih nalog, posebej opredeljenih z zakonom in s 
tem pravilnikom, imenuje župan v roku 10 dni po uveljavitvi 
tega pravilnika petčlansko komisijo, v kateri morata biti vsaj dva 
predstavnika Občinskega sveta Občine Divača. Komisijo vodi s 
strani župana pooblaščeni delavec občinske uprave.

Strokovne in administrativno tehnične naloge opravlja za 
komisijo občinska uprava Občine Divača na Občini Divača (v 
nadaljevanju: občinska uprava).

Operativno in svetovalno podporo komisiji v okviru s tem 
pravilnikom podeljenih pristojnosti in nalog zagotavlja tudi svet 
pristojne krajevne skupnosti (v nadaljevanju: svet KS).

5. člen
(način sestave in objave seznama upravičencev)

Pristojna komisija pripravi predlog seznama dejanskih upra‑
vičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
po posameznem zahtevku, za katerega je bila sklenjena pisna 
poravnava ali izdana ustrezna pravnomočna sodna odločba (v 
nadaljevanju: predlog seznama) v sodelovanju s svetom KS.

Osnova predloga seznama so prijave upravičencev, raz‑
položljive evidence in podatki iz arhivov, s katerimi razpolagajo 
občina, krajevne skupnosti in druge pravne in fizične osebe, 
podatki pa so lahko pridobljeni tudi z javnimi pozivi osebam, ki 
razpolagajo z ustrezno dokumentacijo.

Komisija objavi na oglasnih deskah pristojne krajevne 
skupnosti ter na spletni strani občine predlog seznama v roku 
enega meseca po uveljavitvi tega pravilnika. Na predlog sveta 
KS se predlog seznama lahko objavi tudi na druge, krajevno 
običajne načine. Vse objave predloga seznama morajo biti 
opravljene istega dne.

O objavi predloga seznama objavi komisija tudi razglas 
na oglasni deski občinske uprave in internetni strani Občine 
Divača. Objave razglasa morajo biti opravljene istega dne kot 
objave predloga seznama iz prejšnjega odstavka.

Na predlogu seznama so, ob splošnih podatkih o zahtev‑
ku, za katerega je bila dosežena pisna poravnava, naslednji 
podatki o posameznem dejanskem upravičencu: ime in priimek 
oziroma naziv dejanskega upravičenca, naslov v času vlaganja 
in/ali naslov v času objave predloga seznama ter delež porav‑
nanega zneska vlaganj, ki pripada dejanskemu upravičencu.

Predlog seznama mora vsebovati tudi pravni pouk z na‑
vodili za ravnanje po 6. členu tega pravilnika.

6. člen
Vsaka pravna ali fizična oseba, ki za to izkaže pravni 

interes, ima pravico v roku 15 dni po objavi predloga seznama 
iz 5. člena tega pravilnika podati komisiji ugovor, pripombo ali 
predlog za spremembo oziroma dopolnitev predloga seznama, 
s čimer lahko izrazi zahtevo po naknadni uvrstitvi na predlog 
seznama ali zahtevo po popravku posameznih podatkov na 
predlogu seznama. Posamezen predlagatelj lahko vloži ugovor, 
pripombo ali predlog za spremembo oziroma dopolnitev predlo‑
ga seznama (v nadaljevanju: pritožba), ki se nanaša nanj ali na 
njegovega pravnega prednika.
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Pritožba mora biti podana v pisni obliki, naslovljena na 
komisijo in dokumentirana z dokazili, iz katerih je razvidna 
vsebina pritožbe. Poziv za posredovanje pritožb z navedbo 
končnega datuma, naslova in načina predložitve, se objavi 
skupaj s predlogom seznama iz drugega odstavka 5. člena in 
razglasom iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.

Kot dokazilo za dopolnitev ali spremembo predloga se‑
znama se upoštevajo pogodbe, računi in potrdila o plačilih, 
prispevkih v materialu oziroma opravljenem delu ter druge 
verodostojne listine, ki dokazujejo neposredna vlaganja v javno 
telekomunikacijsko omrežje.

Zahteva za spremembo ali dopolnitev predloga seznama, 
dokumentirana na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka, se pri‑
zna le pod pogojem, da je bila ta zahteva že podana in vključena 
v zahtevek za vračilo vlaganj ter da je bila na podlagi sklenjene 
pisne poravnave priznana kot upravičena do vračila vlaganj.

Komisija prejeto pritožbo posreduje svetu KS z zahtevo, 
da k pritožbi poda obrazložen pisni predlog najkasneje v roku 
10 dni po prejemu zahteve. Komisija obravnava pritožbo skupaj 
s predlogom sveta KS ter z odločbo na prvi stopnji odloči o 
pritožbi v okviru svojih pristojnosti skladno z določili Zakona o 
splošnem upravnem postopku.

Zoper odločitev na prvi stopnji je dopustna pritožba na 
župana. Odločitev župana je dokončna.

7. člen
Po zaključenem postopku iz 6. člena tega pravilnika ob‑

javi komisija na način iz drugega in četrtega odstavka 5. člena 
tega pravilnika dokončen seznam dejanskih upravičencev (v 
nadaljevanju: seznam).

Sočasno z objavo pošlje občinska uprava dejanskim 
upravičencem s seznama iz prejšnjega odstavka obvestilo o 
nadaljnjih postopkih in obrazec, s katerim dejanski upravičenci 
ali njihovi zakoniti dediči oziroma pravni nasledniki, kolikor so 
le‑ti že znani, podajo natančne podatke, ki omogočajo nakazilo 
vrnjenih sredstev (osebni podatki z naslovom, davčna številka, 
transakcijski račun in banka, pri kateri je le‑ta odprt, izjava o 
točnosti podatkov in o seznanjenosti z obvezo, da bo vsaka 
sprememba posredovanih podatkov nemudoma sporočena ob‑
činski upravi, soglasje o uporabi osebnih podatkov za potrebe 
vračila vlaganj ...).

Istočasno objavi komisija na način, kot ga določa tretji od‑
stavek 5. člena, tudi poziv za predložitev predhodno navedenih 
podatkov in dokazil iz 9. člena tega pravilnika. Evidenco tako 
pridobljenih podatkov in dokazil vodi občinska uprava.

Naknadne spremembe in dopolnitve seznama so mo‑
žne le glede podatkov o dejanskem končnem upravičencu, 
ki vplivajo na nadaljnji postopek vračanja vlaganj (na primer 
sprememba naslova, novi dediči oziroma pravni nasledniki na 
seznam uvrščenih oseb …), ne pa tudi glede dodatnih uvrstitev 
dejanskih upravičencev na seznam ali glede sprememb njim 
pripadajočih deležev vračila.

V primeru dokazanega dedovanja oziroma pravnega na‑
sledstva izda komisija sklep, s katerim ugotovi nova dejstva ter 
določi, dopolni ali spremeni dejanske končne upravičence ter 
njim pripadajoče deleže vračila.

Spremembe in dopolnitve seznama po pravnomočnosti 
sklepa iz prejšnjega odstavka evidentira občinska uprava. Druge 
dovoljene spremembe in dopolnitve seznama občinska uprava 
evidentira na podlagi dokumentirane pobude zainteresiranih. 
O opravljenih spremembah in dopolnitvah seznama občinska 
uprava tekoče obvešča zainteresirane, komisijo in svet KS.

III. NAČIN UGOTAVLJANJA  
SORAZMERNIH DELEŽEV VRAČILA

8. člen
(določitev sorazmernega deleža vračila)

Pri določitvi sorazmernega deleža vračila se predposta‑
vlja, da so vsi dejanski upravičenci v ceni, ki so jo plačali za 
priključek in izgradnjo telekomunikacijskega omrežja, plačali 

krajevni skupnosti realno enako ceno za priključek in izgradnjo 
javnega telekomunikacijskega omrežja znotraj posamezne 
krajevne skupnosti, ne glede na to, ali je bila cena priključ‑
ka zaračunana posebej ali ne in ne glede na to, ali je bilo 
delo plačano ali opravljeno. Pri določitvi sorazmernega deleža 
vračila se znesek vlaganj pri posamezni krajevni skupnosti, 
priznanih s posamezno sklenjeno pisno poravnavo, upošteva 
z vrednostjo 1.

Vračilo dejanskemu upravičencu se izračuna tako, da se 
od zneska, ki ga bo občina za posamezno krajevno skupnost 
prejela s posamezno sklenjeno pisno poravnavo, sorazmerno 
glede na delež vlaganj odšteje znesek lastnih sredstev krajevne 
skupnosti, drugih javnih sredstev ter sredstev, ki jih je krajevna 
skupnost pridobila iz drugih virov (na primer samoprispevek, 
donacije, sponzorstva …) in se ga deli s številom vseh dejan‑
skih upravičencev iz posameznega seznama za vračilo vlaganj 
v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je predmet vračanja.

Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu de‑
janskemu upravičencu, se praviloma ugotavlja na podlagi raz‑
položljive dokumentacije, podatkov ali obvestil, ob upoštevanju 
naslednjih načel:

– Če so vsi dejanski upravičenci podajali svoje vložke v is‑
tih časovnih obdobjih in v približno enakih obsegih, se vsakemu 
upravičencu dodeli enak delež poravnanega zneska;

– Če so posamezni dejanski upravičenci svoje vložke po‑
dajali v različnih časovnih obdobjih ali v različnem obsegu, se 
njihov vložek valorizira oziroma preračuna v DEM po srednjem 
tečaju Banke Slovenije, kot je objavljen na podlagi 5. člena Za‑
kona, struktura vložkov po posameznih dejanskih upravičencih 
pa se izračuna na podlagi vsot tako preračunanih vložkov;

– Če so različni dejanski upravičenci svoje vložke poda‑
jali v različnih obsegih denarnih vložkov, materiala ali dela, se 
posebej preračuna vsaka oblika vložka in ponderira z deležem, 
ki ga je imela posamezna oblika v postopku poravnave ali kot 
je razvidna iz dokumentov;

– Kadar na podlagi dokumentov ali na podlagi drugih 
znanih dejstev ni mogoče ugotoviti dejanskega deleža posa‑
meznega dejanskega upravičenca, se vračilo izvede v enakih 
deležih vsem upravičencem, ki so zagotavljali svoje vložke 
in so razvidni iz takratnih seznamov naročnikov telefonskega 
priključka v posamezni krajevni skupnosti.

V primeru, da občina uveljavi vračilo vlaganj za posamezno 
naselje znotraj krajevne skupnosti oziroma za posamezno fazo 
izgradnje javnega telekomunikacijskega omrežja, se tudi sred‑
stva, pridobljena za posamezno naselje oziroma za posamezno 
fazo, ob smiselni uporabi prejšnjega odstavka, razdelijo med de‑
janske upravičence znotraj posameznega naselja oziroma posa‑
mezne faze izgradnje javnega telekomunikacijskega omrežja.

Dejanski upravičenci, ki so plačali telefonski priključek v 
višini, ki skupaj s prispevkom samoupravni interesni skupnosti 
za poštni, telegrafski in telefonski promet ne dosega zneska 
priključnine za ustrezno geografsko območje, določenega skla‑
dno s tretjim odstavkom 4. člena zakona, do vračila vlaganj 
niso upravičeni.

Kadar ne obstajajo seznami dejanskih upravičencev, 
vezani na pridobitev konkretnih telefonskih priključkov, in je 
šlo za solidarno združevanje sredstev za namene pridobitve 
telefonskega priključka, ki ga je nato uporabljala širša okolica 
(na primer naselje, krajevna skupnost), se šteje, da je dejan‑
ski upravičenec občina, ki pa je dolžna s poravnavo vrnjena 
sredstva nameniti za investicije v infrastrukturo na območju, na 
katerem so bila sredstva združena. Enako se ravna z vložki, ki 
so jih v izgradnjo javnih telekomunikacijskih omrežij zagotovile 
krajevne skupnosti iz drugih virov.

IV. POGOJI IN ROKI VRAČANJA VLAGANJ

9. člen
(dedovanje oziroma pravno nasledstvo)

Če posamezni dejanski končni upravičenec nastopa kot 
dedič oziroma pravni naslednik dejanskega upravičenca, mora 
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skupaj s podatki iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika 
komisiji predložiti pravnomočen sklep o dedovanju oziroma 
mora izkazati pravno nasledstvo.

V primeru prodaje telefonskega priključka oziroma dru‑
gega pravnega posla v zvezi s tem, je dejanski upravičenec 
oseba, ki se izkaže z ustrezno listino.

10. člen
(sklepanje poravnave z dejanskim končnim upravičencem)

Občinska uprava pripravi v roku 10 dni od dneva prejema 
popolnih podatkov, zahtevanih v 7. členu tega pravilnika, pre‑
dlog pisne poravnave o vračilu sorazmernega deleža vlaganj. 
Predlog se vroči dejanskemu končnemu upravičencu po do‑
ločbah zakona, ki ureja upravni postopek za osebno vročitev 
stranki, in z navedbo roka, v katerem se pisna poravnava lahko 
sklene, pri čemer rok ne sme biti daljši od treh mesecev.

Pisna poravnava iz prejšnjega odstavka, sklenjena med 
občino in dejanskim končnim upravičencem, je podlaga za 
izplačilo sorazmernega deleža vračila dejanskemu končnemu 
upravičencu.

11. člen
O vseh odprtih vprašanjih (na primer ustreznost doka‑

zil …) odloča, v skladu z zakonom in s tem pravilnikom, komi‑
sija v sodelovanju s svetom KS.

12. člen
(način in roki vračanja vlaganj)

Občina postane zavezanec za vračilo vlaganj dejanskim 
končnim upravičencem iz posameznega seznama z dnem na‑
kazila sredstev s strani Slovenske odškodninske družbe d. d. 
po poravnavi, ki se nanaša na ustrezen seznam. Občina je 
zavezanec po tem odstavku samo do višine prejetih sredstev.

Prejeta vračila po posameznem poravnanem zahtevku 
bo občina začela vračati dejanskim končnim upravičencem v 
roku 30 dni po uveljavitvi tega pravilnika, in sicer se nakazilo 
sorazmernega deleža vračila dejanskemu končnemu upravi‑
čencem izvrši v roku 30 dni od dneva sklenitve pisne poravnave 
iz 10. člena tega pravilnika.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se ne revalorizirajo in 
ne obrestujejo. V primeru, da stroški nakazila presežejo višino 
vračila, se vračilo ne izvrši.

Sredstva, ki jih zaradi nepopolnosti podatkov oziroma 
dokazil ali nedosegljivosti dejanskih končnih upravičencev ne bi 
bilo mogoče nakazati dejanskim končnim upravičencem, posta‑
nejo v roku petih let po dokončnosti posameznega seznama iz 
7. člena tega pravilnika sredstva v lasti občine. Občina jih mora 
porabiti namensko za investicije v infrastrukturo na območju, 
na katerem je bilo izvršeno predmetno vlaganje. Končni datum 
za uveljavitev pravice do vračila vlaganj se objavi skupaj s po‑
zivom iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika.

Sorazmerni del vrnjenih sredstev, ki pripadajo občini iz 
naslova vlaganj namenskih sredstev občinskega proračuna, 
sredstev krajevnih skupnosti in drugih virov, tako da ne pri‑
padajo drugim dejanskim končnim upravičencem, morajo biti 
namenjena za investicije v infrastrukturo na ožjem območju, na 
katerem so bila izvedena vračilu ustrezna vlaganja.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
Postopki vračanja vlaganj, ki so bili začeti do uveljavitve 

tega pravilnika, se nadaljujejo in končajo po določbah tega 
pravilnika.

14. člen
(poročanje)

Po izteku posameznega proračunskega leta ter po za‑
ključku postopka vračanja vlaganj po posamezni sklenjeni 

poravnavi iz 5. člena oziroma najkasneje po izteku roka iz 
četrtega odstavka 12. člena tega pravilnika pripravi komisija 
poročilo o poteku in rezultatih postopka. Predloži ga pristojnim 
organom občine.

15. člen
(financiranje in nadzor)

Finančna sredstva, potrebna za realizacijo postopkov in 
s tem povezanih stroškov komisije, sveta KS in občinske upra‑
ve, določenih z zakonom in s tem pravilnikom, se zagotovijo v 
proračunu občine.

Nadzor nad izvajanjem določil tega pravilnika opravlja 
Nadzorni odbor Občine Divača.

16. člen
(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032‑0013/2010‑03
Divača, dne 8. septembra 2010

Župan
Občine Divača

Matija Potokar l.r.

4091. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC‑B, 93/05 – ZVMS, 
115/05 – odl. US, 120/06 – odl. US in 126/07) in 16. člena 
Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 
115/07) je Občinski svet Občine Divača na 33. redni seji dne 
8. 9. 2010 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremič‑

ninah:
– parc. št. 1043/13, pot, v izmeri 762 m², ki je vpisana v 

vl. št. 964, k.o. Divača, v listu B kot javno dobro v lasti Občine 
Divača

– parc. št. 1043/34, cesta, v izmeri 468 m², ki je vpisana v 
vl. št. 964, k.o. Divača, v listu B kot javno dobro v lasti Občine 
Divača

– parc. št. 1043/54, cesta, v izmeri 163 m², ki je vpisana v 
vl. št. 964, k.o. Divača, v listu B kot javno dobro v lasti Občine 
Divača

in se vpišejo v nov zemljiškoknjižni vložek iste k.o. kot lastnina 
Občine Divača.

2.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 032‑0013/2010‑06
Divača, dne 8. septembra 2010

Župan
Občine Divača

Matija Potokar l.r.
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DRAVOGRAD

4092. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje 
funkcije občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up‑2925/07‑15, U‑I‑
21/07‑18, 76/08, 100/08 Odl. US: U‑I‑427/06‑9, 79/09, 14/10 Odl. 
US: U‑I‑267/09‑19, 51/10), 16. člena Statuta Občine Dravograd 
(Uradni list RS, št. 117/08), v skladu s 45.a členom Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) je Ob‑
činski svet Občine Dravograd na 34. seji dne 2. 9. 2010 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o plačah in plačilih za opravljanje funkcije 
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih 

organov ter o povračilih stroškov
1. člen

V Pravilniku o plačah in plačilih za opravljanje funkcije ob‑
činskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta 
ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 
(Uradni list RS, št. 109/08) se v 12. členu spremeni:

– drugi odstavek tako, da se glasi:
»Predsednik in tajnik občinske volilne komisije imata pravico 

do enkratnega nadomestila v znesku, ki je enak povprečni meseč‑
ni plači za poklicno opravljanje funkcije župana v občini.«

– tretji odstavek tako, da se glasi:
»Namestnik predsednika občinske volilne komisije in na‑

mestnik tajnika imata pravico do enkratnega nadomestila v 
znesku, ki je enak 80% nadomestila predsednika občinske 
volilne komisije.«

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007‑0008/2010
Dravograd, dne 2. septembra 2010

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

4093. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o načinu razpolaganja z darili,  
ki jih sprejme funkcionar

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni 
list RS, št. 117/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 
34. seji dne 2. 9. 2010 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme 
funkcionar

1. člen
V Pravilniku o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme 

funkcionar (Uradni list RS, št. 109/08) se v 3. členu spremeni:
– 3. točka tako, da se glasi:
»priložnostna darila manjše vrednosti so darila, dana ob 

posebnih priložnostih, ki ne presegajo vrednosti 75 € in katerih 

skupna vrednost v posameznem letu ne presega 150 €, če so 
prejeta od iste osebe«

– 4. točka tako, da se glasi:
»simbolična darila (darila zanemarljive vrednosti) so darila 

manjše vrednosti, katerih vrednost ne presega 25 €.«

2. člen
V 4. členu se spremeni:
– tretji odstavek tako, da se glasi: 
»Protokolarna darila in priložnostna darila, za katera se po 

sprejemu ugotovi, da presegajo vrednost 75 €, oziroma katerih 
skupna vrednost presega 150 €, če so prejeta od iste osebe, 
postanejo last občine.«

– v četrtem odstavku se spremeni tretja alinea tako, da 
se glasi: 

»– izročena v obliki denarja, vrednostnih papirjev ali dra‑
gocene kovine.«

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007‑0010/2010
Dravograd, dne 2. septembra 2010

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

IDRIJA

4094. Statut Občine Idrija (uradno prečiščeno 
besedilo)

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 
94. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Idrija (Uradni 
list RS, št. 17/01) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list 
RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06, 104/09, 54/10) je Občinski 
svet Občine Idrija na 28. redni seji dne 9. 9. 2010 potrdil uradno 
prečiščeno besedilo Statuta Občine Idrija, ki obsega:

– Statut Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01),
– Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija (Uradni 

list RS, št. 33/01),
– Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija (Uradni 

list RS, št. 135/04),
– Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija (Uradni 

list RS, št. 52/06),
– Dopolnitve Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, 

št. 104/09),
– Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija (Uradni 

list RS, št. 54/10).

Št. 01502‑1/99
Idrija, dne 9. septembra 2010

Župan 
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

S T A T U T 
Občine Idrija 

(uradno prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Idrija je temeljna samoupravna lokalna skupnost, 

ustanovljena z zakonom, ki obsega območja naslednjih na‑
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selij: Čekovnik, Črni Vrh, Dole, Godovič, Gore, Gorenja Ka‑
nomlja, Gorenji Vrsnik, Govejk, Idrija, Idrijska Bela, Idrijske 
Krnice, Idrijski Log, Idršek, Javornik, Jelični Vrh, Kanji Dol, 
Korita, Ledine, Ledinske Krnice, Ledinsko Razpotje, Lome, 
Masore, Mrzli Log, Mrzli Vrh, Pečnik, Potok, Predgriže, Raz‑
potje, Rejcov Grič, Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja, Spodnji 
Vrsnik, Srednja Kanomlja, Strmec, Vojsko, Zadlog, Zavratec 
in Žirovnica.

2. člen
Občina varuje koristi svojega prebivalstva. V okviru usta‑

ve in zakonov samostojno opravlja zadeve in izvršuje naloge, ki 
so njena izvirna pristojnost ter naloge, ki jih s soglasjem Občine 
prenese v občinsko pristojnost država.

3. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, 

so občani.
Občani uresničujejo lokalno samoupravo v občini nepo‑

sredno in prek organov občine.
Občina se pri uresničevanju svojih nalog povezuje in 

sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami ter širšimi samou‑
pravnimi lokalnimi skupnostmi.

Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posa‑
mezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini 
začasno prebivališče in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih 
nepremičnin na območju občine.

4. člen
Občani se lahko obračajo s peticijo ali drugo pobudo na 

katerikoli organ občine, ki jim mora odgovoriti najkasneje v 
tridesetih dneh.

5. člen
Sedež občine je v Idriji, Mestni trg 1.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedo‑

vati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni le z za‑

konom in po postopku, ki ga določa zakon. Območja in imena 
naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim 
odlokom.

6. člen
V Občini Idrija so ustanovljeni ožji deli občine – krajevne 

skupnosti: Črni Vrh z naselji Črni Vrh, Idrijski Log, Javornik, 
Kanji Dol, Lome, Mrzli Log, Predgriže, Strmec in Zadlog, Dole 
z naselji Dole, Gore, Idršek in delom naselja Jelični Vrh – razen 
hišnih številk 15 in 30 do 33, Godovič z naseljem Godovič in 
delom naselja Jelični Vrh – hišne številke 15 in 30 do 33, Mesto 
Idrija z mestom Idrija in z naselji Čekovnik, Idrijska Bela, Raz‑
potje in Rejcov Grič, Kanomlja z naseljema Gorenja in Srednja 
Kanomlja, Krnice ‑ Masore z naseljema Idrijske Krnice in Ma‑
sore, Ledine z naselji Gorenji Vrsnik, Govejk, Korita, Ledine, 
Ledinske Krnice, Ledinsko Razpotje, Mrzli Vrh, Pečnik, Spodnji 
Vrsnik in Žirovnica, Spodnja Idrija z naseljema Spodnja Idrija 
in Spodnja Kanomlja, Vojsko z naseljem Vojsko, Zavratec z 
naseljema Zavratec in Potok.

Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status kra‑
jevnih skupnosti občine so določeni s tem statutom in odlokom 
občine.

7. člen
Občina Idrija praznuje občinski praznik 22. junija v spo‑

min na dan, ko so leta 1508 odkrili izjemno bogato ležišče 
cinabaritne rude, kar je zagotovilo večstoletno neprekinjeno 
delovanje rudnika in vsega življenja, ki je bilo povezano z 
njim. Ta dan so od leta 1508 do leta 1945 slavili kot dan 
sv. Ahacija.

Krajevne skupnosti lahko določijo v svojih statutih krajev‑
ne praznike in simbole.

8. člen
Simbola Občine Idrija sta grb in zastava.
Grb predstavlja srebrn ščit, na katerem je antična podoba 

Merkurja.
Zastava je deljena v grbovnih barvah cinober rdeča, pod 

njo zlato rumena in spodaj živosrebrno bela.

9. člen
Pečat Občine Idrija je okrogle oblike, v sredini je grb ob‑

čine, ob krožnici pa napis Občina Idrija.

10. člen
O obliki in uporabi zastave, grba in pečata sprejme občin‑

ski svet poseben odlok.

11. člen
Državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom 

tujih držav, ki imajo posebne zasluge za napredek znanosti, 
umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke, ki pomenijo 
pomemben prispevek pri razvoju in ugledu Občine Idrija, lahko 
občinski svet podeli naziv častnega občana.

12. člen
Občina daje nagrade fizičnim in pravnim osebam za po‑

sebne dosežke na raznih področjih družbenega življenja, ki 
pomembnejše prispevajo k nadaljnjemu razvoju občine in h 
kvaliteti življenja občanov.

Postopek in merila za podeljevanje nagrad se določi s 
posebnim odlokom.

13. člen
Občina Idrija lahko sodeluje z drugimi občinami zaradi 

skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pome‑
na. V ta namen lahko združujejo sredstva in v skladu z zako‑
nom ustanavljajo skupne organe ter organe skupne občinske 
uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode, javna 
podjetja in ustanove ter se povezujejo v skupnosti, zveze in 
združenja.

Občina Idrija lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi 
drugih držav in z mednarodnimi organizacijami lokalnih sku‑
pnosti.

14. člen
Občina Idrija se lahko pobrati in vzpostavlja prijateljske 

stike z drugimi občinami in mesti.
O tem sprejme občinski svet posebno listino.

II. NALOGE OBČINE

15. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega po‑

mena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni, 
zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, 
tako da:

– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske 

akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje, tako da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premo‑

ženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in 

premičnin,
– določa pogoje za oddajo in najem objektov, zemljišč ter 

drugega njenega premoženja in določa najemnine in zakupnine 
za oddano premoženje,

– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vre‑
dnost svojega premoženja.
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3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, tako 
da:

– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo 

razvoj gospodarstva v občini,
– v okviru svojih pristojnosti oblikuje davčno politiko, ki 

pospešuje gospodarski razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov 

in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreše‑
vanju gospodarskih problemov,

– z javnimi sredstvi in v skladu s predpisi pospešuje razvoj 
gospodarskih panog gospodarskih subjektov.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove‑
čanje najemnega socialnega sklada stanovanj, tako da:

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objek‑
tov,

– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski pro‑
gram občine,

– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju 
občine,

– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini 
ter se vključuje v stanovanjski trg,

– gradi stanovanja (profitna, neprofitna in socialna) in 
prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,

– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kre‑
ditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,

– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi 
institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike ob‑
čanov.

5. Skrbi za lokalne javne službe, tako da:
– ustanavlja lokalne javne službe,
– sprejema splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in 

delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno‑izobraževalno in zdra‑

vstveno dejavnost ter predšolsko varstvo otrok, tako da:
– ustanavlja vzgojno‑izobraževalne, vzgojno‑varstvene 

in zdravstvene zavode ter zagotavlja pogoje za njihovo delo‑
vanje,

– v skladu z zakoni, ki urejajo ta področja, zagotavlja sred‑
stva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti 
omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno‑izobraževalnimi, vzgojno‑varstveni‑
mi zavodi in zdravstvenim zavodom,

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno‑izobraževalno in 
vzgojno‑varstveno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomemb‑
no za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega 
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogro‑
žene, invalide in ostarele, tako da:

– spremlja stanje na teh področjih,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene 

ukrepe,
– sodeluje s Centrom za socialno delo, javnimi zavodi in 

drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje in zagotavlja raziskovalno, kulturno in dru‑

štveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije, tako da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kul‑

turno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti 

občine,
– gradi in vzdržuje objekte za kulturne dejavnosti.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred 

hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge 
dejavnosti varstva okolja, tako da:

– izvaja naloge, ki jih določajo zakoni, uredbe in drugi 
predpisi s področja varstva okolja,

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristoj‑
nosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obve‑
šča o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in 

naprave,
– občinske ceste,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne po‑

vršine ter ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v prime‑

ru elementarnih in drugih nesreč, tako da v skladu z merili in 
normativi:

– organizira reševalno pomoč ob požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje 

v primerih elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in 

izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesre‑
čami,

– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih 
in drugih naravnih nesreč,

– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in 
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni 
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

12. Ureja javni red v občini, tako da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi 

se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občin‑

skih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje 
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

16. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja 

tudi naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih pred‑

pisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristoj‑
nosti,

– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za 
potrebe občine,

– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogo‑

jev za njihovo uporabo, evidenco občinskih zemljišč in drugega 
premoženja,

– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov 
v sodelovanju s pristojnimi institucijami,

– zagotavljanje mrliško ogledne službe,
– podeljevanje denarne pomoči in simbolične nagrade ob 

posebnih priložnostih ali obletnicah občanov,
– druge lokalne zadeve javnega pomena.

17. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične na‑

loge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične 
in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje 
statističnih in evidenčnih podatkov.

Občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje 
osebne podatke: enotno matično številko občana, osebno ime, 
naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj roj‑
stva oziroma datum smrti, podatke o osebnih vozilih, podatke o 
nepremičninah ter druge osebne podatke v skladu z zakonom. 
Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina rav‑
nati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje.
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Občina pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka 
neposredno od posameznika, na katerega se podatki nana‑
šajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage 
obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke 
pridobi tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, 
matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljav‑
ca, če tako določa zakon.

Zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti lahko občina v 
skladu z nameni in pod pogoji, določenimi v zakonu, posreduje 
pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

18. člen
Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni odbor.
Člani občinskega sveta, župan in podžupan občine so 

občinski funkcionarji.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. 

Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. V so‑
glasju z županom in po odločitvi občinskega sveta lahko tudi 
podžupan opravlja svojo funkcijo poklicno.

Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ, 
ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter 
splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov 
ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in 
naloge določa zakon.

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma čla‑
nov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem 
statutom.

19. člen
Mandatna doba organov občine traja štiri leta.

20. člen
Delo občinskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o 

delu občinskih organov, z uradnim objavljanjem splošnih aktov 
občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev 
informiranja na sejah občinskega sveta, občinskih odborov in 
drugih občinskih organov ter na druge načine, ki jih določa ta 
statut in poslovnik občinskega sveta.

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, ra‑
zloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, 
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, do‑
kumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z za‑
konom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma 
druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma 
državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut 
in poslovnik občinskega sveta.

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda 
v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o 
njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo 
pravni interes.

21. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko 

organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je na 
seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je spreje‑
ta, če zanjo glasuje večina navzočih članov, razen če zakon ali 
ta statut ter poslovnik določajo drugačno večino.

22. člen
Organi Občine so dolžni na zahtevo poslanca dati pojasni‑

la, ki so mu potrebna v zvezi z delom v volilni enoti.

2. Občinski svet

23. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah 

v okviru pravic in dolžnosti v občini.

Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut občine,
– sprejema odloke in druge občinske akte,
– sprejema poslovnik občinskega sveta, njegovih delovnih 

teles,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob‑

čine,
– potrjuje začasne nujne ukrepe iz 41. člena tega statuta,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta in župana 

ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskih funk‑
cionarjev,

– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora,
– imenuje volilne komisije za občinske volitve,
– na predlog župana odloča o poklicnem opravljanju 

funkcije podžupana,
– ustanavlja komisije in odbore kot svoja delovna telesa 

ter imenuje in razrešuje njihove člane,
– nadzoruje delo odborov in komisij,
– ustanavlja organe občinske uprave ter določa njihovo 

notranjo organizacijo in delovno področje,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, 

če ni z zakonom, statutom ali z odlokom za odločanje poobla‑
ščen župan,

– določa način in pogoje za prodajo in oddajo stavbnih 
zemljišč,

– odloča o najemu občinskega posojila in dajanju poro‑
štva, če ni s tem statutom drugače določeno,

– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklic zbora občanov,
– določa nadomestilo oziroma plačo za delo funkcionarjev 

občine ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila za člane 
organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,

– določa vrste lokalnih javnih služb in način njihovega 
izvajanja,

– ustanavlja zavode za opravljanje družbenih dejavnosti,
– ustanavlja javna podjetja ter javne gospodarske zavode,
– potrjuje cene in določa višino prispevkov za opravljanje 

komunalnih storitev,
– odloča o sodelovanju z drugimi občinami,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave 

glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
– imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov 

javnih dobrin,
– imenuje in razrešuje predstavnike občine v organe 

upravljanja javnih zavodov in podjetij,
– imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o ne‑

združljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo,
– sprejema program in letni načrt varstva pred naravnimi 

in drugimi nesrečami,
– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegove‑

ga delovanja v vojni,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut 

ali za katere ni določena pristojnost drugih organov.

24. člen
Občinski svet ima 21 članov.
Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni zdru‑

žljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru, z 
delom v občinski upravi ali službi krajevne skupnosti ter drugimi 
funkcijami, za katere tako določa zakon.

Funkcija člana občinskega sveta in podžupana tudi ni 
združljiva s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z 
delom v državni upravi na delovnih mestnih, na katerih javni 
uslužbenci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad 
zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela 
organov občine.

Svetnik, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo 
svetnika in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru 
predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo 
župana, v tem času ne opravlja funkcije svetnika.
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25. člen
Članu občinskega sveta preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno 

kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha 

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega 
sveta,

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni 
združljiva s funkcijo člana občinskega sveta.

Član občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti o 
svoji odločitvi v zvezi s četrto in peto alineo prvega odstavka 
tega člena. Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v 
pisni obliki.

Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko ob‑
činski svet ugotovi, da so nastali razlogi iz prvega odstavka.

Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega 
člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat 
z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora 
občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu 
člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne 
odstopne izjave.

25.a člen
Če župan v roku iz zadnjega odstavka prejšnjega člena 

ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko 
občinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh 
od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno 
sodišče. Upravno sodišče o tožbi odloči meritorno v 30 dneh. 
O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako 
sodno varstvo lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinske‑
ga sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega 
sveta, ki mu je mandat prenehal, predstavnik kandidature ozi‑
roma predstavnik liste kandidatov za člane občinskega sveta, 
s katere bi bil ta kandidat izvoljen.

26. člen
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrje‑

nih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
Za potrditev mandatov članov občinskega sveta in odloča‑

nje o pritožbah predstavnikov kandidature oziroma predstavni‑
kov liste kandidatov za člane občinskega sveta se upoštevajo 
določbe zakona.

Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom 
mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve 
seje novoizvoljenega občinskega sveta.

Prvo sejo skliče dotedanji župan najkasneje v 20 dneh 
po izvolitvi. Do potrditve mandata novemu županu vodi sejo 
najstarejši član sveta.

27. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega 

sveta in njegovih delovnih teles opravlja občinska uprava.

28. člen
Občinski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje in vodi 

župan, praviloma enkrat mesečno, mora pa jih sklicati najmanj 
štirikrat letno.

Župan lahko za vodenje sej pooblasti podžupana ali druge‑
ga člana občinskega sveta. Če nastopijo razlogi, zaradi katerih 
niti župan, niti pooblaščeni podžupan oziroma niti član občinske‑
ga sveta ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa 
tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.

Župan mora sklicati sejo na zahtevo najmanj četrtine čla‑
nov občinskega sveta, seja pa mora biti najkasneje v petnajstih 
dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje. 
Če župan seje občinskega sveta ne skliče v roku sedmih dni 
po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega 
sveta, ki so zahtevo podali.

Dnevni red seje predlaga župan na lastno pobudo ali na 
predlog članov sveta. Dnevni red lahko predlagajo tudi vsi tisti, 
ki imajo pravico zahtevati sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic 
seje; župan mora dati na dnevni red predlagane točke, predla‑
gan dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami.

O sprejemu dnevnega reda odloči v skladu s poslovnikom 
občinski svet. V primeru, da predlaga spremembo ali dopolnitev 
dnevnega reda najmanj četrtina članov sveta, se sprememba 
oziroma dopolnitev uvrsti na dnevni red brez glasovanja.

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti določen čas re‑
zerviran za vprašanja, predloge in pobude članov sveta.

29. člen
Seje občinskega sveta so javne.
Svet lahko v skladu s poslovnikom sklene, da se javnost 

izključi.
Zunanji člani občinskih odborov in komisij imajo pravico 

sodelovati na sejah sveta pri točkah, ki se tičejo dela odbora. 
Člani odborov in komisij so na zahtevo sveta dolžni odgovarjati 
na vprašanja članov občinskega sveta.

30. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na sejah navzoča 

večina njegovih članov.
Občinski svet sprejema odločitev z večino opredeljenih 

glasov navzočih članov, razen, če zakon ali ta statut določata 
drugačno večino.

Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar to določa 
zakon ali ta statut, ali kadar to zahteva najmanj šest članov 
sveta.

31. člen
Občinski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje 

ureja način dela, postopke odločanja in razmerja do drugih 
občinskih organov.

Svet sprejema poslovnik z dvotretjinsko večino navzočih 
članov.

32. člen
Občinski svet imenuje komisije in odbore kot svoja de‑

lovna telesa.
Delovna telesa sveta imajo največ sedem članov, od tega 

mora biti najmanj polovica članov občinskega sveta. Delovno 
telo vodi član občinskega sveta, ki ga na svoji prvi seji imenuje 
delovno telo. Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega 
delovnega področja v skladu s statutom občine in poslovnikom 
občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinske‑
ga sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član sveta 
lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge 
akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega 
računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali 
v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na 
predlog župana.

Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni zdru‑
žljivo s članstvom v nadzornem odboru občine in z delom v 
občinski upravi.

Delovna telesa sveta so za svoje delo odgovorna občin‑
skemu svetu.

Komisije so lahko stalne ali so ustanovljene za posebne 
naloge.

S sklepom o ustanovitvi občasnega delovnega telesa in 
imenovanju članov določi občinski svet tudi njegove naloge.

33. člen
Občinski svet mora imeti statutarno pravno komisijo, ko‑

misijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, komisijo 
po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s prido‑
bitno dejavnostjo, komisijo za nagrade ter komisijo za vloge in 
pritožbe občanov.
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Vsebino nalog in sestavo teh komisij se določi s poslov‑
nikom.

34. člen
Občinski svet ima naslednje občinske odbore:
– za finance in proračun,
– za gospodarske javne službe,
– za družbene dejavnosti,
– za urejanje prostora in varstvo okolja,
– za gospodarske dejavnosti.
Naloge in sestava odborov se podrobneje določi v po‑

slovniku.

35. člen
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in 

komisijo po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije 
s pridobitno dejavnostjo imenuje občinski svet izmed članov 
občinskega sveta na svoji prvi seji.

Člane imenuje in razrešuje v skladu s poslovnikom Ob‑
činski svet.

36. člen
Postopek za imenovanje in razrešitev predstavnikov ob‑

čine v organe upravljanja javnih zavodov in podjetij, določa 
poslovnik.

Predstavnik občine mora pri svojem delu v organu upra‑
vljanja zavoda ali podjetja sodelovati z občinsko upravo in 
upoštevati smernice, stališča in sklepe občinskega sveta ter 
drugih občinskih organov, ki se nanašajo na področje delovanja 
zavodov in podjetij. Predstavnik občine v organu upravljanja 
zavoda ali podjetja ima pravico sodelovati na seji občinskega 
sveta pri obravnavi dela tega zavoda ali podjetja.

3. Župan

37. člen
Občina ima župana, ki ga volijo volivci s stalnim prebivali‑

ščem v občini, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana 
se opravijo v skladu z zakonom.

Mandatna doba župana traja štiri leta.
Potek štirih let od nastopa mandata prejšnjega župana je 

skrajni rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni žu‑
pan. Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na 
svoji prvi seji po izvolitvi svetnikov, na podlagi poročila občinske 
volilne komisije o izidu glasovanja za župana, odloči o morebi‑
tnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur 
za župana oziroma ko ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Kadar občinski svet pritožbi iz prejšnjega odstavka ugodi, 
do dokončne odločitve o izvolitvi župana tekoče naloge iz pri‑
stojnosti župana opravlja najstarejši član občinskega sveta.

Če občinski svet pritožbi kandidata ali predstavnika kandida‑
ture za župana oziroma kandidata ne ugodi, lahko pritožnik vloži 
tožbo na upravno sodišče, ki o njej meritorno odloči v 30 dneh. O 
morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.

Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega 
sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru, z delom 
v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa 
zakon.

38. člen
Glede prenehanja mandata župana in podžupana kot čla‑

na občinskega sveta se primerno uporabljajo določbe 25. člena 
tega statuta.

Županu preneha mandat z dnem, ko o svojem odstopu 
pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.

Podžupanu preneha mandat tudi, če ga razreši župan.

39. člen
Župan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa občino,
– predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi njegove 

seje, nima pa pravice glasovanja,

– skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega 
sveta,

– vodi, nadzoruje in usmerja delo občinske uprave,
– predlaga občinskemu svetu ustanovitev organov občin‑

ske uprave in določitev njihovega delovnega področja,
– določi podrobnejšo notranjo organizacijo in sistematiza‑

cijo delovnih mest v občinski upravi ter sklepa delovna razmerja 
z zaposlenimi v občinski upravi,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov 
občine,

– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine 
in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti 
občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja,
– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave,
– v primeru razpustitve občinskega sveta opravlja nuj‑

ne naloge iz njegove pristojnosti v času do izvolitve novega 
občinskega sveta; svoje odločitve mora predložiti v potrditev 
novoizvoljenemu občinskemu svetu takoj, ko se ta sestane na 
prvi seji,

– potrjuje investicijsko dokumentacijo,
– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut.

40. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju 

zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami in za uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za 
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite ter poverje‑
nike za civilno zaščito,

– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma 

naloge zaščite, reševanja in pomoči, in organizacije, ki morajo 
izdelati načrte zaščite in reševanja,

– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v 
naravnem okolju na območju občine,

– sprejema akte in ukrepe v vojnih razmerah, če se občin‑
ski svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogrože‑
nih in prizadetih prebivalcev,

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov 
na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno 
dolžnost.

41. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu 

ogroženo življenje in premoženje občanov, Občinski svet pa 
se ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne 
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev Občinskemu svetu 
takoj, ko se ta lahko sestane.

42. člen
Župan kot svoje posvetovalno telo sklicuje predsednike 

krajevnih skupnosti.
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko 

tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe obči‑
ne.

Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot 
strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih 
zadev iz svoje pristojnosti.

43. člen
Župan zadrži objavo splošnega akta občinskega sveta, 

če meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občinske‑
mu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri 
čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet 
vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko 
vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladno‑
sti z ustavo in zakonom.
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Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če 
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim 
splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da 
o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora 
navesti razloge za zadržanje. Ob zadržanju izvajanja odločitve 
občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na ne‑
zakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme 
enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem 
sodišču.

Če se odločitev sveta nanaša na zadevo, ki je bila z zako‑
nom prenesena na občino, župan opozori pristojno ministrstvo 
na nezakonitost oziroma neprimernost odločitve.

44. člen
Občina ima največ dva podžupana. Podžupana imenuje 

in razrešuje župan izmed članov občinskega sveta.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana 

opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljene‑
ga župana podžupan, ki ga določi župan, razen, če je župan 
razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno 
opravljal funkcijo župana oziroma če je razrešen, odloči ob‑
činski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal 
to funkcijo.

Podžupan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklic‑
no, če tako predlaga župan. O poklicnem opravljanju funkcije 
podžupana odloči občinski svet.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odso‑
tnosti ali zadržanosti. Župan določi podžupana, ki ga nadome‑
šča, če ga ne določi, župana nadomešča najstarejši podžupan. 
V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pri‑
stojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne 
moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občin‑
skega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši 
član občinskega sveta. V času nadomeščanja opravlja član 
občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.

4. Nadzorni odbor

45. člen
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v 

občini. V okviru svojih pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 

občine;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračun‑

skih sredstev;
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračun‑

skih sredstev.

46. člen
Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbora 

imenuje in razrešuje občinski svet izmed strokovnjakov s fi‑
nančno računovodskega in pravnega področja.

Člani nadzornega odbora so imenovani na podlagi li‑
ste kandidatov z večino opredeljenih glasov navzočih članov 
občinskega sveta najkasneje v 45 dneh po prvi seji občin‑
skega sveta. Listo kandidatov oblikuje komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov članov 
občinskega sveta.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinske‑
ga sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, 
direktor občinske uprave, delavci občinske uprave in krajevnih 
skupnosti in člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki 
proračunskih sredstev.

Člani nadzornega odbora opravljajo svoje delo nepoklic‑
no.

Konstitutivno sejo nadzornega odbora skliče župan.
Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika 

in ga tudi razrešijo.
Glede razrešitve člana nadzornega odbora se primerno 

uporabljajo razlogi iz prvega odstavka 27. člena tega statuta.

Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega 
odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razreši‑
tve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov občinskega 
sveta.

47. člen
Nadzorni odbor izvaja nadzor predvsem s:
– pregledovanjem in proučevanjem pravnih predpisov 

in aktov, s katerimi se določajo nameni proračunske porabe 
(odloki, proračun, finančni načrti, zaključni računi, programi, 
razpisi itd.),

– pregledovanjem listinske dokumentacije (pogodbe, na‑
ročila, odredbe, nalogi, računi, zapisniki ter druge knjigovodske 
listine in poslovne knjige),

– ugotavljanjem skladnosti ravnanja s pravnimi predpisi 
ter gospodarnosti in namenskosti trošenja sredstev in njihove‑
ga učinka glede na opredeljeni cilj,

– izdelovanjem nadzorstvenega zapisnika in poročila,
– obravnavanjem pripomb strank v postopku,
– sprejemanjem poročila ter mnenj in priporočil oziroma 

predlogov ukrepov nadzorovanim osebam,
– obveščanjem pristojnih organov občine in predlaganjem 

ukrepov iz njihove pristojnosti,
– obveščanjem javnosti – občanov o ugotovitvah,
– oblikovanjem zahtev za izvedbo revizije po Računskem 

sodišču RS,
– prijavo suma storitve prekrška oziroma suma storitve 

kaznivega dejanja pristojnemu organu.
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega 

odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamezne 
posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, 
ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. 
Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Občinski svet, župan in organi porabnikov proračunskih 
sredstev so dolžni na zahtevo nadzornega odbora predložiti 
na vpogled vse akte in listine, ki se nanašajo na porabo pro‑
računskih sredstev. Vsak član nadzornega odbora ima pravico 
zahtevati in dobiti podatke od občinskih organov, ki so mu po‑
trebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov 
predlog ne zahteva nadzorni odbor.

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri 
svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, ura‑
dne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, 
drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij 
porabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, 
dobro ime in integriteto posameznikov.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih 
izdela najmanj enkrat letno poročilo s priporočili in predlogi. Po‑
ročilo nadzornega odbora mora vsebovati obvezne sestavine, 
ki jih določi minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglas‑
ju z ministrom, pristojnim za finance. Občinski svet, župan ter 
organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni 
obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova 
priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

Občinski svet in župan lahko zahtevata od nadzornega 
odbora, da poda o določeni zadevi mnenje oziroma, da opravi 
izredni nadzor pri porabniku proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v skladu s tem statutom sprejme svoj 
poslovnik.

Za delo nadzornega odbora so zagotovljena sredstva v 
občinskem proračunu.

48. člen
V primeru, da nadzorni odbor pri nadzoru ugotovi manjše 

nepravilnosti, pozove stranko v postopku, da jih v določenem 
roku odpravi in odpravi tudi vse nastale posledice. Če so napa‑
ke v roku odpravljene, niso sestavni del poročila.

Pred obravnavo poročila na občinskem svetu mora občin‑
ski svet zahtevati mnenje stranke v postopku.

Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo 
kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so 
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opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v roku petnajst 
dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Repu‑
blike Slovenije.

III. KRAJEVNE SKUPNOSTI

49. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov 

na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine 
ustanovljene krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcio‑
nalnem, organizacijskem, premoženjsko‑finančnem in pravnem 
smislu.

Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno 
ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor obča‑
nov določenega dela občine ali 5% volivcev, vendar ne manj 
kot 5 volivcev, s tega območja po postopku in na način, ki je 
določen s tem statutom za ljudsko iniciativo.

Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo 
območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji 
prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev 
se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, 
na katerem naj bi se ustanovila skupnost.

50. člen
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti obči‑

ne, ki se pretežno nanašajo na prebivalce te skupnosti. Krajev‑
ne skupnosti občine praviloma samostojno:

– v skladu z veljavnimi predpisi izvajajo lokalne javne 
službe,

– upravljajo s svojim premoženjem,
– pospešujejo kulturne in druge društvene dejavnosti v 

kraju,
– dajejo mnenja k rabi prostora v krajevni skupnosti.
Občina lahko na posamezne krajevne skupnosti prenese 

vodenje investicij, če za to izrazi interes krajevna skupnost in 
ima za to usposobljen kader.

Občani lahko preko krajevne skupnosti predlagajo občini 
ukrepe na vseh področjih iz izvirne pristojnosti občin, ki se 
nanašajo na krajevno skupnost.

Podrobneje se naloge iz tega člena določijo z odlokom.

51. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okvi‑

ru nalog, ki jih opravlja samostojno v skladu s tem statutom.
Krajevna skupnost je lahko delodajalec.
Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem 

imenu in za svoj račun.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem 

svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina 
odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.

52. člen
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti, ki ga 

izvolijo prebivalci s stalnim prebivališčem na območju krajevne 
skupnosti. Način izvolitve članov sveta določa zakon.

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Število članov sveta določi občinski svet z odlokom, s ka‑

terim določi volilne enote za volitve v svet krajevne skupnosti.

53. člen
Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in kon‑

ča sočasno z mandatom občinskih svetnikov.
Član sveta krajevne skupnosti ne more biti župan, pod‑

župan, član nadzornega odbora občine, javni uslužbenec v 
občinski upravi in javni uslužbenec v službi krajevne skupnosti. 
Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno preneha‑
nje mandata članu občinskega sveta se smiselno uporabljajo 
tudi za prenehanje mandata člana sveta krajevne skupnosti.

Član sveta krajevne skupnosti opravlja funkcijo nepo‑
klicno.

54. člen
Prvo sejo sveta novoustanovljene krajevne skupnosti skliče 

župan najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov krajevne skupno‑
sti. Prvo sejo sveta obstoječih krajevnih skupnosti pri nadaljnjih 
volitvah skličejo dotedanji predsedniki svetov najkasneje dvajset 
dni po izvolitvi članov svetov krajevnih skupnosti. Svet je konsti‑
tuiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov.

Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed 
sebe izvolijo člani sveta.

55. člen
Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in predsta‑

vlja skupnost in svet krajevne skupnosti, sklicuje in vodi seje 
sveta, sklicuje in vodi zbore krajanov, ki obravnavajo zadeve 
iz pristojnosti krajevne skupnosti, ter opravlja druge naloge, ki 
mu jih določi svet krajevne skupnosti.

56. člen
Svet krajevne skupnost izvoli podpredsednika na predlog 

predsednika. Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in 
opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik.

Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve 
na seji, na kateri je navzoča večina članov, z večino opredelje‑
nih glasov navzočih članov.

Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne sku‑
pnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.

Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti najmanj 
štirikrat na leto. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupno‑
sti, če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta.

Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno upo‑
rablja poslovnik občinskega sveta.

57. člen
Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s 

tem statutom opredeljene kot naloge krajevne skupnosti. Svet 
krajevne skupnosti tudi:

– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se na‑
našajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter 
oblikuje svoja stališča in mnenja,

– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih 
splošnih aktov občine,

– seznanja župana s svojimi programi dela pred pripravo 
predloga odloka o proračunu občine.

58. člen
Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz občinskega 

proračuna v sorazmerju s prenesenimi nalogami, s prostovolj‑
nimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve in s 
prihodki od premoženja krajevne skupnosti.

Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja krajev‑
nih skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti 

v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto obli‑
kujejo in predlagajo sveti krajevnih skupnosti. Finančne načrte, 
ki so kot priloga sestavni del občinskega proračuna, sprejme 
občinski svet na predlog župana.

Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost brez predho‑
dnega soglasja župana, so nični, razen tistih, katerih vrsta in 
višina je določena v vsakoletnem odloku o proračunu občine.

Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja je veljav‑
na, kadar da nanjo soglasje občinski svet.

Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih sku‑
pnosti, ki niso zajete v proračunu občine.

Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je 
odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti imajo lahko svoje žiro račune. Sklep 
o posebnem žiro računu skupnosti izda župan.

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se 
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne 
porabe in določbe odloka o proračunu občine.



Uradni list Republike Slovenije Št. 75 / 24. 9. 2010 / Stran 10943 

Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti 
opravlja nadzorni odbor občine.

59. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega od‑

bora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali zbora 
občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti in 
razpiše predčasne volitve:

– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom 

zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi 
in splošnimi akti občine,

– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi 
občanov, ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz občin‑
skega proračuna, uporabljajo nenamensko.

59.a člen
Za zaposlene javne uslužbence v službi krajevne sku‑

pnosti, ki je pravna oseba, se uporabljajo predpisi za javne 
uslužbence v občinskih upravah.

Akt o sistemizaciji delovnih mest v strokovnih službah 
krajevnih skupnosti sprejme svet krajevne skupnosti po pred‑
hodnem soglasju občinskega sveta.

Predhodno soglasje k potrebi za zaposlitev novih delav‑
cev v strokovnih službah krajevnih skupnosti poda župan.

O sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v strokovnih 
službah krajevnih skupnosti odloča svet krajevne skupnosti.

60. člen
Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine krajevno 

skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne opravlja 
svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma da ob‑
čani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog 
krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.

IV. OBČINSKA UPRAVA

1. Organizacija občinske uprave

61. člen
Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v 

skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izva‑
ja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter 
naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pri‑
stojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja 
strokovna, organizacijska in administrativna opravila za ob‑
činske organe in organe krajevnih skupnosti ter inšpekcijske 
naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb 
nadzora.

Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacij‑
ske enote in organi občinske uprave. Organe občinske uprave 
ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi njihovo 
notranjo organizacijo in delovno področje.

61.a člen
Z odlokom se lahko določi, da se za opravljanje posame‑

znih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občine podeli javno 
pooblastilo javnemu podjetju, javnemu zavodu, javni agenciji, 
javnemu skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se s 
tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog zla‑
sti, če se v celoti ali pretežno financirajo s plačili uporabnikov.

Pri izvajanju javnega pooblastila imajo njihovi nosilci pra‑
vice in dolžnosti občinske uprave.

62. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske 

uprave pa neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga 
imenuje in razrešuje župan.

O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave odloča 
župan.

63. člen
Naloge občinske uprave opravljajo občinske službe.

64. člen
Za delo služb je direktor občinske uprave odgovoren 

županu.

65. člen
Naloge občinske uprave opravljajo direktor občinske upra‑

ve, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci.

66. člen
Občinska uprava izvršuje odloke in druge splošne akte, 

ki jih v okviru svojih pristojnosti izdajata občinski svet in žu‑
pan.

Uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države, 
kadar občinska uprava v skladu z zakonom odloča o upravnih 
stvareh iz državne pristojnosti.

67. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja 

direktor občinske uprave, ki lahko pooblasti delavce uprave, 
ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih 
stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali 
za vodenje celotnega postopka ali za odločanje v upravnih 
stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih 
stvareh iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih 
pooblastil, če ni z zakonom drugače določeno.

68. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske in 

prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po zako‑
nu o splošnem upravnem postopku in po posebnih postopkih, 
določenih z zakonom.

69. člen
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosle‑

dno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih 
predpisov o upravnem postopku.

Župan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih stva‑
reh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

70. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti 

občinske uprave odloča župan. Zoper odločitve župana je 
dopusten upravni spor.

71. člen
O izločitvi zaposlenega v upravi odloča direktor občinske 

uprave, ki v primeru izločitve o stvari tudi sam odloči.
O izločitvi direktorja občinske uprave in župana odloča 

občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
O izločitvi uradnih oseb nosilca javnega pooblastila odloči 

župan.

2. Nadzor nad zakonitostjo dela uprave

72. člen
Ministrstvo, vsako na svojem področju, nadzoruje za‑

konitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne 
pristojnosti izdajajo občinski organi.

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opra‑
vljajo pristojna ministrstva tudi nadzor nad primernostjo in stro‑
kovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko 
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje 
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na 
teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje 
nalog iz državne pristojnosti.
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V. DRUGI ORGANI OBČINE

73. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki 

jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo 
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi 
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o 
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

VI. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA OBČANOV

74. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju 

v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

1. Zbor občanov

75. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo obmo‑

čja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi 
s tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in 
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne 
skupnosti,

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali 
ukinitev krajevnih skupnosti oziroma za spremembo njihovih 
območij,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre‑
membah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo 

programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter va‑
rovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot 
so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov 
in nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo 
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem sta‑
tutom ali odlokom občine, ter o zadevah, za katere tako sklene 
občinski svet ali župan.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora 
občanov so pristojni občinski organi dolžni obravnavati in jih 
upoštevati pri izvajanju svojih nalog. Če pristojni občinski or‑
gan meni, da predlogov, pobud, stališč, mnenj in odločitev 
zbora občanov ni mogoče upoštevati, je občanom dolžan na 
primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti 
in utemeljiti.

76. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali 

več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobu‑

do občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.

77. člen
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na 

zahtevo najmanj 5% volivcev v občini, zbor občanov v kra‑
jevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 5% volivcev v tej 
skupnosti.

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati 
pisno obrazloženi predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. 
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. 
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivcev, datum rojstva 
in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan 
lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni 
podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se 
vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na 
seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih 
dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

78. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za kate‑

rega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora ter predlog 
dnevnega reda.

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajni 
način.

79. člen
Zbor občanov vodi župan ali njegov pooblaščenec. Župan 

lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedujočega, ki 
naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predlo‑
ge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj 
10% volivcev z območja občine, za katero je zbor sklican. 
Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje več kot 
polovica volivcev, ki sodeluje na zboru.

Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor, 
ugotovi sklepčnost zbora, koliko volivcev je glasovalo za odlo‑
čitve, ter piše zapisnik o odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora 
občanov direktor seznani občinski svet in župana ter ga objavi 
na krajevno običajni način.

2. Referendum o splošnem aktu občine

80. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so 

vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet, 
razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih 
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski 
davki in druge dajatve.

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstav‑
ka razpiše referendum na predlog župana ali svetnika.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva 
najmanj 5% volivcev v občini in če tako določa zakon ali statut 
občine.

81. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali sve‑

tnik najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta 
občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta 
občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem 
za vložitev zahteve za razpis referenduma.

Če je predlog za razpis referenduma vložen ali je dana 
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, 
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali 
pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

82. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na ka‑

terem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali 
njegove posamezne določbe.

Če referendum potrdi splošni akt občine ali njegove po‑
samezne določbe, mora župan potrjeni akt oziroma potrjene 
določbe objaviti skupaj z objavo izida referenduma.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe 
zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju 
volje volivcev ne spremeni.

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni 
akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne 
določbe, zavezuje občinski svet, ki je sprejel splošni akt, o kate‑
rem je bil izveden referendum, do konca njegovega mandata.

83. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referendu‑

ma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določbah 
mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma. 
Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo 
predmet referenduma, in obrazložitev.

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referen‑
duma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet 
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krajevne skupnosti. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj 
stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na sezna‑
mu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, 
datum rojstva, naslov stalnega prebivališča in podpis.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis 
referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži 
županu.

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skla‑
du s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom 
in s statutom občine, obvesti pobudnika o tem v osmih dneh 
po prejemu pobude in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost 
odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje, da 
pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti pobu‑
dnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz 
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi 
upravno sodišče.

84. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z 

osebnim podpisovanjem.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisova‑

njem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referendu‑
ma, in rok za zbiranje podpisov.

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, 
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, 
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno 
število volivcev.

85. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po 

sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika 
za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve 
zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim 
odstavkom prejšnjega člena.

Če občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve za 
razpis referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko 
zahteva, da o tem odloči Ustavno sodišče. Zahtevo lahko ob‑
činski svet vloži od dne vložitve zahteve in najkasneje do izteka 
roka za razpis referenduma.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje pet‑
inštirideset dni od dne razpisa na nedeljo ali drug dela prosti 
dan.

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vrsto 
referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo, oziroma 
določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega 
vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu, tako 
da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, dan razpisa in dan 
glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem 
statutom določen za objavo splošnih aktov.

86. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki 

imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje 

večina volivcev, ki je glasovala.

87. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo 

lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilne‑
ga odbora odloča občinska volilna komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanj iz‑
vedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo refe‑
rendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s tem 
statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno 
vprašanje drugače urejeno.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občin‑
ska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki 
je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.

3. Svetovalni referendum

88. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vpra‑

šanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za 

njen del.
Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami 

tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zave‑

zuje občinskih organov.

4. Drugi referendumi

89. člen
Občani lahko odločajo na referendumu tudi o drugih vpra‑

šanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z 

določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja refe‑
rendum, ni drugače določeno.

Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo 
glasovala večina vseh volivcev v občini oziroma v delu občine, 
za katerega se bo uvedel samoprispevek, ki so glasovali.

5. Ljudska iniciativa

90. člen
Najmanj 5% volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali 

razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti 
občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega 
odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določ‑
be zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referendum o 
splošnem aktu občine.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta 
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski 
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej 
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene 
zahteve.

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih or‑
ganov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od 
dne pravilno vložene zahteve.

91. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odloča‑

nju na zborih občanov in referendumih ter njihovo izvedbo se 
zagotovijo v občinskem proračunu.

VII. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

92. člen
Občina Idrija organizira javne službe na naslednjih po‑

dročjih:
– vzgoja in izobraževanje,
– zdravstvo,
– kultura,
– socialno varstvo,
– šport,
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavin‑

skih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, 

dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– distribucija plina v javnem omrežju,
– vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih 

objektov (javnih tržnic, parkirišč in postajališč),
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– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okraševanje naselij,
– urejanje pokopališč ter pokopališko in pogrebno de‑

javnost,
– urejanje občinskih cest,
– deratizacijo, dezinsekcijo in dezinfekcijo,
– vzdrževanje lokalnega telekomunikacijskega omrežja,
– varstvo naravne in kulturne dediščine,
– sejemske dejavnosti.
Občinski svet lahko z odlokom razglasi še druge dejav‑

nosti za javne službe.

93. člen
Občinski svet z odlokom o gospodarskih javnih službah 

določi vrste gospodarskih javnih služb ter načine in oblike 
njihovega izvajanja.

94. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina:
– v javnem podjetju,
– v režijskem obratu,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– ter s sklenitvijo javno‑zasebnega partnerstva v obliki 

javno‑naročniškega razmerja ali s koncesijskim razmerjem.
Zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja 

javnih služb lahko občina skupaj z drugimi občinami ustanovi 
javni zavod ali javno podjetje.

VIII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE

95. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične 

stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice ter vrednostni 
papirji.

Občina mora s svojim premoženjem gospodariti po nače‑
lih dobrega gospodarja.

Občinski svet odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin. 
Občinski svet lahko pooblasti župana, da samostojno odloča 
o pridobitvi nepremičnin do vrednosti, katere višino določi za 
vsako leto občinski svet ob sprejemu proračuna.

Za brezplačno pridobitev premoženja, ki bi občini povzro‑
čilo večje stroške ali bi bilo povezano s pogoji, ki bi lahko pov‑
zročili obveznosti za občino, je potrebno pridobiti predhodno 
soglasje občinskega sveta in upoštevati načela učinkovitosti in 
gospodarnosti ter standarde, ki jih izda Vlada RS.

Če ni z zakonom drugače določeno, se za odprodajo in 
zamenjavo nepremičnin in premičnin v lasti občine smiselno 
uporabljajo predpisi, ki veljajo za odprodajo ali zamenjavo 
državnega premoženja.

96. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov, 

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

97. člen
Proračun je odlok občine, v katerem so predvideni prihod‑

ki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki občine za eno 
leto. Rebalans proračuna je odlok o spremembi proračuna.

Neposredni uporabniki občinskega proračuna so občin‑
ski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne 
skupnosti.

Posredni uporabnik občinskega proračuna je javni zavod, 
katerega ustanovitelj je občina (v nadaljevanju: uporabnik).

98. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 

za posamezne namene financiranja javne porabe so zajeti v 
proračunu občine.

Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in 
načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo 

bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in na‑
ložb ter račun financiranja. Posebni del proračuna sestavljajo 
finančni načrti neposrednih uporabnikov.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo vsi pri‑
hodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne 
prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne 
prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani od‑
hodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhod‑
ke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske 
transfere.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo prejeta 
vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana 
posojila in povečanje kapitalskih deležev.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in 
zadolževanje občine.

V bilance iz tega člena se vključujejo tudi vsi prihodki in 
odhodki ter prejemki in izdatki krajevnih skupnosti.

99. člen
Proračun občine mora biti praviloma sprejet pred začet‑

kom leta, na katerega se nanaša.
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega 

se nanaša, se financiranje nadaljuje na podlagi proračuna za 
preteklo leto in akta o začasnem financiranju javne porabe.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti 
sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v enakem 
obdobju v proračunu za preteklo leto.

O izvajanju proračuna občine za začasno financiranje 
lokalnih zadev javnega pomena obvesti proračunske porabnike 
župan s sklepom.

100. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati samo za na‑

mene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo 
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu 
predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni 
vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo 
sredstev.

Sredstva nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
se delijo na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki 
ga pripravi ustrezna javna gospodarska služba ob upoštevanju 
predlogov krajevnih skupnosti, sprejme pa občinski svet.

101. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan lahko pooblasti podžupana oziroma posamezne 

delavce občinske uprave za izvrševanje proračuna.

102. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih 

obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj 
povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko žu‑
pan na predlog za finance pristojne službe v občinski upravi 
največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov. Z 
ukrepi začasnega zadržanja lahko župan ustavi prevzemanje 
obveznosti, predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil in 
ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi 
prevzemanja obveznosti.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski 
svet.

Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja 
izvrševanja proračuna le‑ta ne more uravnovesiti, mora župan 
najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje 
izvrševanja proračuna predlagati rebalans proračuna.

103. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok 

občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za pro‑
račun, določi župan obseg izdatkov in odpre novo proračunsko 
postavko z ustreznimi konti za ta namen.
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104. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pri‑

stojnost uporabnika ali posredovanje uporabnika proračuna, se 
sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje 
uporabnika. O zmanjšanju sredstev odloča župan, o povečanju 
sredstev odloča občinski svet.

105. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov iz‑

vrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina 
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega 
sprejetega proračuna.

O najemanju posojila odloča župan.

106. člen
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za prora‑

čunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V sredstva 
proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih 
prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, 
vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sred‑
stev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po 
zaključnem računu proračuna za preteklo leto.

107. člen
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za finan‑

ciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so 
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, mo‑
čan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive 
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih 
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem 
primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme 
občinski proračun, odloča župan in o uporabi sredstev obve‑
šča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe 
sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z 
odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine.

108. člen
Po preteku leta, za katerega je bil sprejet proračun, sprej‑

me občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.
Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so 

prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki 
ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Pri sestavi 
zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za 
sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev 
zaključnega računa, katere sestavni del so podatki iz bilance 
stanja ter pojasnilo odstopanj.

Neposredni uporabniki pripravijo zaključni račun svojega fi‑
nančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga predložijo 
županu do 28. februarja tekočega leta. Župan pripravi predlog 
zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga 
predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca teko‑
čega leta. Župan predloži predlog zaključnega računa občinske‑
ga proračuna občinskemu svetu v sprejem. Župan o sprejetem 
zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, 
pristojno za finance, v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.

109. člen
Občina se lahko zadolžuje na podlagi predhodnega so‑

glasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa 
zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere 
ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični.

Občina mora o zadolževanju in odplačilih glavnic dolgov 
poročati ministrstvu, pristojnemu za finance, na način in v rokih, 
ki jih predpiše minister, pristojen za finance.

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži 
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega dolga 
v tekočem proračunskem letu.

110. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih 

potrdi občinski svet.

Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi spreje‑
tega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega 
za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o zadolževanju.

111. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je 

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih 

podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar največ do 
5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo.

Izdana soglasja in poroštva se štejejo v obseg možnega 
zadolževanja.

112. člen
Prihodki občine za financiranje porabe so:
– del prihodkov od dohodnine v višini, določeni z zako‑

nom,
– davek na dediščine in darila,
– davek na dobitke od iger na srečo,
– davek na promet nepremičnin,
– upravne takse.
Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občini v višini, 

ki je določena z zakonom o njihovi uvedbi.

113. člen
Prihodki občine za financiranje porabe so tudi:
– davek od premoženja,
– nadomestilo za uporabo mestnega zemljišča,
– komunalni prispevek,
– komunalne takse,
– turistične takse,
– pristojbine,
– prihodki uprave,
– prihodki od denarnih kazni za občinske prekrške,
– odškodnine in nadomestila za degradacijo prostora in 

onesnaževanje okolja,
– prihodki iz naslova podeljenih koncesij,
– drugi prihodki, določeni s posebnimi zakoni.
Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občini v višini, 

ki je določena v aktu o njihovi uvedbi.
Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko občinski svet 

predpiše, da se davek od premoženja plačuje v višini, ki je do 
petkrat večja od višine, določene z zakonom.

Finančno poslovanje izvršuje finančna služba. Delo fi‑
nančne službe nadzorujejo župan, direktor občinske uprave in 
nadzorni odbor.

114. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del 

izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naro‑
čanje.

IX. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE  
TER SPLOŠNI AKTI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

1. Splošni akti občine

115. člen
Občinski svet sprejme statut občine in poslovnik za delo 

občinskega sveta.
Občinski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike, navo‑

dila in obvezne razlage svojih predpisov kot splošne upravne 
akte.

Občinski svet sprejema prostorske in druge plane razvoja 
občine, občinski proračun in zaključni račun.

116. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme svet z 

dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.
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117. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko 

večino navzočih članov, se uredi organizacija in način dela občin‑
skega sveta, naloge, sestavo in način dela njegovih delovnih teles 
ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega sveta.

118. člen
Z odlokom ureja občina na splošni način zadeve iz svoje 

pristojnosti.
Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristoj‑

nosti, kadar je to določeno z zakonom.

119. člen
Z odredbo občina uredi določene razmere, ki imajo splo‑

šen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

120. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali 

odloka v procesu njihovega izvrševanja.

121. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela orga‑

nov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka.

122. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in odhod‑

ki za posamezne namene financiranja javne porabe v občini.
Občinski proračun se sprejme za posamezno proračun‑

sko leto, ki se začne in konča hkrati s proračunskim letom za 
državni proračun.

Občinski proračun je sprejet, če zanj glasuje večina opre‑
deljenih članov občinskega sveta.

123. člen
Z obvezno razlago občinski svet pojasnjuje konkretne do‑

ločbe svojih splošnih aktov v primeru, če pri njihovem izvajanju 
prihaja do dvomov oziroma različnih razlag.

124. člen
Statut, odlok in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni 

v uradnem glasilu in pričnejo veljati osmi dan po objavi, če ni v 
njih drugače določeno.

2. Posamični akti občine

125. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti odloča občina o upravnih stvareh 

iz lastne pristojnosti, iz prenesene pristojnosti ter na podlagi 
javnih pooblastil.

126. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posame‑

znikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih 
stvareh v upravnem postopku.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi 
občinske uprave v upravnem postopku odloča na drugi stopnji 
župan.

O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih 
stvareh iz prenesene pristojnosti, odloča državni organ, ki ga 
določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih or‑
ganov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

3. Splošni akti krajevnih skupnosti

127. člen
Krajevna skupnost ima statut.
Statut je temeljni splošni akt krajevne skupnosti, ki ga 

sprejme svet krajevne skupnosti z dvotretjinsko večino vseh 
članov.

Statut začne veljati, ko da nanj soglasje občinski svet.

X. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE  
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

128. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za preso‑

jo ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se 
posega v ustavni položaj in v pravice občine oziroma, če se 
s predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja občine, 
posega v njene pravice.

128.a člen
Občinski svet oziroma župan lahko v 30 dneh po preje‑

mu sklepa Državnega zbora o razpustitvi občinskega sveta 
oziroma razrešitvi župana vloži zahtevo za presojo ustavnosti 
tega sklepa.

129. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim so‑

diščem spor o pristojnosti, če Državni zbor ali vlada s svojimi 
predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristoj‑
nosti občine.

Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina pose‑
ga v njeno pristojnost.

130. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija 

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi 
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če 
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti 
uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

130.a člen
Občina ima pravico biti pisno obveščena o vsakem uprav‑

nem postopku, v katerem pristojni državni organ odloča na 
podlagi predpisov občine, v roku 8 dni od njegovega začetka.

131. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stran‑

ka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih 
oziroma, če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi 
občine, določene z ustavo in z zakoni.

XI. MEDOBČINSKO SODELOVANJE

132. člen
Občina lahko z eno ali več občinami zaradi skupnega 

urejanja in izvajanja posameznih upravnih nalog ter zaradi 
izvajanja skupnih razvojnih in investicijskih programov, z aktom 
o ustanovitvi, ki ga sprejmejo občinski sveti teh občin, ustanovi 
enonamenske ali večnamenske interesne zveze.

133. člen
Občina lahko z eno ali več občinami zaradi predstavljanja 

in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupne‑
ga zagotavljanja svojih interesov ustanovi združenje.

134. člen
Občina sodeluje v interesnih zvezah in združenjih v skla‑

du z zakonom.

XII. POSTOPEK ZA SPREMEMBO  
IN DOPOLNITEV STATUTA

135. člen
Spremembo ali dopolnitev tega statuta lahko predlaga 

vsak član občinskega sveta, župan ali najmanj trideset voliv‑
cev.

Predlog spremembe ali dopolnitve mora vsebovati bese‑
dilo členov in obrazložitev.
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136. člen
Občinski svet razpravlja o predlogu na dveh sejah.
Predlog je sprejet, če zanj glasuje dve tretjini vseh članov 

občinskega sveta.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

137. člen
Premoženja, naprave in pravice, ki so bile na dan 31. 12. 

1994 premoženje krajevnih skupnosti, ostanejo v njihovi lasti.

138. člen
Obstoječi delovni telesi občinskega sveta odbor za turi‑

zem in promocijo in odbor za kmetijstvo in gozdarstvo nada‑
ljujeta s svojim delom do prvih naslednjih volitev občinskega 
sveta.

Delovno telo odbor za gospodarske dejavnosti imenuje 
prvi naslednji novoizvoljeni občinski svet.

139. člen
Z dnem, ko začne veljati ta statut, preneha veljati Statut 

Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98).

140. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija 
(Uradni list RS, št. 33/01) vsebujejo naslednjo končno 
določbo:

6. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnaj‑

sti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija 
(Uradni list RS, št. 135/04) vsebujejo naslednjo končno 
določbo:

3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnaj‑

sti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija 
(Uradni list RS, št. 52/06) vsebujejo naslednjo končno 
določbo:

18. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti 

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dopolnitve Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, 
št. 104/09) vsebujejo naslednjo končno določbo:

3. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti 

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija 
(Uradni list RS, št. 54/10) vsebujejo naslednjo končno 
določbo:

39. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti 

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

KRŠKO

4095. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o določitvi javne infrastrukture na področju 
kulture

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega in‑
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08 in 4/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 
– odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta 
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 
5/03, 57/06 in 47/10) je Občinski svet Občine Krško na 42. seji 
dne 9. 9. 2010 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi 

javne infrastrukture na področju kulture

I.
V Sklepu o določitvi javne infrastrukture na področju kul‑

ture (Uradni list RS, št. 62/95) se I. člen spremeni tako, da 
glasi:

»Javna infrastruktura na področju kulture so naslednje 
nepremičnine na območju občine Krško, ki so v upravljanju 
javnih zavodov in so namenjene kulturi:

1) Valvasorjeva knjižnica Krško, del nepremičnine, v izmeri 
1155 m2, ki stoji na parceli št. *91.S, k.o. Krško, last Rimokatoli‑
škega samostana kapucinov, in sicer tisti del, s katerim upravlja 
in ga ima v brezplačni rabi Valvasorjeva knjižnica Krško.

2) Valvasorjeva knjižnica Krško, izposojevališče Videm, 
del nepremičnine, v izmeri 40 m2, ki stoji na parcelah št. 491/10 
in 491/12, obe k.o. Stara vas, last Občine Krško, v upravljanju 
Valvasorjeve knjižnice Krško.

3) Valvasorjeva knjižnica Krško, izposojevališče Seno‑
vo, del nepremičnine, v izmeri 147,40 m2, ki stoji na parce‑
li št. 113.S, k.o. Senovo, last Občine Krško, v upravljanju 
Valvasorjeve knjižnice Krško.

4) Kulturni dom Krško, v izmeri 7273 m2, ki stoji na parce‑
lah 493/1, 500/4, 504/4, vse k.o. Stara vas, last Občine Krško, 
v upravljanju Kulturnega doma Krško.

5) Galerija Krško, v izmeri 167 m2, ki stoji na parce‑
li št. 32.S, k.o. Krško, last Občine Krško, v upravljanju Kultur‑
nega doma Krško.

6) Valvasorjev kompleks, v izmeri 1.721,09 m2, ki stoji na 
parcelah št. 51.S, 53.S, 54.S, vse k.o. Krško, last Občine Krško, 
v upravljanju Kulturnega doma Krško v deležu 93,6%, v deležu 
6,4% pa objekt upravlja Občina Krško.

7) Grad Brestanica, v izmeri 2212 m2, ki stoji na parce‑
li št. 75/1.S, k.o. Brestanica, last Občine Krško, v upravljanju 
Kulturnega doma Krško.

8) Dom XIV. divizije Senovo – dvorana za kulturne pri‑
reditve s pripadajočimi pomožnimi prostori, del nepremičnine 
v izmeri 989,45 m2, ki stoji na parceli št. 457/14, k.o. Dovško, 
last Občine Krško, v upravljanju Osnovne šole XIV. divizije 
Senovo.

Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglaša 
tudi oprema v zgoraj navedenih nepremičninah, ki služi kultur‑
nim dejavnostim.«

II.
V Sklepu o določitvi javne infrastrukture na področju kul‑

ture (Uradni list RS, št. 62/95) se II. člen spremeni tako, da 
glasi:

»Javna infrastruktura na področju kulture so naslednje 
nepremičnine na območju občine Krško, ki so javna lastnina in 
so namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti:

1) Atelje Štoviček Leskovec, v izmeri 170 m2, ki stoji na 
parceli št. 267/2.S, k.o. Krško, po darilni pogodbi last Občine 
Krško.
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2) Dvorana v parku, p.c. Sv. Križa Krško, v izmeri 187 m2, 
ki stoji na parceli št. 315/1.S, k.o. Krško, last Občine Krško.

3) Dom svobode Brestanica, v izmeri 221 m2, ki leži na 
parceli št. 25.S, k.o. Brestanica, v lasti Krajevne skupnosti 
Brestanica, v upravljanju KD Svoboda Brestanica.

4) Kulturnoprosvetni dom Veliki Trn, v izmeri 128 m2, ki 
leži na parceli št. 367.S, k.o. Veliki Trn, last Občine Krško.

5) Kulturni dom Bena Zupančiča Zdole – dvorana za kul‑
turne prireditve s pripadajočimi prostori, v izmeri 380,32 m2, ki 
leži na parceli št 34/10.S, k.o. Pleterje, v solastništvu Krajevna 
skupnosti Zdole in Občine Krško.

6) Dom DKD Svobode Senovo, v izmeri 194 m2, ki leži na 
parceli št. 457/4, k.o. Dovško, last Občine Krško.

7) Kulturnoprosvetni dom Podbočje – dvorana za kulturne 
prireditve s pripadajočimi prostori, v izmeri 150 m2, ki leži na 
parceli št. 294.S, k.o. Podbočje, last Občine Krško.

8) Dvorana Večnamenskega gasilskega in krajevnega 
doma Gora, del nepremičnine, v izmeri 110 m2, ki leži na 
parcelah št. 883/4 in 885/1 v lasti Prostovoljnega gasilskega 
društva Gora in na parceli št. 885/2 v lasti Rimskokatoliškega 
župnijstva v Krškem.

Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim dnem 
razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi kulturnim 
dejavnostim.«

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 629‑2/2010‑O703
Krško, dne 9. septembra 2010

Župan 
Občine Krško

Franc Bogovič l.r.

LENDAVA

4096. Statut Občine Lendava (uradno prečiščeno 
besedilo)

Na podlagi 71. in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 52/99) ter 17. člena Statuta 
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02, 69/06 
in 55/10) je Občinski svet Občine Lendava na 36. redni seji dne 
8. 9. 2010 sprejel uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine 
Lendava, ki obsega:

– Statut Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99)
– Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lendava (Ura‑

dni list RS, št. 119/00)
– Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lendava (Ura‑

dni list RS, št. 69/02)
– Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lendava (Ura‑

dni list RS, št. 69/06)
– Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lendava (Ura‑

dni list RS, št. 55/10).

S T A T U T
Občine Lendava 

(uradno prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Lendava je samoupravna lokalna skupnost usta‑

novljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Banuta 
– Bánuta, Benica, Čentiba – Csente, Dolga vas – Hosszúfalu, 

Dolgovaške gorice – Hosszúfaluhegy, Dolina pri Lendavi – 
Völgyifalu, Dolnji Lakoš – Alsólakos, Gaberje – Gyertyános, 
Genterovci – Göntérháza, Gornji Lakoš – Felsőlakos, Hotiza, 
Kamovci – Kámaháza, Kapca – Kapca, Kot – Kót, Lendava – 
Lendva, Lendavske gorice – Lendvahegy, Mostje – Hidvég, 
Petišovci – Petesháza, Pince – Pince, Pince Marof – Pince 
major, Radmožanci – Radamos, Trimlini – Hármasmalom, Bre‑
zovec del.

Narodnostno mešano območje občine na katerem živijo 
tudi pripadniki madžarske narodne skupnosti obsega navedena 
naselja razen naselij Benica, Hotiza in Brezovec del.

Sedež občine je v Lendavi.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedo‑

vati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom 

po postopku, ki ga določa zakon. Območja in imena naselij v obči‑
ni se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim odlokom.

2. člen
Na območju Občine Lendava so ustanovljeni ožji deli 

občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih 
delov Občine Lendava so določeni s tem statutom.

Imena in območja ožjih delov občine so:
1. Krajevna skupnost Dolga vas – Helyi Közösség Hos‑

szúfalu, ki obsega območje naselja Dolga vas – Hosszúfalu,
2. Krajevna skupnost Genterovci – Helyi Közösség Gön‑

térháza, ki obsega območje naselij Genterovci – Göntérháza 
in Kamovci – Kámaháza,

3. Krajevna skupnost Radmožanci – Helyi Közösség Ra‑
damos, ki obsega območje naselja Radmožanci – Radamos,

4. Krajevna skupnost Dolnji Lakoš – Helyi Közösség Al‑
sólakos, ki obsega območje naselja Dolnji Lakoš – Alsólakos,

5. Krajevna skupnost Gornji Lakoš – Helyi Közösség Fel‑
sőlakos, ki obsega območje naselja Gornji Lakoš – Felsőlakos,

6. Krajevna skupnost Lendava – Helyi Közösség Lendva, 
ki obsega območje mesta Lendava – Lendva,

7. Krajevna skupnost Gorice pri Lendavi – Hegyi Helyi 
Közösség, ki obsega območje naselij Dolgovaške gorice – Hos‑
szúfaluhegy in Lendavske gorice – Lendvahegy.

8. Krajevna skupnost Pince Marof – Benica – Helyi Közös‑
ség Pince major – Benica, ki obsega območje naselij Pince 
Marof – Pince major in Benica,

9. Krajevna skupnost Dolina – Helyi Közösség Völgyifalu, 
ki obsega območje naselja Dolina – Völgyifalu,

10. Krajevna skupnost Pince – Helyi Közösség Pince, ki 
obsega območje naselja Pince – Pince,

11. Krajevna skupnost Petišovci – Helyi Közösség Pete‑
sháza, ki obsega območje naselja Petišovci – Petesháza,

12. Krajevna skupnosti Čentiba – Helyi Közösség Csente, 
ki obsega območje naselja Čentiba – Csente,

13. Krajevna skupnost Hotiza, ki obsega območje naselij 
Hotiza in Brezovec del,

14. Krajevna skupnost Kapca – Helyi Közösség Kapca, ki 
obsega območje naselja Kapca – Kapca,

15. Krajevna skupnost Mostje – Banuta – Helyi Közösség 
Hidvég – Bánuta, ki obsega območje naselij Mostje – Hidvég 
in Banuta – Bánuta,

16. Krajevna skupnost Kot – Helyi Közösség Kót, ki obse‑
ga območje naselja Kot – Kót,

17. Krajevna skupnost Gaberje – Helyi Közösség Gyer‑
tyános, ki obsega območje naselja Gaberje – Gyertyános,

18. Krajevna skupnost Trimlini – Helyi Közösség Hárma‑
smalom, ki obsega območje naselja Trimlini – Hármasmalom.

Krajevna skupnost se lahko ustanovi, spremeni njeno obmo‑
čje ali ukine na način in po postopku predpisanem v zakonu.

3. člen
Občina Lendava – Lendva Község (v nadaljnjem besedilu: 

občina) v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja 
javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine 
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in naloge iz državne pristojnosti, ki so po predhodnem soglasju 
občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom.

4. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, 

so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih 

občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice 
na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih organih 
v skladu s tem statutom.

Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev 
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.

Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posa‑
mezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini 
začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih 
nepremičnin na območju občine.

5. člen
Občina zagotavlja enakopravnost in ustavne pravice ob‑

čanom avtohtone madžarske narodne skupnosti, ki živijo na 
narodnostno mešanem območju občine.

6. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s so‑

sednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in 
državo.

Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokalne 
samoupravne skupnosti, na način in po postopku predpisanem 
v zakonu.

Občina sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi sosednjih 
in drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih 
skupnosti.

Občina lahko ustanovi z drugimi občinami interesne zveze 
in združenja, sodeluje z drugimi občinami po načelih prosto‑
voljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje 
sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe za 
opravljanje skupnih zadev.

7. člen
Občina ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika, 

vsebina in uporaba se določi z odlokom. Župan ima lahko lento, 
ki jo uporablja po lastni presoji.

Občina ima in njeni organi uporabljajo pečat okrogle obli‑
ke. V sredini pečata je grb občine, na zunanjem obodu pa ime 
občine v slovenskem in madžarskem jeziku. Velikost, število, 
uporabo in hrambo pečata občine določi župan s svojim ak‑
tom.

Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim 
občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagra‑
de, v skladu s posebnim odlokom.

II. NALOGE OBČINE

8. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega po‑

mena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni, 
zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena 
tako, da:

– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske 

akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premo‑

ženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in 

premičnin,

– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vre‑
dnost svojega premoženja.

3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, 
da:

– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo 

razvoj gospodarstva v občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski ra‑

zvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov 

in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreše‑
vanju gospodarskih problemov,

– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj 
gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov,

– oblikuje gospodarsko politiko v smislu ohranjanja in 
razvoja madžarske narodne skupnosti,

– omogoča gospodarski razvoj občine tako, da posveča 
posebno skrb za obmejno regionalno sodelovanje.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove‑
čanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objek‑
tov,

– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski pro‑
gram občine,

– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju 
občine,

– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini 
ter se vključuje v stanovanjski trg,

– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja 
objekte, ki so primerni za stanovanje,

– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kre‑
ditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,

– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi 
institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike ob‑
čanov.

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– ustanavlja lokalne javne službe,
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in 

delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge ko‑

munalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi ze‑

mljišči.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno‑izobraževalno in zdra‑

vstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno‑izobraževalni, zdravstveni zavod in 

zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sred‑

stva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti 
omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno‑izobraževalnim zavodom in zdra‑
vstvenim zavodom,

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno‑izobraževalno 
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po‑
membno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih pre‑
bivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega 
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogro‑
žene, invalide in ostarele tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene 

ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in 

drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejav‑

nost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kul‑

turno dediščino na svojem območju,
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– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti 

občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred 

hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge 
dejavnosti varstva okolja tako, da:

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi pred‑
pisi s področja varstva okolja,

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristoj‑
nosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja 
varstvo okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča 
o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne po‑

vršine ter
– ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v prime‑

ru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in 
normativi:

– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje 

za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izva‑

janje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in 

drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in šta‑

bom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni 

varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi 

se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občin‑

skih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje 
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
13. Lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade 

ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.

9. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja 

tudi naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih pred‑

pisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristoj‑
nosti,

– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za 
potrebe občine,

– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev 

za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v 

sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo in organiziranje upravljanja poko‑

pališke ter pogrebne dejavnosti,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

10. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične na‑

loge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične 

in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje 
statističnih in evidenčnih podatkov.

Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva 
občina od upravljavcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki 
imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizič‑
nih osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o 
pravnih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del 
premoženja v občini.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

11. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilne komisije, kot samostojne in neodvisne 

občinske organe, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in 
drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbijo za izvedbo 
volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postop‑
kov.

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in 
naloge določa zakon.

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma čla‑
nov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem 
statutom.

Člani občinskega sveta, župan in podžupani so občinski 
funkcionarji.

12. člen
Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v skla‑

du z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne 
naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na 
prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega 
redarstva oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organi‑
zacijska in administrativna opravila za občinske organe.

Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacijske 
enote in organi občinske uprave.

Organe občinske uprave ustanovi občinski svet z od‑
lokom, s katerim določi tudi njihovo notranjo organizacijo in 
delovno področje.

13. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko 

organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je 
na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je 
sprejeta, če za njo glasuje večina navzočih članov.

14. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o 

delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem 
splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstav‑
nikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih 
organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga 
za odločanje občinskih organov.

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, ra‑
zloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, 
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, do‑
kumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z za‑
konom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma 
druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma 
državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut 
in poslovnik občinskega sveta.

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda 
v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o 
njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo 
pravni interes.
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2. Občinski svet

15. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah 

v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje devetnajst članov, od katerih sta dva 

člana predstavnika madžarske narodne skupnosti in en član 
predstavnik romske skupnosti.

Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat čla‑
nov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih 
članov občinskega sveta ter traja do prve seje novo izvoljenega 
občinskega sveta.

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je po‑
trjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta. 
Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20 dneh 
po izvolitvi.

Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha 
tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih zavodov, 
javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v 
katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta.

16. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splošne 

in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem 
v skladu z zakonom.

Občinski svet se voli po sistemu, kot ga določa zakon.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta v 

skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.

17. člen
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge 

splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob‑

čine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo 

organizacijo in delovno področje,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja 

skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševa‑
nje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,

– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na 
občino in odloča o na občino prenešenih zadevah iz državne 
pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug ob‑
činski organ,

– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave 
glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja 
predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,

– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nad‑
zornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega 
odbora,

– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občin‑
skega sveta,

– če županu predčasno preneha mandat ali je razrešen, 
pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funk‑
cijo, ali če je podžupan razrešen, imenuje izmed svojih članov 
najstarejšega člana, ki bo to funkcijo opravljal do izvolitve 
novega župana, odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega 
premoženja, kolikor s statutom občine za odločanje o tem ni 
pooblaščen župan,

– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače 

ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za 
nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih 
imenuje občinski svet,

– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja 
lokalnih javnih služb,

– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge 
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,

– imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o 
nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno de‑
javnostjo, člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih 
dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na 
podlagi zakona,

– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred na‑
ravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega 
sestavni del je tudi program varstva pred požari,

– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva 
pred požari,

– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegove‑
ga delovanja v vojni,

– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi ne‑
srečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna 
služba,

– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote 
in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne 
enote,

– odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in ta 
statut.

18. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo‑

klicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo 

župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občin‑
ski upravi ali službi ožjega dela občine ter z drugimi funkcijami, 
za katere tako določa zakon.

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, 
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana 
hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja man‑
data župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja 
funkcije člana občinskega sveta.

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funk‑
cijo načelnika upravne enote na območju katere je občina, 
kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na 
katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad 
zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela 
organov občine.

19. člen
Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje 

župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta pooblasti 
podžupana ali drugega člana občinskega sveta.

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni 
podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že 
sklicane seje, jo vodi drugi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, 
jo vodi najstarejši član občinskega sveta.

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določ‑
bami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede 
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati 
najmanj štirikrat letno.

Župan, pooblaščeni podžupan oziroma najstarejši član 
občinskega sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to 
zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa 
mora biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna 
zahteva za sklic seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v 
roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo 
člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic 
seje občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan, 
pooblaščeni podžupan oziroma najstarejši član občinskega 
sveta mora dati na dnevni red predlagane točke, predlagan 
dnevi red pa lahko dopolni še z novimi točkami.

20. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinske‑

ga sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega 
sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska 
uprava.
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21. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu 

svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, 
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih 
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da 
jih sprejme občinski svet na predlog župana.

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega sve‑
ta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka 
dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v 
poslovniku občinskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na za‑
četku seje.

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka 
za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani 
sveta.

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, 
podžupanom, članom občinskega sveta, predsedniku nadzor‑
nega odbora občine in tajniku občine. O sklicu seje občinskega 
sveta se obvesti javna občila.

Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki ko‑
misij in odborov občinskega sveta so se dolžni udeležiti seje 
občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinske‑
ga sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti 
oziroma njihovega področja dela. V teh primerih se jim mora 
poslati vabilo na sejo.

22. člen
Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino 

opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno skle‑
pa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.

Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. 
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali 
če tako sklene občinski svet.

Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih 
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se 
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotre‑
tjinsko večino navzočih članov.

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska 
uprava.

Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občinskega 
sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat letno.

Odbori in komisije občinskega sveta

23. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, voli‑

tve in imenovanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

ima šest članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih 
članov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
opravlja zlasti naslednje naloge:

– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna tele‑
sa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski 
svet,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi 
s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvr‑
šuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo 
plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski 
svet.

24. člen
Občinski svet ima komisijo za narodnostna vprašanja.
Komisija za narodnostna vprašanja ima šest članov. Tri 

člane imenuje občinski svet izmed svojih članov, ostale tri pa 
občinski svet madžarske narodne skupnosti Občine Lendava.

Komisija za narodnostna vprašanja opravlja zlasti nasled‑
nje naloge:

– obravnava vsa vprašanja, ki zadevajo položaj in pravice 
madžarske narodne skupnosti;

– predlaga ukrepe za uresničevanje pravic madžarske 
narodne skupnosti.

25. člen
Občinski svet ima komisijo za spremljanje romske proble‑

matike. Komisija se ustanovi z namenom usklajevanja uresni‑
čevanja posebnih pravic pripadnikov romske skupnosti.

Komisija za spremljanje romske problematike opravlja 
zlasti naslednje naloge:

– spremlja in obravnava položaj pripadnikov romske sku‑
pnosti v Občini Lendava,

– obravnava in daje predloge ter pobude o vprašanjih, 
ki se nanašajo na položaj pripadnikov romske skupnosti in 
njihove pravice,

– dejavno sodeluje pri uresničevanju razvojnega progra‑
ma Občine Lendava, zlasti pa pri programih in razreševanju 
vprašanj, ki se nanašajo na položaj in razvoj romske skupnosti 
v Občini Lendava,

– obravnava vprašanja, povezana z ohranjanjem romske‑
ga jezika in kulture,

– sodeluje z romskimi društvi in drugimi njihovimi organi‑
zacijami v Občini Lendava,

– opravlja druge naloge, ki so navedene v Zakonu o rom‑
skih skupnosti v Republiki Sloveniji.

Komisija ima šest članov, od katerih je največ polovica 
članov iz vrst občanov, ki niso člani občinskega sveta, od sle‑
dnjih pa je večina pripadnikov romske skupnosti.

Predstavnik romske skupnosti v občinskem svetu je po 
svoji funkciji član komisije. Predstavniku romske skupnosti v 
občinskem svetu, ki mu preneha mandat v občinskem svetu, 
preneha tudi mandat v komisiji.

26. člen
Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbore 

kot svoja delovna telesa. Odbori in komisije štejejo pet do 
sedem članov.

Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– Komisija za pripravo statuta in poslovnika ter za občin‑

ska priznanja
– Odbor za družbene dejavnosti, mladino in šport
– Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
– Odbor za okolje in prostor
– Odbor za premoženje in finance.
Število članov posameznega stalnega delovnega telesa 

občinskega sveta in delovno področje se določi s poslovnikom 
občinskega sveta.

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom 
o ustanovitvi, s katerim določi naloge delovnega telesa in šte‑
vilo članov ter opravi imenovanje.

27. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed 

svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. 
Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja.

Predsednika in podpredsednika delovnega telesa izvolijo 
člani delovnega telesa z večino glasov vseh članov na svoji 
prvi seji.

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občin‑
skega sveta kot predsednik.

Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni zdru‑

žljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v 
občinski upravi.

28. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega 

delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta 
obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo 
občinskemu svetu mnenja in predloge.
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Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo 
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove 
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna 
in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine dolo‑
čeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

29. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega 

člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v 
celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. 
Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega 
sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime‑
novanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

3. Župan

30. člen
Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče, 

na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se opravijo v 
skladu z zakonom.

Začetek in trajanje mandatne dobe župana določa za‑
kon.

Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni 
rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan. 
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji 
prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi potrdila 
občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o morebitnih 
pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za 
župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odlo‑
či, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je župan 
dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

31. člen
Župan predstavlja in zastopa občino. Župan zastopa ob‑

čino pred sodiščem in drugimi državnimi organi, sam ali njegov 
pooblaščenec.

Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine 

in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti 
občinskega sveta,

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe 
za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega pro‑
računa,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odlo‑
čitev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja 
ter o pridobitvi in odtujitvi nepremičnega premoženja občine v 
skladu s tem statutom, drugimi predpisi občine in zakonom,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov 
občine,

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, dolo‑
čitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, 
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o 
imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v 
občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te naloge,

– imenuje in razrešuje tajnika občine, predstojnike orga‑
nov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

– imenuje podžupana ali podžupane občine v skladu z 
zakonom,

– komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
posreduje predloge članov delovnih teles in drugih organov, ki 
jih imenuje občinski svet,

– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov 
skupne občinske uprave,

– opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon in ta 
statut.

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino pre‑
nesenih zadevah iz državne pristojnosti.

Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju 
zaščite in reševanja.

32. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če 

meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu 
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri če‑
mer mora navesti razloge za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt 
objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za 
oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če 
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim 
splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o 
njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora na‑
vesti razloge za zadržanje.

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan 
opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če 
občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan 
začne postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki 
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori 
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost 
take odločitve.

33. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu 

ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet 
ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne 
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu 
takoj, ko se ta lahko sestane.

34. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima najmanj ene‑

ga podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta 
imenuje in razrešuje župan občine.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja 
posamezne naloge iz pristojnosti župana za katere ga župan 
pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odso‑
tnosti ali zadržanosti. Če ima občina več podžupanov, nadome‑
šča župana tisti podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, 
pa najstarejši podžupan.

V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz 
pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata 
župana začasno opravlja funkcijo župana do razpisa nadome‑
stnih volitev. Če ima občina več podžupanov, župan s sklepom 
določi kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana. 
Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funk‑
cijo župana oziroma, če je župan razrešen, odloči občinski svet, 
kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.

Podžupan, ki opravlja funkcijo župana nima pravice gla‑
sovati za odločitve občinskega sveta.

V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da 
bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije 
podžupana odloči občinski svet na predlog župana.

35. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot tudi noben iz‑

med podžupanov ne more opravljati svoje funkcije, nadomešča 
župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne 
določi, pa najstarejši član občinskega sveta.

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta 
tekoče naloge iz pristojnosti župana.

36. člen
Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot 

strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih 
zadev iz svoje pristojnosti.

4. Predčasno prenehanje mandata

37. člen
Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta, 

župana ali podžupana kot člana občinskega sveta, je določeno 
z zakonom.
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Podžupanu kot članu občinskega sveta preneha mandat 
s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.

Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan 
razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu pred‑
časno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana za‑
radi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov 
mandat člana občinskega sveta.

Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana 
občinskega sveta določa zakon.

5. Nadzorni odbor

38. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne 

porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pri‑

stojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev 

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračun‑

skih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja za‑

konitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske 
uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih pod‑
jetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občin‑
skega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi 
sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in 
gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

39. člen
Nadzorni odbor ima sedem članov. Člane nadzornega 

odbora imenuje občinski svet izmed občanov. Občinski svet 
imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po 
svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj 
VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno‑računo‑
vodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzor‑
nega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega 
sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine – kra‑
jevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci občinske 
uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij 
in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki 
proračunskih sredstev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razre‑
šitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega 
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razreši‑
tev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi 
za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. 
Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega od‑
bora.

40. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skli‑

če župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji 
navzočih večina članov.

Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika 
nadzornega odbora z večino glasov vseh članov odbora.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi 
njegove seje.

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in 
predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzor‑
nega odbora, z večino glasov navzočih članov.

Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Lendava. 
Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine.

Nadzorni odbor za svoje pisanje uporablja svoj žig, ki je 
okrogle oblike. V sredini žiga je grb občine, na zunanjem obo‑
du pa ime nadzornega odbora v slovenskem in madžarskem 
jeziku.

41. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki ob‑

vezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna, 
zaključnih računov finančnih načrtov ožjih delov občine – kra‑
jevnih skupnosti, javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih 
skladov, predloga proračuna in finančnih načrtov ožjih delov 
občine – krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij 
in občinskih skladov ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z 
občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem. V program 
lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore. S programom 
seznani nadzorni odbor občinski svet in župana.

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni 
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga 
občinski svet ali župan.

42. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nad‑

zornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na 
predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z letnim 
programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora zadolžil nad‑
zorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev 
vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in navedbo nadzorovane 
osebe (organ ali organizacija z odgovornimi osebami).

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe 
dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti 
vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, 
odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član nadzornega 
odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke, 
ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana. Občin‑
ski organi so zahtevane podatke dolžni dati.

Postopki v zvezi s pripravo osnutka in predloga poročila 
se izvajajo v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poro‑
čila nadzornega odbora občine.

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali 
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v po‑
slovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih 
dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in 
računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute‑
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba 
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve 
posredovati pristojnemu organu pregona.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pripo‑
ročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in 
organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni 
obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu 
s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nad‑
zornega odbora.

43. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega 

odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okolišči‑
ne, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi 
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev 
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno na‑
vesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O 
izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nad‑
zorni odbor.

44. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o svojih 

ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo dokončno. 
Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank.

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora 
dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzo‑
rovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom 
ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov prora‑
čunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in 
osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.
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45. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega 

odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko 

opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje 
občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v 
občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega programa 
nadzora.

46. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni 

odbor s poslovnikom, ki ga sprejme z dvotretjinsko večino 
navzočih članov.

6. Občinska uprava

47. člen
Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske upra‑

ve določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi žu‑

pan na predlog tajnika občine.

48. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z drugo 

občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več organov 
skupne občinske uprave.

Organizacija in delo organa skupne občinske uprave se 
določi s splošnim aktom o ustanovitvi (z odlokom), ki ga na 
skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.

49. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posame‑

znikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih 
stvareh v upravnem postopku.

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz 
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi 
stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za posa‑
mezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske upra‑
ve odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva 
spada, če zakon ne določa drugače.

50. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja tajnik 

občine, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakon‑
ske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje po‑
sameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka 
in za odločanje v upravnih stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih 
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom 
drugače določeno.

51. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje 

zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o 
upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidence o upravnih 
stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

52. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko 

odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje 
teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opra‑
vljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v uprav‑
nem postopku v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih 
lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi 
uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.

53. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti 

občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je 
dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz dr‑
žavne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča 
državni organ, določen z zakonom.

54. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali za‑

poslenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru 
izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če je 
predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski svet, 
ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

7. Občinsko pravobranilstvo

55. člen
Občina lahko ima občinsko pravobranilstvo, ki pred so‑

dišči in drugimi državnimi organi zastopa občino, občinske 
organe in ožje dele občine.

Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa 
tudi druge pravne osebe, ki jih je ustanovila občina.

Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v kate‑
rem občinski svet določi njihovo delovno področje oziroma po‑
oblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno uporabljajo 
določila zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.

Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi 
skupni organ občinskega pravobranilstva.

56. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki 

jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo 
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi 
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o 
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

57. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki 

izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in dru‑
gih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi 
načrti.

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo 
odgovorni županu.

IV. OŽJI DELI OBČINE

58. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov 

na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine 
ustanovljene krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcio‑
nalnem, organizacijskem, premoženjsko‑finančnem in pravnem 
smislu.

Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, nje‑
no ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor 
občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volivcev s tega 
območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom 
za ljudsko iniciativo.

Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo 
območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji 
prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev 
se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, 
na katerem naj bi se ustanovila skupnost.

59. člen
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev 

v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih pro‑

gramov občine na področju javne infrastrukture na svojem 
območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in in‑
vesticij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo 
pri nadzoru nad opravljenimi deli,
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– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in 
zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij la‑
stnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih 
odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocve‑
tličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri 
tem sodelujejo,

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna 
signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti 
ipd.),

– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah pro‑

storskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje 
njihove skupnosti,

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih 
in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu 
občine,

– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kme‑
tijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih 
proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kme‑
tijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo 
do spremembe režima vodnih virov,

– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potre‑
bami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in 
varstva okolja,

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih 
prireditev,

– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem 
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in 
sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja.

60. člen
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti obči‑

ne, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne 
skupnosti občine praviloma samostojno:

– skrbijo za pluženje in odvoz snega,
– skrbijo za vzdrževanje krajevnih cest,
– skrbijo za vaške vodovode,
– upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem 

občine, ki jim je dano v uporabo,
– izdelujejo načrte zaščite in reševanja na podlagi pred‑

pisov in potreb občine,
– pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega ra‑

zvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene de‑

javnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne 
in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, 
kadar je organizator občina.

61. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okvi‑

ru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statutom.
Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem 

imenu in za svoj račun.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem 

svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina 
odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.

62. člen
Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s 

stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način 
izvolitve članov sveta določa zakon.

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Število članov sveta določi občinski svet z odlokom, s ka‑

terim določi volilne enote za volitve v svet krajevne skupnosti.
Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in kon‑

ča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
Funkcija člana sveta je nezdružljiva s članstvom v nad‑

zornem odboru občine ter z delom v občinski upravi. Določbe 
zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje man‑

data članu občinskega sveta se smiselno uporabljajo tudi za 
prenehanje mandata člana sveta ožjega dela občine.

63. člen
Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najka‑

sneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti. 
Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici 
njegovih članov. Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki 
ga izmed sebe izvolijo člani sveta.

Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in predsta‑
vlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega sveta ter 
opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne skupnosti. 
Pravni posli, ki jih kot zastopnik krajevne skupnosti sklene 
predsednik njenega sveta, katerih vrednost presega tri milijone 
tolarjev, so veljavni le ob pisnem soglasju župana.

Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Pod‑
predsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge, 
ki mu jih določi predsednik.

Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve 
na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino glasov 
navzočih članov.

Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne sku‑
pnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.

Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti najmanj 
štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to potrebno. 
Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, če to zahteva 
župan ali najmanj polovica članov sveta.

Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno upo‑
rablja poslovnik občinskega sveta.

64. člen
Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s 

tem statutom naloge krajevne skupnosti.
Svet tudi:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se na‑

našajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter 
oblikuje svoja stališča in mnenja,

– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih 
splošnih aktov občine,

– sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in raz‑
polaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti.

Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne sku‑
pnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so 
pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne 
zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače 
določeno.

Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih 
vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za sklic in 
izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe tega 
statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.

65. člen
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog 

ter za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti lahko župan 
oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot svoj 
posvetovalni organ.

66. člen
Krajevne skupnosti imajo lastno premoženje, ki ga sesta‑

vljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pravice.
Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospo‑

dariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem 
skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo 
razpolaganje s premoženjem občine ter določbe tega statuta.

Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha 
pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in obveznosti 
na občino.

67. člen
Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz občinskega 

proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, 
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s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premo‑
ženja ožjega dela občine.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti 

v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto obli‑
kujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti. Finančne 
načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna njegova 
priloga, sprejme na predlog župana občinski svet.

Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih sku‑
pnosti, ki niso zajeti v proračunu občine.

Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je 
odgovoren predsednik sveta.

Krajevne skupnosti imajo lahko svoje žiro račune. Sklep 
o posebnem žiro računu skupnosti izda župan.

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se 
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne 
porabe in določbe odloka o proračunu občine.

Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti 
opravlja nadzorni odbor občine.

68. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega od‑

bora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali zbora 
občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti in 
razpiše predčasne volitve:

– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom 

zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi 
in splošnimi akti občine,

– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi 
občanov ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz občin‑
skega proračuna uporabljajo nenamensko.

Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine kra‑
jevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne 
opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma 
da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje 
nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom

V. POSEBNE PRAVICE MADŽARSKE NARODNE 
SKUPNOSTI IN NJENIH PRIPADNIKOV NA 

NARODNOSTNO MEŠANEM OBMOČJU OBČINE

69. člen
Občina varuje narodnostni značaj, zagotavlja enako‑

pravnost in uresničuje posebne pravice madžarske narodne 
skupnosti in njenih pripadnikov ter skrbi za vsestranski razvoj 
narodne skupnosti.

Na narodnostno mešanem območju občine je uradni jezik 
slovenščina in madžarščina. Oba jezika sta enakopravna. Ob‑
čanom madžarske narodne skupnosti je zagotovljena uporaba 
materinega jezika v javnem in družbenem življenju.

70. člen
Organi občine in vse javne službe poslujejo na narodno‑

stno mešanem območju občine v slovenskem in madžarskem 
jeziku. Pri svojem delu so dolžni upoštevati uradne priimke in 
imena pripadnikov madžarske narodne skupnosti.

Organi občine, državni organi, javna podjetja in ustano‑
ve uporabljajo na narodnostno mešanem območju dvojezične 
napise, pečate, žige, tiskovine in druge obrazce, v skladu z 
zakonom.

Zakonske zveze se na narodnostno mešanem območju 
sklepajo v slovenskem oziroma madžarskem jeziku, na željo 
mladoporočencev pa v obeh jezikih.

71. člen
Na narodnostno mešanem območju so napisne table z 

označbo krajev, ulic, razglasi, obvestila in opozorila ter drugi 
javni napisi dvojezični. Dvojezične napisne table morajo imeti 
na narodnostno mešanem območju vsi občinski in državni 

organi, podjetja, gospodarske organizacije, zasebniki, javni 
zavodi, društva ter druge organizacije in skupnosti.

Dvojezični napisi morajo zagotoviti enakopraven videz 
obeh jezikov.

72. člen
Na narodnostno mešanem območju se zbori občanov, 

javne manifestacije, zborovanja in vse ostale prireditve izvajajo 
v slovenskem in madžarskem jeziku.

73. člen
Statut in drugi akti občine se prevedejo v madžarski jezik 

in objavijo v slovenskem in madžarskem jeziku.
Predstavniki madžarske narodne skupnosti imajo pri svo‑

jem delu v občinskem svetu in njegovih organih pravico do 
uporabe materinega jezika.

74. člen
Na narodnostno mešanih območjih občina še posebej 

skrbi za razvoj in delovanje dvojezičnih vrtcev in šol.
Občina skupaj z občinskim svetom samoupravne narodne 

skupnosti podpira in spodbuja kulturno dejavnost madžarske 
narodne skupnosti, tisk, RTV in založniško dejavnost, izobra‑
ževanje kadrov za potrebe madžarske narodne skupnosti ter 
podpira stike z njenim matičnim narodom in obmejnimi župani‑
jami v Republiki Madžarski.

75. člen
Občinski svet in druge lokalne skupnosti zagotavljajo sa‑

moupravni narodni skupnosti nujno potrebne prostore in druge 
materialne možnosti za delovanje.

V okviru svojih pristojnosti občin s posebnimi akti ureja vpra‑
šanja, ki zadevajo uresničevanje pravic ter financiranje narodne 
skupnosti. K tem predpisom daje soglasje svet narodne skupnosti 
prek predstavnikov narodne skupnosti v občinskem svetu.

76. člen
Občinski svet, odbor ali drug organ mora obravnavati 

pobude sveta občinske madžarske samoupravne narodne sku‑
pnosti o zadevah, ki se nanašajo na položaj narodne skupno‑
sti in ohranjanje značilnosti narodnostno mešanih območij. O 
svojih sklepih, mnenjih in odločitvah občinski svet pisno obvesti 
občinsko madžarsko samoupravno narodno skupnost.

Za medsebojno obveščenost so si organi občine in občin‑
ske narodne skupnosti dolžni dostavljati zapisnike svojih sej.

Ko organi občine odločajo o zadevah, ki zadevajo uresniče‑
vanje posebnih pravic pripadnikov madžarske narodne skupno‑
sti, morajo predhodno pridobiti soglasje samoupravne narodne 
skupnosti, ko pa se odloča o zadevah, ki se nanašajo na položaj 
in ohranjanje značilnosti narodnostno mešanih območij, pa mo‑
rajo pridobiti mnenje samoupravne narodne skupnosti.

77. člen
V okviru pristojnosti občinskega sveta iz tretjega odstavka 

76. člena občinski svet madžarske narodne skupnosti prek 
članov občinskega sveta – predstavnikov madžarske narodne 
skupnosti daje soglasje k aktom v delu, ki se nanaša na naro‑
dno skupnost, in sicer k:

– statutu in spremembam statuta občine,
– o simbolih občine,
– o imenovanju naselij, ulic in trgov na narodnostno me‑

šanih območjih v občini,
– o ureditvi javnih napisnih tabel in oznak vidne dvoje‑

zičnosti,
– o drugih zadevah, ki urejajo posebne pravice madžar‑

ske narodne skupnosti.

78. člen
Svet občinske SNS daje predhodno mnenje k:
– razvojnim načrtom občine,
– razvojnim usmeritvam na področju kulture, izobraževa‑

nja in informiranja,
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– drugim zadevam, ki se nanašajo na uresničevanje po‑
sebnih pravic madžarske narodne skupnosti.

VI. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV  
PRI ODLOČANJU V OBČINI

79. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju 

v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

1. Zbor občanov

80. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo obmo‑

čja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi 
s tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in 
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne 
skupnosti,

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali 
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih 
območij,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre‑
membah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripravo 

programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter va‑
rovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot 
so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov 
in nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo 
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem sta‑
tutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene 
občinski svet ali župan.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora 
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna 
zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog 
upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, 
pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče 
upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primer‑
nem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

81. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali 

več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobu‑

do občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti. Župan mora 
sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj 5 od‑
stotkov volivcev v občini, zbor občanov v krajevni skupnosti pa 
na zahtevo najmanj 10 odstotkov volivcev v tej skupnosti.

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati 
pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. 
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. 
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in 
naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko 
zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo 
zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobu‑
dniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. 
Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po 
prejemu pravilno vložene zahteve.

82. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za kate‑

rega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter 
predlog dnevnega reda.

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen 
način.

83. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podž‑

upan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje pred‑
sedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pre‑
dloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje 
najmanj deset odstotkov volivcev z območja občine, za 
katero je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, 
če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na 
zboru. O odločitvi zbora se vodi zapisnik, ki ga je potrebno 
na krajevno običajen način objaviti in z njim seznaniti občin‑
ski svet in župana.

2. Referendum o splošnem aktu občine

84. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so 

vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet, 
razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih 
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski 
davki in druge dajatve.

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstav‑
ka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega 
sveta.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva 
najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon 
ali statut občine.

85. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član 

občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu 
splošnega akta občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta 
občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem 
za vložitev zahteve za razpis referenduma.

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana 
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, 
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali 
pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

86. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na ka‑

terem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali 
njegove posamezne določbe.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe 
na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo 
izida referenduma.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe 
zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju 
volje volivcev ne spremeni.

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni 
akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne 
določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem 
je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega man‑
data.

87. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referendu‑

ma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določbah 
mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma. 
Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo 
predmet referenduma, in obrazložitev.

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referen‑
duma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet 
ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj 
stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na sezna‑
mu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, 
datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis 
referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži 
županu.
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Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skla‑
du s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom 
in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude 
obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost 
odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje, 
da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti 
pobudnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz 
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi 
upravno sodišče.

88. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z 

osebnim podpisovanjem ali s podpisovanjem na seznamu.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpi‑

sovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis re‑
ferenduma, in rok za zbiranje podpisov. O načinu dajanja 
odloči župan s sklepom. Z istim sklepom določi obrazec 
seznama.

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, 
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice. Državni organ 
pristojen za vodenje evidence volilne pravice overi tudi podpise 
volivcev na seznamu.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, 
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno 
število volivcev.

89. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po 

sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika 
za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve 
zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim 
odstavkom prejšnjega člena.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje pet‑
inštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost 
dan.

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vrsto 
referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma 
njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referen‑
dumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendu‑
mu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, dan razpisa 
in dan glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem 
statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna 
komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

90. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki 

imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje 

večina volivcev, ki so glasovali.

91. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo 

lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilne‑
ga odbora odloča občinska volilna komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih 
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo refe‑
rendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s tem 
statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno 
vprašanje drugače urejeno.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občin‑
ska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki 
je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.

3. Svetovalni referendum

92. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vpra‑

šanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.

Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za 
njen del.

Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami 
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zave‑
zuje občinskih organov.

4. Drugi referendumi

93. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih 

in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z 

določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja refe‑
rendum, ni drugače določeno.

Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če se je 
zanjo izrekla večina glasovanih upravičencev oziroma upravi‑
čenk na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da 
se jih je glasovanja udeležila večina.

5. Ljudska iniciativa

94. člen
Najmanj deset odstotkov volivcev v občini lahko zahte‑

va izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve 
iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih 
organov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega 
odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določ‑
be zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referendum o 
splošnem aktu občine.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta 
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski 
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej 
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene 
zahteve.

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih or‑
ganov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od 
dne pravilno vložene zahteve.

95. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odlo‑

čanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo 
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

VII. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

96. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama 

določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zako‑
nom.

Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zaseb‑

nega prava.

97. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne 

službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih podro‑

čjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja odraslih, 
kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se zagotavljajo 
javne potrebe.
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98. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega 

zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z dru‑
gimi občinami.

99. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi 

javne službe z odlokom.

100. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi 

druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene 
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje go‑
spodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

101. člen
Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob 

upoštevanju pogojev določenih z zakonom.

102. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega za‑

gotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi go‑
spodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrbovalnih 
sistemov skupaj z drugimi občinami.

103. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah, 

ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, občinski 
sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki ga zastopa 
župan občine.

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove 
naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način 
financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.

104. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so 

po zakonu obvezne.

VIII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

105. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične 

stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober go‑

spodar.
Odločitev o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja 

sprejme župan, odločitev o pridobitvi in odtujitvi nepremičnega 
premoženja pa sprejme občinski svet, razen če do določene 
vrednosti pooblasti župana občine s posebnim sklepom.

Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega pre‑
moženja mora župan preveriti, ali so v proračunu zagotovljena 
finančna sredstva. Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in pre‑
mičnin v lasti občine se izvede v po postopku in na način, ki ga 
določa zakon. Če z zakonom to ni urejeno, se odprodaja in za‑
menjava nepremičnin in premičnin izvedeta v skladu s predpisi, 
ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega premoženja.

106. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks, 

pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

107. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja 

javne porabe so zajeti v proračunu občine.
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhod‑

kov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani 

prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi do‑
hodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim 
premoženjem in načrtovani odhodki.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in 
zadolževanje občine. V bilanci prihodkov in odhodkov so vklju‑
čeni tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine.

108. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki 

so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo prevzema‑
ti obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena 
za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni 
vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo 
sredstev.

109. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je 

odredbodajalec za sredstva proračuna.
Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti 

posamezne delavce občinske uprave ali podžupana.

110. člen
Proračun občine je odlok občine, v katerem so predvideni 

prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki občine za 
eno leto.

Rebalans proračuna je odlok o spremembi proračuna.
Neposredni uporabnik občinskega proračuna so občinski 

organi.
Posredni uporabnik občinskega proračuna je krajevna 

skupnost, občinski sklad, javni zavod, katerega ustanovitelj 
je občina, in drugi uporabnik, če se financira iz občinskega 
proračuna (v nadaljevanju: uporabnik).

111. člen
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhod‑

kov ter račun financiranja.
Proračun občine sprejme občinski svet na predlog župana 

z odlokom.
V odloku o proračunu občine se določi tudi obseg za‑

dolževanja in poroštev občine ter druga vprašanja v zvezi z 
izvrševanjem proračuna ter posebna pooblastila župana pri 
izvrševanju proračuna za posamezno leto.

112. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo 

prihodki, ki se vštevajo v primerno porabo po zakonu.
Prihodki iz tega člena pripadajo občini v višini določeni z 

zakonom oziroma z aktom o njihovi uvedbi.

113. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo 

prihodki, ki se ne vštevajo v primerno porabo po zakonu.

114. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračun‑

ska rezerva, kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje 
namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo pred‑
videnih dovolj sredstev.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča 
župan.

115. člen
Proračun občine mora biti sprejet pred pričetkom leta, na 

katerega se nanaša.
Če proračun ni sprejet pred pričetkom leta, na katerega 

se nanaša, se financiranje nadaljuje na podlagi proračuna za 
preteklo leto.

Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu z 
zakonom. Sklep velja za tri mesece in se lahko na predlog žu‑
pana s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri mesece.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti 
sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v enakem 
obdobju v proračunu za preteklo leto.
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116. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih 

obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna 
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan 
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne 
ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, 
ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračunska sredstva.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski 
svet.

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predla‑
gati rebalans proračuna.

117. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok 

občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za 
proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto za 
ta namen.

118. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pri‑

stojnost uporabnika ali posredovanje uporabnika proračuna, se 
sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje 
uporabnika.

O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.
Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom ukine 

in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se neporablje‑
na sredstva prenesejo v tekočo proračunsko rezervo ali se 
prerazporedijo med druge uporabnike.

119. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro‑

računa izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko 
za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine 
ali najame posojilo največ 5 odstotkov sprejetega proračuna, ki 
mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega 
člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na 
prvi naslednji seji.

120. člen
Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skupno 

doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki se do‑
loči vsako leto s proračunom v višini 0,5 odstotkov prihodkov.

Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar 
najpozneje do 31. decembra tekočega leta. Izločanje prihod‑
kov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve občine 2 odstotka 
letno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov 
za zadnje leto.

121. člen
Rezerva se uporablja:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri 

odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so: suša, 
potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke ne‑
sreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni 
in rastlinski škodljivci;

– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pri‑
tekajo neenakomerno;

– za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje točke prejšnjega od‑

stavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva 
iz druge točke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev iz prvega in drugega odstavka tega 
člena odloča župan.

122. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme 

občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni in 

doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter predvide‑
na in dosežena izvršitev računa financiranja ter sredstva rezerv. 

Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim računom proračuna 
tudi premoženjsko bilanco občine na dan 31. decembra, leta, 
za katerega sprejme zaključni račun.

Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinskemu 
svetu najkasneje do konca marca tekočega leta.

123. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih 

sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.

124. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je 

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju po‑

roštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, 
katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.

125. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje občinska uprava.

126. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del izva‑

ja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

IX. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

127. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, 

odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske 

in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni 
račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet 
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslov‑
nik občinskega sveta.

128. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občin‑

ski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega 
sveta.

Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan 
za sprejem odloka.

129. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko 

večino opredeljenih glasov navzočih članov, se uredi organiza‑
cija in način dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in 
dolžnosti članov občinskega sveta.

130. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje 

pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način 
njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristoj‑
nosti, kadar je tako določeno z zakonom.

131. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo splo‑

šen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

132. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali 

odloka v procesu njihovega izvrševanja.

133. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela orga‑

nov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka.
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134. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni 

v Uradnem listu RS in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, 
če ni v njih drugače določeno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere 
tako določi občinski svet ali župan.

2. Posamični akti občine

135. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča občina 

o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne 
pristojnosti.

136. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi občin‑

ske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, 
če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih 
stvareh iz prenesene državne pristojnosti odloča državni organ, 
ki ga določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih or‑
ganov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

X. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE  
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

137. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo 

ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se po‑
sega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se s 
predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja občine 
posega v njene pravice.

138. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim 

sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi 
predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojno‑
sti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina 
posega v njeno pristojnost.

139. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija 

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi 
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi če 
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti 
uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

140. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stran‑

ka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih 
oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi 
občine, določene z ustavo in zakoni.

XI. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE

141. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zako‑

nitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pri‑
stojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci 
občinske uprave.

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opra‑
vljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in 
strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko 
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje 
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na 
teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje 
nalog iz državne pristojnosti.

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad za‑
konitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, 
medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Statut Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99) vse-
buje naslednje končne določbe:

142. člen
V treh mesecih po uveljavitvi tega statuta morajo krajevne 

skupnosti svoj splošni akt uskladiti s tem statutom in ga predlo‑
žiti občinskemu svetu v soglasje.

143. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

144. člen
Z dnem, ko začne veljati ta statut, preneha veljati Statut Ob‑

čine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96, 21/97 in 52/98).

Spremembe in dopolnitve statuta (Uradni list RS, 
št. 119/00) vsebujejo naslednjo končno določbo:

145. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati nasle‑

dnji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe in dopolnitve statuta (Uradni list RS, 
št. 69/02) vsebujejo naslednjo končno določbo:

146. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati nasle‑

dnji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe in dopolnitve statuta (Uradni list RS, 
št. 69/06) vsebujejo naslednje končne določbe:

147. člen
Določbe 1. člena teh sprememb in dopolnitev statuta se 

uporabljajo za izvedbo lokalnih volitev v letu 2006, določba 
2. in 3. člena pa se začnejo uporabljati po izvedenih lokalnih 
volitvah v letu 2006.

148. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati nasle‑

dnji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe in dopolnitve statuta (Uradni list RS, 
št. 55/10) vsebujejo naslednje končne določbe:

149. člen
Določba 3. člena teh sprememb in dopolnitev statuta 

se uporablja za izvedbo lokalnih volitev v letu 2010, določba 
9. člena pa po izvedenih lokalnih volitvah v letu 2010.

150. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati nasle‑

dnji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

151. člen
To prečiščeno besedilo Statuta Občine Lendava začne velja‑

ti petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015‑01‑05/99
Lendava, dne 8. septembra 2010

Župan
Občine Lendava

mag. Anton Balažek l.r.
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OPLOTNICA

4097. Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica 
za leto 2009

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 
– ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 
109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni 
list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) je občinski svet na 18. redni 
seji dne 14. 9. 2010 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Oplotnica za leto 2009

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Oplotnica 

za leto 2009.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 

2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihod‑
kov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb 
ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvi‑
denih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna 
Občine Oplotnica za leto 2009. Sestavni del zaključnega 
računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je po‑
dan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih 
projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi 
realizaciji v tem letu.

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2009 izkazuje:

I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2009
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih

Konto K2/K3
Sprejet proračun 

2009  
(1)

Veljavni 
proračun  

(2)

Zaključni račun 
2009 (3)

Indeks 
(3)/(1)

Indeks 
(3)/(2)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.571.384,00 3.600.118,00 3.425.903,39 95,9 95,2
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.509.461,00 2.536.395,00 2.436.538,17 97,1 96,1

70 DAVČNI PRIHODKI 2.353.961,00 2.353.961,00 2.297,544,67 97,6 97,6
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.132.241,00 2.132.241,00 2.144.997,00 99,2 99,2
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 101.020,00 101.020,00 99.390,98 98,4 98,4
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 120.700,00 120.700,00 83.156,69 68,9 68,9
71 NEDAVČNI PRIHODKI 155.500,00 182.434,00 138.993,50 89,4 76,2
710 UDELEŽBA NA DOBIČEKU IN DOHODKI 

OD PREMOŽENJA 54.800,00 54.800,00 59.560,60 108,7 108,7
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 3.500,00 3.500,00 998,90 28,5 28,5
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 200,00 200,00 547,90 274,0 274,0
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 97.000,00 123.934,00 77.886,10 80,3 62,8
72 KAPITALSKI PRIHODKI 140.000,00 140.000,00 4.187,15 3,0 3,0
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 5.000,00 5.000,00 4.187,15 83,7 83,7
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ  

IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 135.000,00 135.000,00 0,00 0,0 0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 921.923,00 923.723,00 985.178,07 106,9 106,7
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH  

JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 921.923,00 923.723,00 985.178,07 106,9 106,7
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4.229.294,00 4.258.025,26 3.804.319,16 90,0 89,3
40 TEKOČI ODHODKI 779.284,00 914.348,88 769.611,61 98,8 84,2
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400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 286.115,00 271.362,06 239.613,59 83,8 88,3

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 38.696,00 38.696,42 31.592,81 81,6 81,6

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 376.973,00 526.790,40 463.602,86 123,0 88,0

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 65.000,00 65.000,00 23.335,35 35,9 35,9

409 REZERVE 12.500,00 12.500,00 11.500,00 92,0 92,0

41 TEKOČI TRANSFERI 1.159.286,00 1.165.002,04 1.108.176,95 95,6 95,1

410 SUBVENCIJE 40.000,00 37.300,00 34.492,12 86,2 92,5

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  
IN GOSPODINJSTVOM 521.730,00 573.786,66 546.309,67 104,7 95,2

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM  
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 164.500,00 148.808,28 134.295,28 81,6 90,3

413 DRUGI DOMAČI TRANSFERI 433.056,00 405.107,10 393.079,88 90,8 97,0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.187.574,00 2.106.987,34 1.882.737,03 86,1 89,4

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH  
SREDSTEV 2.187.574,00 2.106.987,34 1.882.737,03 86,1 89,4

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 103.150,00 71.687,00 43.760,57 42,4 61,0

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM  
IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO  
PRORAČUNSKI UPORABNIKI 29.000,00 29.000,00 28.999,96 100,0 100,0

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI  
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 74.150,00 42.687,00 14.760,61 19,9 34,6

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  
(PRIMANJKLJAJ) (I.‑II.)  
(Skupaj prihodki minus odhodki) –657.910,00 –657.907,26 –378.415,77 57,5 57,5

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK  
(PRIMANJKLJAJ) (I.‑7102)‑(II.‑403‑404) 
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti 
minus skupaj odhodki brez plačil obresti) –602.910,00 –602.907,26 –358.263,23 59,4 59,4

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70+71)‑(40+41) (Tekoči prihodki minus 
tekoči odhodki in tekoči transferi) 570.891,00 457.044,08 558.716,61 97,9 122,3

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00 0,00 0,00 ‑‑‑ ‑‑‑

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 0,00 0,00 ‑‑‑ ‑‑‑

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00 0,00 0,00 ‑‑‑ ‑‑‑

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.‑V.) 0,00 0,00 0,00 ‑‑‑ ‑‑‑

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 550.000,00 550.000,00 550.000,00 100,0 100,0

50 ZADOLŽEVANJE 550.000,00 550.000,00 550.000,00 100,0 100,0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 550.000,00 550.000,00 550.000,00 100,0 100,0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 128.400,00 128.400,00 104.298,42 81,2 81,2

55 ODPLAČILA DOLGA 128.400,00 128.400,00 104.298,42 81,2 81,2

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 128.400,00 128.400,00 104.298,42 81,2 81,2

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.) –236.310,00 –236.307,26 67.285,81 ‑‑‑ ‑‑‑

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.) 421.600,00 421.600,00 445.701,58 105,7 105,7

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX.) 657.910,00 657.907,26 378.415.77 57,5 57,5

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
NA DAN 31. 12. 2009 236.310,00 236.310,00 166.458,55
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3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2009 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnih 
straneh Občine Oplotnica http://www.oplotnica.si.

Št. O19.18/2010
Oplotnica, dne 14. septembra 2010

Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

4098. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki  
v Občini Oplotnica

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 39/06 – ZV1‑UPB1, 28/06, 49/06 – ZMetD, 66/06, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO‑1A, 70/08), 3. in 17. člena Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, 17/08, 76/08), Uredbe o rav‑
nanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08), Uredba o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 
62/08), Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
(Uradni list RS, št. 84/06), Odredba o ravnanju z ločeno zbra‑
nimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunal‑
nimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01), Uredba o oblikovanju 
cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 32/09), Pravilnik 
o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 79/08), Uredba o 
ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (Uradni 
list RS, št. 68/08), 3., 4., 6. in 7. člena Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Oplotnica (Uradni list RS, št. 22/02) 
16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 
1/02, 38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica na 18. redni seji 
dne 14. 9. 2010 sprejel

O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki  

v Občini Oplotnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa način in pogoje opravljanja obvezne 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v 
nadaljnjem besedilu: javne službe) na območju Občine Oplo‑
tnica. S tem odlokom so določene vrste komunalnih odpadkov 
(v nadaljevanju: odpadki), njihovo zbiranje, odvoz in odlaganje 
(v nadaljevanju: ravnanje), subjekti ravnanja z odpadki, način 
obračunavanja stroškov za ravnanje z odpadki ter nadzor nad 
izvajanjem tega odloka.

2. člen
(cilji odloka)

Cilji ravnanja z odpadki po tem odloku so:
1. Preprečevanje neorganiziranega odlaganja odpadkov.
2. Zajetje in ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka.
3. Vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo.
4. Sprejemljivost ukrepov za okolje.
5. Viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev 

javne službe.
6. Uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj«.
7. Izboljšati dostop do storitev javne službe ravnanja 

s komunalnimi odpadki.

8. Zagotoviti izdelavo in sprejem letnih programov rav‑
nanja s komunalnimi odpadki in letnih programov odlaganja 
odpadkov ter dolgoročnih ukrepov na področju ravnanja in 
odlaganja odpadkov.

3. člen
(pojmi)

Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji 
pomen:

1. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim 
po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti ter stori‑
tvenih dejavnosti, ki nastajajo na območju Občine Oplotnica

2. Ostanki komunalnih odpadkov so komunalni odpadki, 
iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije, ali ostanki iz pre‑
delave ločeno zbranih frakcij in kosovnih odpadkov, ki jih zaradi 
njihove sestave ali načina nastajanja praviloma ni možno razvr‑
stiti v skupino „Ločeno zbrane frakcije“ ali v druge skupine ko‑
munalnih odpadkov ali v skupino „Embalaža“, vključno z ločeno 
zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek v klasifikacijskem 
seznamu odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki.

3. Odpadna embalaža je odpadna prodajna in sekundar‑
na embalaža, ki je komunalni odpadek skladno s predpisom o 
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

4. Embalaža iz sestavljenih materialov je embalaža iz 
materialov, ki so sestavljeni iz več slojev iz različnih materialov, 
ki jih ročno ni mogoče razstaviti ali drugače med seboj ločiti.

5. Biorazgradljivi odpadki so organski odpadki, ki nasta‑
jajo v gospodinjstvih kot kuhinjski odpadki (npr. ostanki hrane, 
zelenjavni odpadki, odpadki sadja ...) in organski odpadki iz 
gostinskih lokalov, trgovin s sadjem in zelenjavo, ter odpadki 
z vrtov in parkov vključno z odpadki s pokopališč (npr. zemlja, 
cvetje in rože, venci, ikebane brez podstavkov in posod ...).

6. Ločeno zbrane frakcije so odpadki iz podskupine „Lo‑
čeno zbrane frakcije“ in ločeno zbrana odpadna embalaža, ki 
je komunalni odpadek iz podskupine „Embalaža“ vključno z 
ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek s klasifika‑
cijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju 
z odpadki. Ločene frakcije so določene v prilogi 1, ki je sestavni 
del Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opra‑
vljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni 
list RS, št. 21/01).

7. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine „Drugi 
komunalni odpadki“ s klasifikacijskega seznama odpadkov, 
določenega v predpisu o ravnanju z odpadki, ki zaradi svoje 
velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zaboj‑
nikih, posodah ali vrečkah za odpadke. Kosovni odpadki niso: 
avtoplašči, avtomobilski deli ipd.

8. Oprema (odpadna električna in elektronska oprema, 
v nadaljevanju OEEO), ki se uporablja v gospodinjstvu in 
vsebuje nevarne snovi, je zavržena oprema, ki vsebuje kloro‑
fluoroogljike, in zavržena električna in elektronska oprema, ki 
vsebuje nevarne snovi, iz podskupine „Ločeno zbrane frakcije“ 
s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu 
o ravnanju z odpadki, kot so hladilniki, zamrzovalniki, toplotne 
črpalke in klimatske naprave, ki vsebujejo klorofluoroogljike ali 
klorofluoroogljikovodike, avdiovizuelna, računalniška ali druga 
elektronska oprema, ki se uporablja v gospodinjstvu.

9. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo 
eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z 
odpadki, na katere se nanaša s to odredbo določen najmanjši 
obseg oskrbe. Nevarne frakcije so določene v prilogi 2, ki je 
sestavni del odredbe.

10. Povzročitelj odpadkov je vsak prebivalec Občine 
Oplotnica in vsaka fizična, pravna oseba ali oseba javnega 
prava katere delovanje ali dejavnost na območju Občine Oplo‑
tnica povzroča nastajanje odpadkov. Povzročitelj komunalnih 
odpadkov je tudi oseba, ki po pooblastilu povzročitelja komu‑
nalnih odpadkov prepušča komunalne odpadke izvajalcu javne 
službe.

11. Povzročitelj biorazgradljivih odpadkov iz gospodinjstva 
je oseba, ki zaradi svojega delovanja povzroča nastajanje ku‑
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hinjskih odpadkov v gospodinjstvu. Za povzročitelja kuhinjskih 
odpadkov iz gospodinjstva se šteje tudi oseba, ki upravlja:

– kuhinjo, v kateri se pripravi v letnem povprečju manj kot 
20 obrokov hrane dnevno, 

– prostore, v katerih se razdeli v letnem povprečju manj 
kot 10 obrokov hrane dnevno, ali 

– prostore, v katerih se razdeljujejo obroki hrane, ki jih do‑
stavlja povzročitelj kuhinjskih odpadkov iz gostinstva, dostava 
obrokov pa po določbah te uredbe ni redna.

12. Povzročitelj biorazgradljivih odpadkov iz gostinstva 
je nosilec živilske dejavnosti, ki upravlja kuhinjo, v kateri se 
v letnem povprečju pripravi dnevno 20 ali več obrokov hrane.

13. Posoda za zbiranje odpadkov so namenski zabojniki, 
kontejnerji, vrečke, kompostniki in druga prepisana oprema za 
zbiranje posameznih vrst odpadkov (v nadaljevanju: embalaža 
za zbiranje odpadkov).

14. Hišni kompostnik je zabojnik za kompostiranje od‑
padkov rastlinskega izvora iz vrtov in kuhinjskih odpadkov na 
vrtu, ki pripada posameznemu gospodinjstvu ali več gospodinj‑
stvom, če gre za večstanovanjsko stavbo z vrtom, z namenom, 
da se kompost uporabi na tem vrtu.

15. Zbirno mesto za ostanek odpadkov (v nadaljevanju: 
zbirno mesto) je ustrezno urejen prostor v objektu ali v bližini 
objekta na stavbni parceli ali funkcionalnem zemljišču, kjer 
povzročitelji odlagajo ostanke odpadkov v tipizirane posode 
ali zabojnike. Na zbirnem mestu se v posebej za to tipizirane 
posode odlagajo tudi biološki odpadki.

16. Prevzemno mesto za ostanek odpadkov (v nadaljeva‑
nju: prevzemno mesto) je ustrezno urejen prostor, s katerega 
izvajalec javne službe prevzema in odvaža ostanke komunalnih 
odpadkov. Lokacija prevzemnega mesta je na dan odvoza 
komunalnih odpadkov ob javni dovozni cesti.

17. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je vnaprej dolo‑
čeno mesto, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz objektov 
v neposredni okolici izvajalcu javne službe te odpadke prepu‑
ščajo. Povzročitelj komunalnih odpadkov na poziv izvajalca jav‑
ne službe na prevzemnem mestu prepušča kosovne odpadke 
po vnaprej določenem in javno objavljenem urniku.

18. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, 
opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki 
po določenem urniku na naseljenih območjih omogoča, da 
povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te 
frakcije oddajajo. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi 
pokrit prostor ali ustrezen zabojnik, ki se ga za določen krajši 
čas začasno uredi in opremi za oddajanje in ločeno zbiranje 
teh frakcij.

19. Zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit prostor, 
urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje 
posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih od‑
padkov izvajalcu javne službe te frakcije prepuščajo.

20. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen 
za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frakcij, 
kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe 
te frakcije oddajajo.

21. Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in 
opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst 
ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše 
okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne 
odpadke. Zbirni center je lahko hkrati urejen tudi kot zbiralnica 
nevarnih frakcij.

22. Sortirnica je pokrit, ustrezno urejen prostor, v katerem 
se izvaja prebiranje in razvrščanje ločeno zbranih frakcij kolikor 
le‑te ne dosegajo dovolj dobre čistosti; sortiranje nevarnih frak‑
cij ter razgradnja in predelava kosovnih odpadkov.

23. Odlagališče nenevarnih odpadkov (v nadaljevanju: 
Odlagališče) je prostor ali objekt za varno in nadzorovano 
odlaganje nenevarnih odpadkov.

24. Gospodinjstvo je skupnost posameznikov, ki stalno 
prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavlja‑
nje osnovnih življenjskih potreb (kot na primer za stanovanje, 
hrano, šolanje otrok ipd.). Za gospodinjstvo se šteje tudi posa‑

meznik, ki izjavi, da prebiva sam v ločeni stanovanjski enoti, ali 
kot podnajemnik v delu te enote in sam porablja dohodke za 
zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb.

4. člen
(subjekti ravnanja)

Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:
1. Občina Oplotnica (v nadaljevanju: občina),
2. izvajalec javne službe ravnanja z odpadki (v nadalje‑

vanju: izvajalec),
3. povzročitelji odpadkov (v nadaljevanju: povzročitelji) so 

pravne in fizične osebe, osebe javnega prava, ki na območju 
občine stalno, začasno ali občasno povzročajo odpadke s 
tem, da:

– bivajo v svojih ali najetih nepremičninah
– so lastniki počitniške hiše
– opravljajo dejavnost
– upravljajo javne površine (npr. tržnice, sejmišča, igri‑

šča, avtobusne postaje, parke, parkirišča, ulice, pločnike in 
podobno)

– organizirajo kulturne, športne ter druge javne prire‑
ditve.

V primeru, da ni mogoče ugotoviti ali določiti povzročitelja 
odpadkov, se za povzročitelja šteje lastnik zemljišča ali nepre‑
mičnine, kjer so odloženi odpadki.

5. člen
(vključevanje)

V sistem ravnanja z odpadki se morajo vključit vsi povzro‑
čitelji, ki bivajo v svojih ali najetih nepremičninah, ki so lastniki 
počitniških hiš, opravljajo dejavnost v poslovnih in industrijskih 
objektih, ki upravljajo javne površine ali organizirajo kulturne in 
športne ter druge javne prireditve na območju občine, pri ka‑
terih nastajajo odpadki, ne glede na njihovo stalno ali začasno 
prebivališče oziroma sedež.

Prav tako je odlok obvezen za udeležence pri načrtovanju 
in projektiranju objektov, kjer bodo nastajali komunalni odpadki. 
Načrtovalci, projektanti in izdelovalci projektne dokumentacije 
morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objek‑
tov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij 
upoštevati poleg splošnih normativov in standardov tudi določ‑
be tega odloka ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja 
odpadkov ter opremo izvajalca na osnovi pridobitve projektnih 
pogojev oziroma smernic.

II. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE

6. člen
(vrste storitev)

Javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki po tem 
odloku obsega:

1. Ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami.
2. Ravnanje s kosovnimi odpadki in opremo.
3. Ravnanje z nevarnimi frakcijami.
4. Ravnanje z ostanki komunalnih odpadkov.
5. Ravnanje z biorazgradljivimi odpadki.

7. člen
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki se vzpo‑

stavlja sistem:
1. Izvornega ločevanja in zbiranja komunalnih odpadkov 

za odpadno embalažo, kosovne odpadke, ter frakcije odpad‑
kov, ki nastajajo v gospodinjstvu.

2. Ločeno zbiranje in prevzemanje ločenih frakcij v zbiral‑
nicah in zbirnem centru.

3. Ločeno zbiranje in prevzemanje biorazgradljivih odpad‑
kov in njim podobnih odpadkov.

4. Ločeno zbiranje in prevzemanje nevarnih frakcij v pre‑
mični zbiralnici nevarnih frakcij.
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5. Ločeno zbiranje in prevzemanje kosovnih odpadkov na 
prevzemnih mestih.

6. Vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo ozi‑
roma predelavo.

7. Odlaganje zgolj preostanka odpadkov na urejenem 
odlagališču nenevarnih odpadkov.

8. Saniranje divjih odlagališč.

8. člen
(ravnanje z ločenimi frakcijami)

Ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami je:
– zbiranje ločenih frakcij s sistemom prosojna modra 

vreča in njihovo prevzemanje pri gospodinjstvih in v zbiralnicah 
ter v zbirnih centrih,

– oddajanje odpadne embalaže, prevzete v okviru ločene‑
ga zbiranja frakcij v zbiralnicah in zbirnih centrih, v predelavo 
skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno 
embalažo,

– nabava tipiziranih vreč za prepuščanje ločenih frakcij 
odpadne embalaže in tipiziranih vreč za mešane komunalne 
odpadke v gospodinjstvih,

– urejanje in vzdrževanje prostorov, kjer je nameščena 
oprema zbiralnic in zbirnih centrov,

– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih ločenih 
frakcijah po predpisih na področju ravnanja z odpadki.

III. VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV

9. člen
(komunalni odpadki)

Komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni od‑
padki, ki nastajajo v bivalnem okolju, v proizvodnih in storitve‑
nih dejavnostih ter na površinah in v objektih v javni rabi, in so 
pretežno trdni in po svoji sestavi heterogeni. Skladno z uredbo 
o ravnanju z odpadki so po klasifikacijski številki odpadka 20 
kot komunalni odpadki (gospodinjski in njim podobni odpadki 
iz trgovine, industrije in javnega sektorja) vključno ločeno zbra‑
nimi frakcijami, opredeljeni naslednji odpadki:

1. Ločeno zbrane frakcije:
– Papir in karton,
– Steklo,
– Biorazgradljivi kuhinjski odpadki,
– Oblačila,
– Tekstil,
– Topila,
– Kisline,
– Alkalije,
– Fotokemikalije,
– Pesticidi,
– Fluoroscentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo 

srebro,
– Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike,
– Jedilno olje in maščobe,
– Olja in maščobe, ki niso navedene pod 20 01 25,
– Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo 

nevarne snovi,
– barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni 

pod 20 01 27,
– Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi,
– Čistila, ki niso navedena pod 20 01 29,
– Citotoksična in citostatična zdravila,
– Zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31,
– Baterije in akumulatorji, ki so navedeni pod 16 06 01, 

16 06 02 ali 16 06 03 ter ne sortirane Baterije in akumulatorji, 
ki vsebujejo te baterije in akumulatorje,

– Baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 20 01 33,
– Zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje 

nevarne snovi in ni navedena pod 20 01 21 in 20 01 37,
– Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni nave‑

dena pod 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35,

– Les, ki vsebuje nevarne snovi,
– Les, ki ni naveden pod 20 01 37,
– Plastika,
– Kovine,
– Odpadki iz čiščenja dimnikov,
– Drugi tovrstni odpadki.
2. Odpadki iz vrtov in parkov (vključno z odpadki iz po‑

kopališč):
– Biorazgradljivi odpadki,
– Zemlja in kamenje,
– Drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi.
3. Drugi komunalni odpadki:
– Mešani komunalni odpadki,
– Odpadki z živilskih trgov,
– Odpadki iz čiščenja cest,
– Greznični mulj,
– Odpadki iz čiščenja komunalne odpadne vode,
– Kosovni odpadki,
– Drugi tovrstni komunalni odpadki.

10. člen
Komunalni odpadki in njim podobni odpadki iz industri‑

je, obrti in storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno zbranimi 
frakcijami, ki so pod klasifikacijsko številko odpadka 20 01 
opredeljeni kot nevarni komunalni odpadki, ter odpadki pod 
klasifikacijskimi številkami 16, 17 in 18, se ne odlagajo v poso‑
de za odpadke, in so:

– Topila (Organska in halogenirana topila),
– Kisline,
– Alkalije,
– Fotokemikalije,
– Pesticidi (Pesticidi in biocidi),
– Fluoroscentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo 

srebro,
– Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike (Hla‑

dilniki, zmrzovalniki, toplotne črpalke in klimatske naprave za 
uporabo v gospodinjstvih),

– Jedilno olje in maščobe,
– Olja in maščobe, ki niso navedene pod 20 01 25,
– Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo 

nevarne snovi,
– Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni 

pod 20 01 27,
– Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi,
– Čistila, ki niso navedena pod 20 01 29,
– Citotoksična in citostatična zdravila,
– Zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31,
– Baterije in akumulatorji, ki so navedeni pod 16 06 01, 

16 06 02 ali 16 06 03 ter ne sortirane baterije in akumulatorji, 
ki vsebujejo te baterije in akumulatorje,

– Baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 20 01 33,
– Zavržena električna in elektronska oprema, ki vseb,uje 

nevarne snovi in ni navedena pod 20 01 21 in 20 01 37,
– Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni na‑

vedena pod 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35 (TV sprejemniki, 
radijski sprejemniki, osebni računalniki, tiskalniki in druga ele‑
ktronska oprema, ki je v splošni, neprofesionalni rabi),

– Les, ki vsebuje nevarne snovi,
– Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je one‑

snažena z nevarnimi snovmi,
– Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren ovoj, kot je 

azbest in prazne tlačne posode,
– Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov,
– Odpadki, ki niso navedeni drugje na seznamu,
– Odpadki iz zdravstva ali veterinarstva in/ali z njima 

povezanih raziskav.
Ravnanje z nevarnimi frakcijam je:
– zbiranje in prevzemanje nevarnih frakcij v premičnih 

zbiralnicah po vnaprej dogovorjenem urniku,
– prevzemanje nevarnih frakcij v zbirnem centru,
– začasno skladiščenje zbranih nevarnih frakcij,
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– oddajanje nevarnih frakcij pooblaščenim zbiralcem ozi‑
roma predelovalcem,

– nabava in vzdrževanje posod za začasno hranjenje 
nevarnih frakcij,

– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih nevar‑
nih frakcijah po predpisih o ravnanju z odpadki.

Če nastanejo nevarni komunalni odpadki izven gospodinj‑
stev, ti odpadki niso predmet tega odloka.

11. člen
Ravnanje z ostanki komunalnih odpadkov je:
– zbiranje in prevzemanje ostankov komunalnih odpad‑

kov,
– prevoz in oddajanje prevzetih ostankov komunalnih 

odpadkov na odlagališče odpadkov,
– nabava in vzdrževanje tipskih zabojnikov in vreč za 

ostanke komunalnih odpadkov,
– namestitev črtne kode na zabojnike za ostanek komu‑

nalnih odpadkov ter nabava čitalcev,
– nabava in prodaja tipiziranih vrečk za ostanke komu‑

nalnih odpadkov,
– nabava in vzdrževanje vozil za prevoz ostankov komu‑

nalnih odpadkov,
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih ostan‑

kih komunalnih odpadkih po predpisih o ravnanju in odlaganju 
odpadkov,

– saniranje divjih odlagališč.
Ravnanje s temi odpadki je določeno z veljavnimi pred‑

pisi.
Predmet odloka tudi niso odpadki iz kmetijstva, vrtnar‑

stva, ribogojstva, gozdarstva, lova in ribištva, iz priprave in 
predelave hrane (klasifikacijska številka 02) in se ravnanje s 
temi odpadki predpisuje z državnimi predpisi. Ravno tako niso 
predmet tega odloka gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja 
objektov, vključno z odpadnimi materiali pri gradnji cest kot tudi 
vsi ostali odpadki, ki so v klasifikacijskem seznamu pod številko 
17 odpadkov in klasifikacijskem seznamu nevarnih odpadkov 
Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 
62/08) opredeljeni kot nekomunalni odpadki.

12. člen
Ostanki komunalnih odpadkov se odlagajo na Odlagališču 

za nenevarne odpadke Pragersko (v nadaljnjem besedilu: na 
odlagališču). Na odlagališče je dovoljeno odlagati samo od‑
padke, ki imajo spremno dokumentacijo, zahtevano z Uredbo 
o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 
98/07, 62/08) in so predhodno obdelani skladno z Uredbo o 
ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08).

Na odlagališče se odlagajo tudi nenevarni odpadki, za 
katere je pridobljeno dovoljenje Agencije RS za okolje pri Mi‑
nistrstvu za okolje in prostor. Upravljavec odlagališča mora 
imeti poslovnik za obratovanje odlagališča, kakor je predpisan 
z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list 
RS, št. 32/06, 98/07, 62/08).

IV. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

13. člen
(zbirno in prevzemno mesto)

Zbirno mesto za komunalne odpadke je ustrezno urejen 
prostor za postavitev tipiziranih posod za odpadke ali plastičnih 
vrečk, v katere povzročitelji odpadkov redno odlagajo ostanke 
komunalne odpadke.

Prevzemna mesta so mesta, kjer morajo povzročitelji od‑
padkov pripraviti prostor za posode ali za odpadke po določbah 
tega odloka in na način, da lahko izvajalec komunalne odpadke 
prevzame in jih s posebnimi smetarskimi vozili odpelje.

Povsod, kjer je primerno, morata biti zbirno in prevzemno 
mesto na istem prostoru. Kjer to ni možno, so povzročitelji 

odpadkov dolžni dostaviti posode ali plastične vrečke z ostanki 
komunalnih odpadki na prevzemno mesto.

Zbirna in prevzemna mesta so dolžni vzdrževati povzro‑
čitelji odpadkov, ki morajo skrbeti tudi za red in čistočo na teh 
mestih ter dovoznih poteh do prevzemnih mest. Predpisana 
posoda za zbiranje odpadkov ne sme biti napolnjena tako, da 
se ne da zapreti.

14. člen
Prevzemno mesto za odpadke je prvenstveno potrebno 

urediti na površini, ki je v lasti povzročiteljev, lastnikov ali upra‑
vljavcev objektov, v katerem nastajajo odpadki, kolikor pa to iz 
objektivnih razlogov ni mogoče, lahko pristojni organ občine 
dovoli ureditev prevzemnega mesta odpadkov na javni površini, 
če iz vloge uporabnikov izhajajo objektivni razlogi.

Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojni‑
kov praviloma ne sme biti stopnic, robnikov ali drugih ovir.

15. člen
Povzročitelji odpadkov, do katerih izvajalec zaradi od‑

maknjenosti od prevoznih cest ne more priti, lahko odlagajo 
odpadke v plastične vrečke z logotipom izvajalca za odpadke. 
Odpadke v vrečkah morajo povzročitelji odpadkov na dan 
odvoza dostaviti na prevzemno mesto, ki ga določi izvajalec 
javne službe.

V redko poseljenih hribovitih predelih občine z razpršeno 
gradnjo se prevzemno mesto zagotovi na ustreznih mestih 
blizu odcepov lokalnih cest do posameznih povzročiteljih, kjer 
bodo nameščeni zabojniki volumna primernega volumna za 
ostanke komunalnih odpadkov in namenski zabojniki za od‑
padno embalažo.

Lokacije skupnih zbirnih mest ter lokacije prevzemnih 
mest v redko poseljenih hribovitih predelih občine določi izva‑
jalec v sodelovanju z občino in lastnikom zemljišča.

16. člen
Posode za ostanek komunalnih odpadkov morajo biti 

postavljene na zbirno oziroma prevzemno mesto takoj, ko izva‑
jalec za določeno območje organizira odvoz odpadkov.

17. člen
Če imajo povzročitelji občasno več odpadkov, kot to dopu‑

šča njihova posoda za zbiranje odpadkov, morajo le‑te odložiti 
v dodatno embalažo (v predpisano vrečo z logotipom izvajalca) 
za zbiranje odpadkov, ki si jo proti plačilu priskrbi pri izvajalcu, 
ter jo postaviti poleg posode za zbiranje odpadkov.

18. člen
Povzročitelj odpadkov mora takoj javiti novo nastalo od‑

jemno mesto ali podatke o vsaki spremembi stanja na terenu 
izvajalcu javne službe. Z izvajalcem javne službe morajo takoj 
skleniti pogodbo o ravnanju z odpadki. Povzročitelj odpadkov 
se ob podpisu pogodbe izjasniti o nabavi ustreznega zaboj‑
nika.

19. člen
(dovozna pot)

Dovozna pot do prevzemnega mesta odpadkov mora 
biti primerna za dostop s posebnim vozilom in mora prenesti 
osne obremenitve posebnega komunalnega vozila, ki veljajo 
za lokalne ceste. 

Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za od‑
padke, mora imeti zaključek s primernim obračališčem. Obra‑
čališče mora biti urejeno tako, da je obračanje posebnih vozil 
povsem nemoteno in neovirano.

20. člen
(biorazgradljivi odpadki)

Biorazgradljivi odpadki, ki nastajajo pri povzročiteljih iz 
gospodinjstev, se morajo zbirati ločeno od drugih ločeno zbra‑
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nih frakcij komunalnih odpadkov in od mešanih komunalnih 
odpadkov.

Za biorazgradljive odpadke je potrebno zagotoviti ločeno 
zbiranje in prevzemanje pri povzročiteljih na območjih in pre‑
vzemnih mestih, katere določa izvajalec javne službe ravnanja 
z odpadki.

Na območjih, kjer izvajalec javne službe ne zagotavlja 
rednega odvzema biorazgradljivih odpadkov, mora povzročitelj 
odpadkov sam zagotoviti kompostiranje svojih biorazgradljivih 
odpadkov v hišnem kompostniku.

Biorazgradljivi kuhinjski odpadki, ki nastajajo pri povzroči‑
teljih odpadkov iz gostinstva, ki je nosilec živilske dejavnosti in 
upravlja kuhinjo, v kateri se v letnem povprečju pripravi dnevno 
20 ali več obrokov hrane, se morajo zbirati ločeno od drugih 
ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov in od mešanih 
komunalnih odpadkov.

21. člen
(modra vreča)

Pri gospodinjstvih se s sistemom »modre vreče« zagota‑
vlja prevzem naslednjih ločenih frakcij:

– plastenke za pijače,
– plastenke od pralnih sredstev, kozmetičnih pripomočkov 

(prazne),
– pločevinke in konzerve,
– embalaža iz umetnih mas (lončki jogurta, masla, sku‑

te ...),
– odpadne embalaže kovin,
– votla embalaža tekočih živil ("tetrapak" embalaža sadnih 

sokov, mleka ...).
Določila iz prvega odstavka 21. člena veljajo tudi za vsa 

podjetja.

22. člen
(zbiralnica ločenih frakcij)

S sistemom zbiralnica ločenih frakcij se zagotavlja izvorno 
ločevanje odpadkov:

– papir in drobni karton, vključno z drobno odpadno em‑
balažo iz kartona,

– drobna odpadna embalaža iz plastike,
– drobna odpadna embalaža iz kovin,
– odpadna embalaža iz stekla,
– biorazgradljivi odpadki.
Določila iz prvega odstavka 22. člena veljajo tudi za vsa 

podjetja.
V posameznih naseljih so zaradi večje racionalizacije 

ločenega zbiranja odpadkov posode za odpadke postavljene 
v zbiralnice ločenih frakcij. Zbiralnica ločenih frakcij je prostor, 
kjer so nameščene posode za ločeno zbiranje odpadkov za 
določen bivalni okoliš. Vrsta in število posod določi izvajalec 
javne službe ravnanja z odpadki.

23. člen
(lokacija zbiralnice ločenih frakcij)

Lokacijo zbiralnice ločenih frakcij določita izvajalec javne 
službe in občina. Ob določanju lokacij za zbirna in prevzemna 
mesta ter zbiralnice ločenih frakcij je treba upoštevati funkcio‑
nalne, estetske, higiensko‑tehnične in požarno‑varstvene pred‑
pise. Zbirna in prevzemna mesta ne smejo ovirati ali ogrožati 
prometa na javnih površinah. Kjer ni organiziranega rednega 
individualnega odvoza komunalnih odpadkov, se izvajalec in 
povzročitelji odpadkov lahko dogovorijo za skupna zbirna me‑
sta z uporabo skupnih posod za odpadke in zbiralnice ločenih 
frakcij ter njihovo lokacijo. Povzročitelji odpadkov so dolžni v 
skladu z navodili izvajalca odlagati odpadke, ki se zbirajo loče‑
no, v posebne tipizirane posode oziroma modre vrečke.

V posode ali modre vreče, namenjene za ločeno zbiranje 
odpadkov, je prepovedano odlagati katerekoli druge odpadke.

Zbiralnice ločenih frakcij je dolžan vzdrževati in čistiti 
izvajalec.

24. člen
(zbirni center)

V zbirnem centru je zagotovljeno tudi redno oddajanje lo‑
čenih frakcij, nevarnih frakcij in kosovnih odpadkov ter odpadno 
električno in elektronsko opremo (v nadaljevanju OEEO). Pre‑
vzemanje ločenih frakcij, nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov 
in odpadne električne in elektronske opreme je nadzorovano 
z osebjem, ki je usposobljeno za tak prevzem.

V zbirnem centru se ločeno zbirajo naslednji odpadki:
– kartonska embalaža,
– časopis in revije,
– pločevinke,
– konzerve,
– trda plastika,
– plastenke,
– železo,
– pločevina,
– plastični zabojčki,
– oblačila in ostanki tekstila,
– steklo,
– plastična embalaža,
– barvne kovine,
– odpadni les,
– stiropor.
Izvajalec je dolžan čistiti in vzdrževati zbirni center.

25. člen
(nevarni odpadki)

Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, 
opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki 
po določenem urniku na naseljenih območjih omogoča, da 
povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te 
frakcije oddajajo.

Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih od‑
padkov v naseljih najmanj 14 dni pred ločenim zbiranjem nevar‑
nih frakcij v premični zbiralnici obvestiti o času in načinu prevze‑
ma z naznanilom objavljenim na krajevno običajen način.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE

26. člen
(register podatkov)

Podatke o povzročiteljih odpadkov vodi izvajalec javne 
službe v registru storitev javne službe (v nadaljevanju: register 
povzročiteljev).

Register povzročiteljev (fizična oseba) vsebuje naslednje 
podatke: ime, priimek in naslov povzročitelja, število članov gospo‑
dinjstva, ter tip in velikost posode za zbiranje ostanka odpadkov.

Register povzročiteljev (pravna oseba) vsebuje naslednje 
podatke: naziv in naslov povzročitelja, število zaposlenih, ter tip 
in velikost posode za zbiranje ostanka odpadkov.

27. člen
Podatki v registru povzročiteljev se lahko spremenijo na 

podlagi:
– pisnega sporočila povzročitelja (najemna, kupoprodajna 

pogodba ali pogodba o dedovanju),
– zemljiško knjižnega izpiska,
– povečanega obsega odpadkov.
Izvajalec javne službe ob vsaki spremembi podatkov v re‑

gistru povzročiteljev, na vlogo potrdi povzročitelju vpis teh spre‑
memb in uskladi prevzemanje odpadkov ter obračun storitev 
javne službe s spremembami najkasneje s prvim naslednjega 
meseca po vpisu spremembe v registru povzročiteljev.

28. člen
(kataster zbiralnic ločenih frakcij)

Izvajalec je dolžan voditi kataster zbiralnic ločenih frak‑
cij, kjer poteka ločeno zbiranje odpadkov in ga enkrat letno 
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dopolnjevati. V katastru morajo biti navedeni lokacije zbiralnic 
ločenih frakcij, število in vrste tipiziranih posod za odpadke.

29. člen
(uporaba in praznjenje posod)

Izvajalec javne službe mora ugotavljati nepravilno upora‑
bo posode za zbiranje posameznih vrst odpadkov.

Izvajalec javne službe ni dolžan prevzemati odpadkov iz 
netipiziranih, neoznačenih in prenapolnjenih posod za zbiranje 
odpadkov, ki jo povzročiteljem nudi izvajalec javne službe. 
Prav tako izvajalec ni dolžen prevzemati odpadkov v vrečah, 
ki so nastavljene zraven posode in niso označene z logotipom 
izvajalca.

Izvajalec je dolžan izprazniti posode za odpadke oziroma 
odpeljati velike zabojnike tako, da ne ovira prometa, ne one‑
snaži prostora ter ne poškoduje posod za odpadke in okolice, 
kjer se opravlja delo. V primeru, da izvajalec onesnaži prevze‑
mno mesto, jo je dolžan tudi očistiti.

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POVZROČITELJEV

30. člen
(obveznosti povzročiteljev)

Ravnanje s komunalnimi odpadki je za povzročitelje, ki bi‑
vajo v svojih ali najetih nepremičninah, ki so lastniki počitniških 
hiš, opravljajo dejavnost v poslovnih in industrijskih objektih na 
območju občine, pri katerih nastajajo odpadki obvezna.

31. člen
(pogodba)

Pred pričetkom izvajanja storitev javne službe se z pov‑
zročiteljem sklene pogodba v pisni obliki. Pogodba vsebuje:

– ime oziroma naziv plačnika, 
– davčno številko plačnika,
 – naslov plačnika, 
– lokacijo prevzemnega mesta, 
– število članov gospodinjstva oziroma število prebivalcev 

v večstanovanjskem objektu, 
– velikost zabojnika oziroma namenskih vreč, 
– razdelilnik stroškov v primeru večstanovanjske stavbe 

in način delitve stroškov, 
– upravitelja objekta pri večstanovanjskem objektu.

32. člen
V primeru, ko se pogodba sklepa s pravno osebo ali dru‑

gim pravnim subjektom, ki opravlja kakršnokoli dejavnost, pa 
vsebuje pogodba še naslednje podatke:

– davčno številko, 
– številko transakcijskega računa, 
– velikost zabojnika oziroma namenskih vreč.
Če se dejavnost opravlja v objektu, kjer se nahaja tudi 

gospodinjstvo, se v pogodbi določi tudi delitev izračunane 
količine odpadkov, na del, ki pripada gospodinjstvu in del, ki 
pripada pravni osebi ali drugemu pravnemu subjektu, v prime‑
ru, ko se uporablja skupen zabojnik za odlaganje komunalnih 
odpadkov.

Skupni zabojnik volumna 1100 L se lahko uporablja le za 
odlaganje ostanka komunalnih odpadkov, če pri opravljanju 
dejavnosti nastajajo tudi komunalni odpadki. Za vse ostale 
odpadke, ki niso komunalni odpadki (odpadki iz industrije, obrti 
ter storitvenih dejavnosti) mora uporabnik uporabljati ločene 
zabojnike. Za odvoz in odlaganje teh odpadkov se z povzro‑
čiteljem odpadkov sklene posebna pogodba skladu z določili 
tega odloka.

33. člen
(obveznosti povzročiteljev)

Povzročitelji odpadkov morajo odlagati komunalne odpad‑
ke na zbirnih mestih v:

1. Tipizirane zabojnike na kolesih volumna 120, 240, 660 
ali 1100 litrov.

2. Tipizirane velike zabojnike.
3. Tipizirane zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov volu‑

mna 240 in 1100 litrov, ki se med seboj razlikujejo po barvi za 
posamezne vrste odpadkov.

4. Posebne plastične vrečke (kolikor se ne morejo upora‑
bljati posode iz 1., 2. in 3. točke tega odstavka), ki morajo biti 
označene z znakom izvajalca.

5. Posebne plastične modre vrečke, za ločeno zbiranje od‑
padne embalaže, ki morajo biti označene z znakom izvajalca.

Vrsto posod za odpadke določi izvajalec v skladu s teh‑
nologijo zbiranja in odvažanja odpadkov oziroma s strukturo ali 
vrsto komunalnih odpadkov.

Število in velikost posod za odpadke se določi glede na 
načrtovano količino odpadkov.

34. člen
V posode za odpadke je prepovedano odlagati:
1. Gradbeni material, kamenje, zemljo in vejevje.
2. Odpadke v večjih kosih (večja embalaža, pohištvo, go‑

spodinjski stroji, kolesa, vozila, hišna in stanovanjska oprema, 
komunalnim odpadkom podobne odpadke iz drugih virov).

3. Gume ali pnevmatike.
4. Nevarne odpadke.
5. Usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov.
6. Odpadke v tekočem stanju.
7. Kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih ustanov.
8. Tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne, 

jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ostanke 
naftnih derivatov in druge posebne in nevarne odpadke,

ki so po pravilniku o ravnanju z nevarnimi odpadki klasifi‑
cirani kot nekomunalni ali nevarni komunalni odpadki.

9. Poginule živali in kože.
Na zbirnih in prevzemnih mestih ter zbiralnicah je prepo‑

vedano odlagati organske odpadke iz okrasnih in zelenjavnih 
vrtov (trava, listje, vejevje, zelenjavni odpadki), ki se morajo 
kompostirati na mestu izvora ali pa odlagati v za to namenjene 
posode za biorazgradljive odpadke.

Prepovedano je odlaganje odpadkov izven posod za od‑
padke, nepravilno odlaganje odpadkov v tipizirane zabojnike 
za ločeno zbiranje odpadkov ter brskanje in razmetavanje 
odpadkov iz vseh vrst posod za odpadke.

Občinska komunalna inšpekcija z odločbo zahteva odstra‑
nitev odpadkov, če ti niso odloženi v skladu s tem odlokom ali 
se odlagajo izven posod za odpadke. Odstranitev teh odpadkov 
opravi izvajalec na stroške povzročitelja odpadkov.

35. člen
Prepovedano je:
1. Odložiti ali zliti odpadke, ki niso komunalni odpadki, v 

zabojnike za ločene frakcije ali v posode in vrečke za ostanke 
komunalnih odpadkov.

2. Mešati nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali ostanki 
komunalnih odpadkov ali mešati posamezne vrste nevarnih 
frakcij med seboj.

3. Mešati ločene frakcije med ostanke komunalnih od‑
padkov.

4. V posode in vrečke za ostanke komunalnih odpadkov 
odložiti ali zliti nevarne frakcije, odpadni gradbeni material in 
kamenje, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih 
dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke, odpadke iz 
vrtov in odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline, ne glede 
na vrsto odpadka.

5. Odlagati odpadke v vrečkah, ki niso tipizirane.
6. Razstavljati opremo, ki vsebuje nevarne snovi.
7. Pisati na posode ali zabojnike ter nanje lepiti plakate.

36. člen
Povzročitelji odpadkov smejo v zabojnike za komunalne 

odpadke odlagati samo ostanke komunalnih odpadkov.
Ustreznost vsebine odpadkov v zabojniku se preverja 

tako, da se na prevzemnem mestu pred izpraznitvijo zabojnika 
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naredi sortirana analiza odpadkov. V primeru, da izvajalec pri 
preverjanju vsebine odpadkov v zabojniku ugotovi neustreznost 
vsebine zabojnika tako, da so zraven ostanka komunalnih od‑
padkov odložene tudi ločene frakcije, biorazgradljivi odpadki 
ali nevarni odpadki, izvajalec povzročitelja opozori s prvim 
opozorilom in z rdečo nalepko na zabojniku o neustreznosti 
vsebine odpadkov.

Če se pri povzročitelju ponovno ugotovi neustreznost 
vsebine odpadkov, se povzročitelju brez opozorila poviša cena 
ravnanja z odpadki za 50%, za dobo treh mesecev.

Če se pri povzročitelju ugotovi ustreznost vsebine odpad‑
kov, je povzročitelj oproščen plačila odvoza odpadkov za 3 me‑
sece. Plačnik položnic za odvoz odpadkov v primeru oprostitve 
plačila je Občina Oplotnica.

37. člen
Povzročitelji ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da pre‑

puščajo čim več ločenih frakcij po sistemu modra vreča oziro‑
ma kosovne odpadke na odjemnem mestu ter na zbiralnicah 
ločenih frakcij in v zbirnem centru Pragersko.

Povzročitelji morajo oddajati vse nevarne frakcije pri ob‑
časnem prevzemanju v premični zbiralnici nevarnih frakcij in/ali 
v zbirnem centru Pragersko.

38. člen
Povzročitelji odpadkov so dolžni posode za odpadke, 

razen tipiziranih velikih zabojnikov, na dan odvoza še pred 
začetkom delovnega časa (najpozneje do 6. ure zjutraj na 
dan odvoza), pripeljati iz zbirnega na prevzemno mesto in jih 
po izpraznitvi tudi vrniti nazaj. Povzročitelji odpadkov so tudi v 
zimskem času dolžni poskrbeti za nemoten dostop izvajalca 
do prevzemnih mest.

Za viške odpadkov, ki pri povzročiteljih nastajajo občasno 
in presegajo volumen nameščene posode za določeno vrsto 
odpadka (ostanek komunalnih odpadkov ali bioazgradljivih od‑
padkov), si je povzročitelj dolžan zagotoviti namenske označe‑
ne vrečke z logotipom izvajalca.

39. člen
Povzročitelji odpadkov so dolžni dotrajane posode za 

odpadke nadomestiti z novimi, poškodovane pa popraviti. Izva‑
jalec je dolžan priskrbeti ustrezne tipizirane posode za ločeno 
zbiranje odpadkov za območje celotne občine po programu lo‑
čenega zbiranja odpadkov za zbiralnice ločenih frakcij. Stroški 
nabave in postavitve teh posod so vključeni v ceno ravnanja 
z odpadki.

40. člen
Povzročitelji morajo:
– pri ravnanju z odpadki upoštevati predpise in navodila 

Republike Slovenije ter občine, ki urejajo področje ravnanja z 
odpadki, ter navodila izvajalca javne službe,

– nastale odpadke zbirati in ločevati na izvoru njihovega 
nastajanja ter jih odlagati v namenske posode za zbiranje, ki 
je v skladu z letnim programom namenjena za prevzemanje 
posameznih vrst odpadkov,

– prepuščati odpadke izvajalcu javne službe na prevze‑
mna mesta v posodah za zbiranje odpadkov ali brez nje, če je 
tako prepuščanje dovoljeno v skladu z letnim programom,

– prepuščati odpadke izvajalcu javne službe na prevze‑
mna mesta v terminih, ki so določeni z urnikom odvozov za 
prevzemanje posameznih vrst odpadkov,

– prepuščati ločene frakcije in odpadno embalažo v zbi‑
ralnicah ločenih frakcij ter zbirnem centru v času njegovega 
obratovanja,

– prepuščati nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju 
nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij in v zbiral‑
nici nevarnih frakcij v času njenega obratovanja,

– hraniti odpadke na zbirnem mestu, vse dokler jih ne 
prepustijo izvajalcu javne službe varno in neškodljivo za ljudi 
in okolje,

– v primeru drugih sprememb le‑te pravočasno sporočiti 
izvajalcu javne službe,

– redno plačevati storitve javne službe,
– kompostirati biorazgradljive odpadke.

41. člen
Lastniki, ki oddajajo v najem stanovanjske ali druge pro‑

store, so dolžni v najemni pogodbi z najemnikom določiti, kdo 
bo plačnik komunalnih storitev, in ob prijavi ali spremembi na‑
jemnika o tem takoj obvestiti izvajalca komunalnih storitev. Če 
tega ne storijo, stroški odvoza komunalnih odpadkov do dneva 
obvestila bremenijo lastnika nepremičnine.

42. člen
Povzročitelj mora odložiti kosovne odpadke in odpadno 

električno in elektronsko opremo na prevzemno mesto v skla‑
du z letnim urnikom za zbiranje kosovnih odpadkov oziroma 
glede na oddano prijavo. Izvajalec preveri ali ima povzročitelj 
odpadkov poravnane vse terjatve, ki so nastale iz naslova rav‑
nanje z odpadki in nato povzročitelja obvesti o dnevu odvzema 
kosovnih odpadkov, ki jih stranka zloži na svojo prevzemno 
mesto. Če odloži odpadke, ki niso kosovni komunalni odpadki 
ali odpadno električna in elektronska oprema in jih izvajalec 
javne službe ne prevzame, ampak jih označi z nalepko o ne‑
ustreznosti. Stranka jih mora odstraniti s prevzemnega mesta 
takoj po končanem prevzemanju kosovnih odpadkov.

43. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev 

na prostem, javnih shodov na katerem se pričakuje več kot 
1000 udeležencev, morajo na kraju prireditve zagotoviti uredi‑
tev posebnih zabojnikov za ločeno zbiranje ločenih frakcij pa‑
pirja in drobne lepenke, vključno z drobno embalažo iz papirja 
ali lepenke ter drobne odpadne embalaže iz stekla in plastike.

Organizator prireditve mora izvajalcu javne službe te frak‑
cije oddati ločeno od ostalih odpadkov in prireditveni prostor po 
končani prireditvi očistiti.

44. člen
Prepovedano je sežiganje vseh vrst odpadkov, razen su‑

hega odreza (veje). Prav tako je prepovedano sežiganje vseh 
vrst odpadkov v strjenjem naselju.

VII. ODVAŽANJE ODPADKOV

45. člen
(odvoz)

Redni odvoz komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frak‑
cij opravlja izvajalec skladno z letnim razporedom odvoza ko‑
munalnih odpadkov in programom ločenega zbiranja odpadkov. 
Razpored mora ustrezati količinam odpadkov z upoštevanjem 
sezonskega značaja poslovanja. Razpored mora izvajalec ob‑
javiti na krajevno običajen način.

Izvajalec mora opravljati stalen nadzor nad prevzemni 
mesti in zbiralnicami tako, da v primeru potreb opravi predča‑
sen ali pogostejši odvoz odpadkov. V primeru časovno daljšega 
povečanja količine odpadkov so povzročitelji odpadkov ali izva‑
jalec dolžni zagotoviti dodatne posode za odpadke.

46. člen
Izvajalec je dolžan upoštevati naslednje minimalno število 

odvozov odpadkov:
– ostanek komunalnih odpadkov 2x mesečno,
– modra vreča 2x mesečno,
– papir 2x mesečno,
– steklo 2x mesečno,
– odpadno embalažo 2x mesečno,
– biorazgradljivi odpadki enkrat tedensko ali 2x mesečno,
– kosovni odpadki enkrat letno,
– posebni in nevarni odpadki enkrat letno.
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47. člen
V primeru neopravljenega odvoza odpadkov zaradi višje 

sile (sneg, obilno deževje, zemeljski plaz, itd.) ali večjih ovir na 
dovozu k prevzemnemu mestu (prekopi na dovozu, parkirani 
avtomobili ipd.) ali zaradi praznikov oziroma dela prostih dni, 
je izvajalec dolžan opraviti odvoz najkasneje v dveh delovnih 
dnevih po prenehanju višje sile ali ovire ali po praznikih oziroma 
dela prostih dnevih.

48. člen
Če je zaradi del na dovozih k prevzemnim mestom za‑

časno oviran dostop za smetarska vozila, mora povzročitelj 
začasne ovire, v soglasju z izvajalcem, zagotoviti zbiranje 
odpadkov na primernem začasnem prevzemnem mestu. V tem 
primeru je izvajalec dolžan obvestiti povzročitelje odpadkov o 
spremenjenem prevzemnem mestu.

Izvajalec odvaža komunalne odpadke samo s posebej 
urejenimi komunalnimi vozili. Komunalni odpadki iz zbiralnic 
ločenih frakcij in kosovni odpadki se odvažajo za odpadke 
primernim vozilom.

VIII. ODLAGANJE ODPADKOV

49. člen
(odlaganje)

Ostanki komunalnih odpadkov se odlagajo na Odlaga‑
lišče.

V območju Odlagališča so urejeni prostori za začasno 
skladiščenje ločenih frakcij in prostori za začasno hrambo ne‑
varnih frakcij in zbirni center. Prostor je pokrit in služi potrebam 
začasnega skladiščenja kosovnih in nevarnih odpadkov.

Prostori za začasna skladiščenja iz prejšnjega odstavka 
se uredijo zaradi potreb po začasnem skladiščenju kosovnih 
odpadkov, zato bodo zagotovljene tehnične možnosti zbiranja 
in skladiščenja. Primarno ločevanje in demontaža kosovnih 
odpadkov bo potekala v začasnih skladiščih, kjer bodo po‑
oblaščene družbe prevzele posamezne frakcije kosovnih in 
nevarnih odpadkov.

50. člen
Upravljavec odlagališča mora imeti Poslovnik za obra‑

tovanje Odlagališča, ki je predpisan z Uredbo o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 34/08). Poslovnik 
za obratovanje odlagališča določa režim odlaganja odpadkov 
in obratovalni čas Odlagališča. Odpadki se sprejemajo samo 
v obratovalnem času.

51. člen
Manjše količine komunalnih odpadkov lahko povzročitelji 

odpadkov sami pripeljejo na odlagališče in jih odložijo na za 
to določena mesta – zbirni center v dogovoru z upravljav‑
cem odlagališča, ob pogoju, da so vključeni v redni odvoz 
odpadkov.

Dokazilo o vključitvi v redni odvoz odpadkov je pogodba, 
sklenjena z izvajalcem in/ali dokazilo o plačilu storitve (dokazilo 
– plačana položnica preteklega meseca). Če povzročitelj seboj 
nima dokazila oziroma nima poravnanih obveznosti se mu 
pripeljani odpadki zaračunajo po veljavnem ceniku na samem 
Odlagališču.

Če odpadki ne sodijo na zbirni center se odloženi odpadki 
zaračunajo po veljavne ceniku na samem Odlagališču.

52. člen
Prepovedano je odlaganje odpadkov izven Odlagališča. 

Kdor odloži odpadke izven Odlagališča, vodotoke, gozd in na 
ostale površine jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in pre‑
peljati na odlagališče. V kolikor to ni mogoče oziroma v kolikor 
tega ne stori, jih na njegove stroške odstrani izvajalec takoj, ko 
to odredi občinska komunalna inšpekcija.

IX. VIRI FINANCIRANJA IN OBLIKOVANJE CEN  
STORITEV JAVNE SLUŽBE

53. člen
Sredstva za izvajanje obvezne javne gospodarske službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komu‑
nalnih odpadkov v obsegu in na način, kot je določeno v tem 
odloku, se pridobivajo:

– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– od prodaje ločenih frakcij kot sekundarne surovine 

obratom za predelavo ločenih frakcij,
– iz proračuna Občine Oplotnica,
– drugih virov.

54. člen
(cena)

Cene za ravnanje z odpadki se oblikujejo na podlagi Pravil‑
nika o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 79/08) in Uredbe o 
oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 32/09) in 
na osnovi programa in stroškovnih kalkulacij izvajalca skladno z 
veljavnimi predpisi. Cena storitev zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje 
komunalnih odpadkov se oblikujejo ločeno za:

1. Cena za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki 
vključuje:

– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– zbiranje in prevoz ločeno zbranih frakcij,
– zbiranje in prevoz biorazgradljivih odpadkov,
– zbiranje in prevoz odpadne embalaže po sistemu modra 

vreča in zbiralnic ločenih frakcij,
– zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
– zbiranje in prevoz nevarnih odpadkov.
– prevoz preostankov po obdelavi komunalnih odpadkov 

na odlagališče.
2. Cena za odlaganje ostankov predelave ali odstranjeva‑

nje odstranjevanje komunalnih odpadkov, ki vključuje:
– obdelavo ostanka komunalnih odpadkov v skladu s 

predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih,
– obdelavo biorazgradljivih odpadkov v skladu s predpi‑

som, ki ureja ravnanje z biorazgradljivimi odpadki,
– obdelavo ločeno zbranih frakcij v skladu s predpisom, 

če obdelava posamezne frakcije ni določena z drugimi predpisi 
(ločeno zbrane frakcije, kosovni in nevarni odpadki),

– odlaganje preostanka odpadkov,
– evidentiranje dejanskih količin ostanka komunalnih od‑

padkov pri povzročiteljih in računalniška podpora za zagotavlja‑
nje načela »povzročitelj plača«,

– okoljsko informiranje javnosti (priprava programov mi‑
nimizacije, obveščanje uporabnikov o uspešnosti ločenega 
zbiranja).

Strošek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov se prikazuje ločeno.

55. člen
(obračun storitev)

Osnova za obračun storitev ravnanja z odpadki je prostor‑
nina posod za odpadke ali teža odpeljanih odpadkov ali število 
članov v gospodinjstvu. V primeru, ko več povzročiteljev uporablja 
isto posodo se za razdelitev stroškov po posameznih enotah upo‑
rablja število članov v gospodinjstvu. V primeru, da so povzročitelji 
gospodinjstva, ki uporabljajo isto posodo za odpadke, se za razde‑
litev stroškov uporablja število članov v gospodinjstvu.

Za poslovne in proizvodne površine se štejejo vsi prostori, 
ki služijo za izvajanje poslovne oziroma proizvodne dejavnosti.

Potrebno prostornino posode za odpadke določita skupaj 
izvajalec in povzročitelj odpadkov s pogodbo. Prostornina po‑
sode za odpadke je odvisna od števila družinskih članov, števila 
zaposlenih v poslovni dejavnosti, količine odpadkov ter uspe‑
šnosti ločevanja odpadkov. Minimalna predpisana prostornina 
posode za odpadke je 120 l.
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V primeru, da povzročitelj odpadkov s potrdilom upravne 
enote potrdi, da v gospodinjstvu živita en ali dva člana se odvoz 
odpadkov uredi z logotipsko vrečo volumna 60 l. Minimalno pred‑
pisano število vreč je 2 na mesec.

Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov so dolžni 
plačevati vsi povzročitelji odpadkov s stalnim in začasnim prebi‑
vališčem v Občini ter ostali povzročitelji odpadkov, za katere je 
organiziran odvoz komunalnih odpadkov.

56. člen
Pravilnik o oblikovanju cen ravnanju s komunalnimi odpadki 

v Občini Oplotnica in cenik za obračun storitev javne službe sprej‑
me Občinski svet Občine Oplotnica.

57. člen
Občina je dolžna zagotavljati javno službo le za komunalne 

odpadke pravnih oseb, ki opravljajo kakršnokoli dejavnost (v na‑
daljevanju: pravne osebe).

Cene teh storitev določi izvajalec v skladu s Pravilnikom o 
oblikovanju cen ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Oplo‑
tnica.

58. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena, lahko izvajalec pre‑

vzema v ravnanje tudi nenevarne odpadke, ki jih povzročijo prav‑
ne osebe v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Cena za ravnanje s 
temi odpadki ni sestavni del pravilnika o oblikovanju cen ravnanju 
s komunalnimi odpadki v Občini Oplotnica in se določi posebej v 
pogodbi med izvajalcem in povzročiteljem.

59. člen
Povzročitelji odpadkov so dolžni izvajalcu posredovati toč‑

ne podatke iz uradnih evidenc o dejstvih, ki vplivajo na pravilen 
obračun ravnanja z odpadki, ter izvajalca sproti obveščati o vseh 
spremembah teh podatkov. Ta sprememba se pri obračunu upo‑
števa s prvim naslednjim mesecem.

Obračun ravnanja z odpadki je mesečen.

X. NADZOR

60. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pri‑

stojne nadzorne službe v okviru svojega delovnega področja in 
zakonskih pooblastil.

Izvajalci javnih služb in povzročitelji so dolžni ugotavljati 
nepravilno ravnanje z odpadki in pri odlaganju odpadkov v skladu 
s tem odlokom in kršitelje prijaviti pristojni inšpekciji ali službi iz 
prvega odstavka tega člena.

XI. GLOBE

61. člen
Z globo 1.250 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne 

službe, če:
1. ne prevzema ostankov komunalnih odpadkov za vse 

uporabnike na celotnem območju Občine Oplotnica,
2. ne zagotovi prevzema ločenih frakcij po sistemu prosojna 

modra vreča, zbiralnice in v zbirnem centru,
3. ne prevzema kosovnih odpadkov in odpadne električne 

in elektronske opreme glede na določen urnik, skladno z letnim 
programom zbiranja,

4. ne prevzema nevarnih frakcij z občasnim prevzemanjem 
v premičnih zbiralnicah in v zbirnem centru,

5. ne čisti in ne vzdržuje zbirnega centra (24. člen),
6. ne priskrbi ustreznih tipiziranih posod na območjih, kjer je 

uvedeno ločeno zbiranje odpadkov (22. člen),
7. ne vodi katastra zbiralnic (28. člen),
8. ne vrši stalnega nadzora nad prevzemnimi mesti in zbiral‑

nicami in ne odredi v primeru potreb predčasnega ali ali pogostej‑
šega odvoza odpadkov (drugi odstavek 45. člena),

9. ne opravi odvoza komunalnih odpadkov najkasneje v 
dveh delovnih dneh po prenehanju ovire ali višje sile kot to določa 
47. člen.

Z globo 250 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba 
izvajalca javne službe iz prvega odstavka tega člena.

62. člen
Z globo 1.250 EUR se kaznuje za prekršek upravljavec 

odlagališča, če:
1. ne omogoča odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, 

kot to določa 50. člen,
2. ne vodi zbirk podatkov v obsegu iz 26. člena.
Z globo 250 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba 

upravljavca odlagališča iz prvega odstavka tega člena.

63. člen
Z globo 1.250 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali 

oseba javnega prava kot povzročitelj odpadkov:
1. če se ne vključi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki 

(5. člen),
2. ne vzdržuje čistoče na zbirnem in prevzemnem mestu 

(13. člen),
3. ne zagotavlja dostopa do prevzemnega mesta v zimskem 

času (38. člen),
4. če ne odloži odpadkov na zbirnem centru po navodilih 

izvajalca (24. člen),
5. če ne odlaga ločeno zbranih odpadkov v ustrezne tipizira‑

ne posode na zbiralnicah skladno z navodili izvajalca (23. člena),
6. če ne odlaga komunalnih odpadkov na zbirnih oziro‑

ma prevzemnih mestih ter v predpisane posode za odpadke 
(36. člena),

7. če ne sklene pogodbe za odvoz komunalnih odpadkov 
(31. člen),

8. če odlaga prepovedane odpadke v posode za komunalne 
odpadke (34. člen),

9. če po izpraznitvi posode za odpadke ne vrne na zbirno 
mesto (38. člen),

10. če odlaga odpadke na javnem komunalnem odlagališču 
v nasprotju s poslovnikom upravljavca odlagališča (48. člen),

11. če odlaga odpadke izven javnega komunalnega odla‑
gališča (52. člen),

12. če ravna v nasprotju z 41. členom,
13.če ravna z odpadki v nasprotju s 40. in 44. členom,
14. če ravna v nasprotju z 20. členom.
Z globo 250 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 

osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 1.250 EUR se kaznuje samostojni pod‑

jetnik posameznik in posameznik, ki opravlja samostojno gospo‑
darsko dejavnost, če kot povzročitelj odpadkov stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo 250 EUR se kaznuje posameznik (fizič‑
na oseba), ki kot povzročitelj odpadkov stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena.

64. člen
Z globo najmanj 1.250 EUR se kaznuje za prekršek pravna 

oseba ali posameznik, ki opravlja dejavnost organizatorja kultur‑
nih, športnih in drugih prireditev na prostem, javnih shodov če ne 
poskrbi za odpadke in ne poskrbi za čiščenje prostora po končani 
prireditvi ter odvoz odpadkov (43. člen).

Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega od‑
stavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe. Pravna oseba 
ali posameznik iz prvega odstavka poravna tudi stroške čiščenja 
in odvoza odpadkov izvajalcu.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

65. člen
Dejavnosti, ki jih ta odlok obravnava, vendar se še ne 

izvajajo, se bodo uvajale v roku dveh let od uveljavitve tega 
odloka.
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66. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Oplotnica (Uradni list 
RS, št. 40/03).

67. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 020.18/2010
Oplotnica, dne 14. septembra 2010

Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

4099. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest  
v Občini Oplotnica

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih 
cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in njegove dopolnitve) in 
16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 

1/02 in 38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica na 18. redni 
seji dne 14. 9. 2010 sprejel

O D L O K 
o kategorizaciji občinskih javnih cest  

v Občini Oplotnica

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah 

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skraj‑

šano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Oplotnica 

in ceste med naselji v Občini Oplotnica in naselji v sosednjih 
občinah.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med 

naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Opis

Konec 
odseka Dolžina [m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

1. 383050 383051 C R3 700 Vešenik‑Gabrovnik‑Sv. Barbara C R3 700 475 2.319 Sl. Konjice
2. 383060 383061 C R2 430 Golič‑Pobrež C 440270 736 2.174 Sl. Konjice
3. 440240 440241 C R3 700 Straža‑Čadram‑Oplotnica C RT 930 7.197
4. 440250 440251 C R3 700 Oplotnica‑Koroška vas C 485050 6.844 2.842 Zreče
5. 440260 440261 C 440250 Brezje‑Koroška vas C 485050 4.432 500 Zreče
6. 440270 440271 C R3 700 Oplotnica‑Tepanje C R2 430 4.064 1.005 Sl. Konjice
7. 440280 440281 C 440270 Dobriška vas‑Malahorna C R3 700 2.028
8. 440290 440291 C R2 430 Zg. Grušovje‑Straža C R3 700 3.552
9. 440300 440301 C R3 700 Malahorna‑Brinjeva gora C 485040 2.319
10. 440800 440801 C R3 700 Straža‑Raskovec‑Pobrež C 440270 3.851
11. 440810 440811 C 440250 Koritno‑Cezlak C RT 930 2.603
12. 485040 485041 C 485050 Črešnova‑Zlakova‑Gračič C 485060 2.072 2.095 Zreče
13. 485060 485061 C 485070 Sp. Zreče‑Gračič‑Malahorna C R3 700 855 2.697 Zreče

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Oplotnica znaša 41.028 m (41,028 km).

5. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Oplotnica in med 

naselji so:

Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Opis

Konec 
odseka Dolžina [m]

Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]

1. 947810 947811 C 440240 Smogavec‑Kapun‑Gladomes Z HŠ 46 1.128
2. 947810 947812 O 947811 Okoška gora‑Vuk Z HŠ 19 396
3. 947810 947813 O 947811 Okoška gora‑Janžič Z HŠ 16 157
4. 947810 947814 O 947811 Okoška gora‑Kangler Z HŠ 21 572
5. 947810 947815 O 947811 Okoška gora‑Smogavec Z HŠ 14 52
6. 947810 947816 O 947811 Okoška gora‑Kušar Z HŠ 57a 69
7. 947810 947817 O 947812 Okoška gora 25 Z HŠ 25 58
8. 947820 947821 C R3 700 Ugovec‑Okoška gora C 944940 1.119
9. 947820 947823 O 947821 Ugovec‑Pišotek Z HŠ 26 200
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Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Opis

Konec 
odseka Dolžina [m]

Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]

10. 947820 947824 O 947821 Ugovec‑Žišt Z HŠ 6 109
11. 947820 947825 O 947821 Ugovec‑Klinc Z HŠ 20 304
12. 947820 947826 O 947821 Potočnik‑Vengust Z HŠ 37 56
13. 947840 947841 C 944940 Okoška gora‑Tomažič Z HŠ 41 267
14. 947840 947842 O 947841 Okoška gora 43a Z HŠ 43a 85
15. 947840 947843 O 947841 Okoška gora 42 Z HŠ 42 93
16. 947850 947851 C 944940 Okoška gora‑Kos Z HŠ 32 339
17. 947850 947852 O 947851 Okoška gora 26 Z HŠ 26 83
18. 947860 947861 C 440240 Ugovec‑Gošnik Z HŠ 5 553
19. 947870 947871 C 440240 Okoška gora‑Cure Z HŠ 7 608
20. 947880 947881 C 440240 Okoška gora‑Hren C 440240 525
21. 947890 947891 C 440240 Straža‑Ugovec O 947821 604
22. 947900 947901 C 440240 Zlogona vas‑Trnet Z HŠ 13 372
23. 947910 947911 C 440660 Zlogona vas‑Zimek Z HŠ 12 169
24. 947920 947921 C 440290 Prihova‑Šega Z HŠ 16 202
25. 947930 947931 C 440290 Prihova‑povezava I O 947941 324
26. 947940 947941 C 440290 Prihova 19 Z HŠ 19 676
27. 947950 947951 C 440290 Prihova‑pokopališče Z poko. 98
28. 947960 947961 C 440290 Prihova‑Raskovec Z HŠ 30 744
29. 947960 947962 O 947961 Prihova‑povezava II C 440800 640
30. 947970 947971 C 440290 Prihova‑Krof Z HŠ 21 120
31. 947980 947981 C 440290 Prihova 16 Z HŠ 16 234
32. 947990 947991 C 440240 Zlogona gora‑Kreps C 440240 847
33. 947990 947992 O 947991 Zlogona gora‑Tunej Z HŠ 17 414
34. 948000 948001 C 440240 Ugovec‑Leskovar Z HŠ 2 596
35. 948010 948011 C R3 700 Zlogona gora‑Leskovar Z HŠ 3 439
36. 948020 948021 C 440240 Ugovec‑Gujznik Z HŠ 1 187
37. 948030 948031 C 440240 Čadram‑Valdhuber C R3 700 839
38. 948030 948032 O 948031 Čadram‑Krajnc Z HŠ 70a 193
39. 948040 948041 C 440240 Čadram‑Flor Z HŠ 4 400
40. 948050 948051 C 440240 Čadram‑Sovič C R3 700 480
41. 948060 948061 C R3 700 Gmajna‑Kukavica Z HŠ 23 391
42. 948060 948062 O 948061 Gmajna‑Škrinjar Z HŠ 40 219
43. 948060 948063 O 948061 Višnar‑Lovski dom Z HŠ 22a 113
44. 948060 948064 C R3 700 Oplotnica 12 Z HŠ 12 93
45. 948070 948072 C 440800 Dobrova‑Klančnik Z HŠ 10 236
46. 948080 948081 C R3 700 Straža‑Zadek C 440800 236
47. 948080 948082 O 948081 Straža 7 Z HŠ 7 237
48. 948090 948091 C 440800 Raskovec‑Lubej Z HŠ 1 700
49. 948090 948092 O 948091 Raskovec 50 Z HŠ 50 412
50. 948100 948101 C 440240 Zlogona vas‑Fridrih Z HŠ 27 112
51. 948100 948103 O 948101 Zlogona vas 28 Z HŠ 28 79
52. 948110 948111 C 440240 Zlogona gora 30 Z HŠ 30 219
53. 948110 948112 O 948111 Zlogona gora 24 Z HŠ 24 452
54. 948120 948121 C 440240 Čadram‑pokopališče Z HŠ 39 868
55. 948130 948131 C 440240 Oplotnica‑Lačna gora C RT 930 2.226
56. 948130 948132 O 948131 Lačna gora‑Hren Z HŠ 21 576
57. 948130 948133 O 948131 Lačna gora‑Sv. Mohor Z cerkev 566
58. 948140 948141 O 948131 Šolska ulica‑Kušar Z HŠ 33 436
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Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Opis

Konec 
odseka Dolžina [m]

Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]

59. 948140 948142 O 948141 Šolska ulica‑Capl Z HŠ 30 220

60. 948150 948151 C RT 930 Lačna gora‑Rotovnik Z HŠ 31 323

61. 948160 948161 C 440240 Ul. 22. maja Z HŠ 15 200

62. 948160 948162 C R3 700 Oplotnica 41 Z HŠ 41 66

63. 948160 948163 C R3 700 Leva‑Polanec Z HŠ 19 281

64. 948170 948171 C 440240 Ul. Pohorskega bataljona Z HŠ 16a 75

65. 948180 948181 C 440240 Prečna ulica I C R3 700 394

66. 948180 948182 O 948181 Prečna ulica II Z HŠ 27 48

67. 948190 948191 C 440240 Pohorska ulica O 948201 518

68. 948190 948192 O 948191 Prečna ulica III O 948181 135

69. 948190 948193 O 948192 Vrtna ulica Z HŠ 12 165

70. 948200 948201 C R3 700 Oplotnica‑Gmajna C R3 700 263

71. 948210 948211 C R3 700 Oplotnica‑Malahorna C R3 700 1.869

72. 948210 948212 O 948211 Čez polje‑Markečica O 948221 1.151

73. 948220 948221 O 948211 Markečica‑Drage C 440270 977

74. 948220 948222 O 948221 Malahorna‑Rožič‑Markečica C 440280 884

75. 948220 948223 O 948221 Markečica‑Klukec Z HŠ 6 263

76. 948230 948231 C R3 700 Malahorna‑Kolar Z HŠ 19b 152

77. 948240 948241 C R3 700 Malahorna‑Forbar Z HŠ 22 89

78. 948250 948251 C R3 700 Oplotnica‑Gorica‑Malahorna C R3 700 1.402

79. 948250 948252 O 948251 Oplotnica‑Cesta na polje I Z HŠ 13 133

80. 948250 948253 O 948251 Oplotnica‑Podgrajšek Z HŠ 11 151

81. 948250 948254 O 948251 Gorica‑Konjiška C R3 700 264

82. 948260 948261 C R3 700 Malahorna‑Gorica C 440260 1.378

83. 948270 948271 O 948301 Prešernova ulica Z HŠ 23 108

84. 948280 948281 O 948301 Grajska ulica I C 440250 279

85. 948280 948282 O 948281 Granitna ulica I Z HŠ 10 123

86. 948280 948283 O 948281 Grajska ulica II Z HŠ 25 44

87. 948280 948284 O 948282 Grajska ulica III Z HŠ 13 51

88. 948280 948285 O 948282 Granitna ulica II C 440250 106

89. 948290 948291 C 440250 Oplotnica‑Cesta na polje II Z HŠ 11 164

90. 948300 948301 C 440250 Oplotnica‑Koritno Z HŠ 2 961

91. 948300 948302 C 440250 Koritno‑Lipuš Z HŠ 5 261

92. 948310 948311 C 440250 Koritno‑Javernik Z HŠ 4b 260

93. 948320 948321 C 440250 Gorica‑Kovaški vrh‑Volavc Z HŠ 7 3.764

94. 948320 948322 O 948321 Božje‑Matevžič Z HŠ 9 184

95. 948320 948323 O 948321 Kovaški vrh‑Petrič Z HŠ 8 431

96. 948330 948331 C 440250 Koritno‑Črešnar Z HŠ 34 1.442

97. 948340 948341 C 440250 Božje‑Pušnik Z HŠ 31 561

98. 948350 948351 C 440250 Koritno‑Obrovnik‑Meglič Z HŠ 17 941

99. 948360 948362 C 440810 Koritno‑Obrul Z HŠ 28 526

100. 948360 948363 C 440810 Koritno‑Potnik Z HŠ 24 591

101. 948370 948371 C RT 930 Lačna gora‑Rotovnik Z HŠ 39 292
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Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Opis

Konec 
odseka Dolžina [m]

Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]

102. 948380 948381 C RT 930 Lačna gora‑Sujek Z HŠ 43 745

103. 948390 948391 C 440260 Brezje Z HŠ 20 264

104. 948400 948401 C 440260 Brezje‑Somrek Z HŠ 25 143

105. 948410 948411 C 440260 Kovaški vrh‑Golenač Z HŠ 2 214

106. 948420 948421 C 440260 Kovaški vrh‑Zodek Z HŠ 4 134

107. 948430 948431 C 440260 Kovaški vrh‑Črešnar Z HŠ 6 172

108. 948440 948441 C 440260 Gorica‑Kunej Z HŠ 27 506

109. 948450 948451 C 440260 Gorica‑Potočnik C 440260 727

110. 948450 948452 O 948451 Gorica‑Ramšek O 948261 515

111. 948450 948453 O 948451 Brezje‑Polenek Z HŠ 29 294

112. 948460 948461 C 440300 Brezje‑Trdin Z HŠ 28 324

113. 948460 948462 O 948461 Brezje‑Trdin‑Vodovnik Z HŠ 32a 172

114. 948470 948471 C 440300 Brezje‑povezava C 440300 246

115. 948480 948481 C 440300 Brezje‑Lešnik C 485040 822

116. 948490 948491 C 440300 Brinjeva gora‑Brezje O 948503 634

117. 948500 948501 C 440260 Brezje‑Gorenjak C 985240 1.824

118. 948500 948502 O 948501 Brezje‑Golenač Z HŠ 19 549

119. 948500 948503 O 948501 Brezje‑Sadek Z N.H. 1.021

120. 948510 948511 C 440300 Malahorna‑Doberšek Z HŠ 29a 583

121. 948510 948512 O 948511 Malahorna‑kamnolom Z kamno. 140

122. 948520 948521 C R3 700 Malahorna‑Kamenik Z HŠ 33 104

123. 948530 948531 O 948711 Malahorna‑Kalšek Z HŠ 34 99

124. 948540 948541 C 440250 Božje‑Lukanja Z HŠ 27 436

125. 948550 948551 C 440270 Dobriška vas‑povezava C 440280 88

126. 948560 948561 C 440280 Dobriška vas‑Juhart Z HŠ 11 302

127. 948560 948562 O 948561 Dobriška vas‑Smogavec Z HŠ 15 152

128. 948570 948571 C 440280 Markečica‑Strtenik Z HŠ 4a 762

129. 948590 948591 C 485040 Zlakova‑Hren Z HŠ 19 247

130. 948620 948621 C 440260 Gorica Z HŠ 32 218

131. 948630 948631 C 440240 Čadram‑Leskovar Z HŠ 45 439

132. 948630 948632 O 948631 Čadram‑Draksler Z HŠ 33 128

133. 948630 948633 O 948631 Čadram‑Krajnc C 440240 83

134. 948630 948634 C 440240 Polanec‑Pem Z HŠ 22 57

135. 948640 948641 C 440290 Zg. Grušovje‑Brumec Z HŠ 5 298

136. 948650 948651 C 440290 Zg. Grušovje I Z HŠ 4 259

137. 948660 948661 C R2 430 Zg. Grušovje‑Figek Z HŠ 9a 309

138. 948670 948671 C R2 430 Zg. Grušovje II Z HŠ 11 291

139. 948680 948681 C 440270 Zg. Grušovje III O 948682 888

140. 948680 948682 O 948681 Zg. Grušovje IV C 440800 1.165

141. 948690 948691 C 440270 Pobrež‑Grifič Z HŠ 24 234

142. 948700 948701 C 440270 Pobrež‑Leskovar Z HŠ 6 276

143. 948710 948711 C R3 700 Malahorna‑Vivod Z HŠ 35a 114

144. 948720 948721 C 440250 Božje‑Brbre Z HŠ 4 783
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Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Opis

Konec 
odseka Dolžina [m]

Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]

145. 948720 948722 C 440250 Božje‑Kamenik O 948721 289

146. 948730 948731 C 440250 Božje‑Gričnik Z HŠ 2 410

147. 948740 948741 C 440250 Koritno‑Gošnik Z HŠ 29 594

148. 948750 948751 C 440250 Božje‑Kohler Z HŠ 31 297

149. 948750 948752 O 948751 Božje‑Smogavec Z HŠ 32 161

150. 948760 948761 C 440250 Božje‑Dobočnik Z HŠ 11 946

151. 948770 948771 C 440250 Koritno‑Tajnikar C 440250 550

152. 948770 948772 O 948771 Koritno‑Hribernik Z HŠ 39 271

153. 948780 948781 C 440250 Koritno‑Grm Z HŠ 35 1.464

154. 948780 948782 O 948781 Koritno‑Petrič Z N.H. 102

155. 948780 948783 O 948781 Koritno‑Vivod Z HŠ 38 158

156. 948780 948784 O 948781 Koritno‑Javornik Z HŠ 43 287

157. 948790 948791 C 440250 Fošt‑Hohler Z HŠ 25 197

158. 948790 948792 O 948791 Fošt‑Frtjoki Z HŠ 9 185

159. 948800 948801 C 440250 Fošt Z HŠ 16 112

160. 948810 948811 C 440250 Fošt‑Kamenik Z HŠ 14 180

161. 948820 948821 C 440250 Fošt‑Obrovnik Z HŠ 22 166

162. 948820 948822 O 948821 Fošt‑Prebil Z HŠ 23 195

163. 948830 948831 O 948321 Fošt‑Obrovnik Z HŠ 56a 98

164. 948840 948841 C 440250 Oplotnica‑Črešnjer Z N.H. 143

165. 948850 948851 C 440250 Gorica‑Očko Z HŠ 12 331

166. 948860 948861 C 440250 Strma ulica‑Grm Z HŠ 7 368

167. 948870 948871 C 883210 Gabrovnik‑Kotnik Z HŠ 46 518

168. 948880 948881 C R3 700 Oplotnica‑Sitar Z HŠ 33 272

169. 948880 948882 O 948881 Oplotnica‑Travniška cesta I Z HŠ 13 125

170. 948880 948883 O 948881 Oplotnica‑Travniška cesta II Z HŠ 13 57

171. 948890 948891 C 440240 Oplotnica‑Lipuš Z HŠ 84 157  

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Oplotnica znaša 72.406 m (72,406 km).

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 

je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kate‑
gorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno so‑
glasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162‑3/2010 
z dne 17. 8. 2010.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o kategorizaciji občinskih cest v Občini Oplotnica (Uradni list 
RS, št. 92/99).

8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 021.18/2010
Oplotnica, dne 14. septembra 2010

Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.
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4100. Odlok o porabi proračunske rezerve

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list 
RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) in 49. člena Zakona o javnih finan‑
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 
49/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Oplotnica na 18. redni 
seji dne 14. 9. 2010 sprejel

O D L O K
o porabi proračunske rezerve

1. člen
Z Odlokom o porabi proračunske rezerve se ureja namen 

in višina porabe sredstev iz proračunske rezerve v letu 2010.

2. člen
Sredstva proračunske rezerve se v letu 2010 v višini 

10.500,00 EUR porabijo za odpravo posledic neurja v mesecu 
avgustu 2010 na lokalnih in krajevnih cestah v Občini Oplo‑
tnica.

3. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu.

Št. 022.18/2010
Oplotnica, dne 14. septembra 2010

Župan 
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

4101. Pravilnik o sofinanciranju programov ostalih 
društev in organizacij v Občini Oplotnica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list 
RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica 
na 18. redni seji občinskega sveta dne 14. 9. 2010 sprejel

P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov ostalih društev  

in organizacij v Občini Oplotnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za 

vrednotenje, razdelitev in nadzor nad porabo sredstev, name‑
njenih za sofinanciranje programov tistih društev in organizacij, 
ki niso registrirana kot kulturna, mladinska, športna, kmetijska, 
humanitarna in turistična in izvajajo programe v občini oziroma 
za občane Občine Oplotnica.

2. člen
Praviloma se sofinancirajo naslednje vsebine:
– dejavnost registriranih društev in organizacij ter njihovih 

sekcij, ki imajo pomen za občane Občine Oplotnica in delujejo 
v javnem interesu,

– prireditve in projekte, ki so v interesu občine.

3. člen
Programi in vsebine iz 2. člena se sofinancirajo iz sred‑

stev proračuna občine, v katerem se določi višina predvidenih 
sredstev. Predlog proračunskih sredstev za programe in pro‑
jekte, ki ne zapadejo v pravilnik o sofinanciranju programov na 
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, mladinskih, športnih, 

kmetijskih, humanitarnih in turističnih programov, obravnava 
komisija, ki jo s sklepom določi župan občine.

II. POGOJI IN POSTOPKI

4. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogo‑

je:
– da imajo sedež v Občini Oplotnica ali da izvajajo progra‑

me, namenjene občanom Občine Oplotnica,
– da so registrirani za izvajanje programov, s katerimi 

kandidirajo za sofinanciranje,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro‑

vske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
– da redno izvajajo svojo dejavnost,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo doku‑

mentacijo, kot to določa zakonodaja.

5. člen
Sredstva za sofinanciranje programov se izvajalcem le‑

teh dodelijo na osnovi javnega razpisa, ki ga župan občine po 
sprejetju proračuna za tekoče leto javno objavi (na spletni strani 
občine Oplotnica in na oglasni deski Občine Oplotnica).

6. člen
Javni razpis vsebuje:
– ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
– predmet razpisa,
– pogoje in kriterije, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– okvirno višino razpoložljivih sredstev,
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji in drugi 

dokumentaciji, ki jo je potrebno predložiti,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu,
– navedbo pristojnih za dajanje informacij.

7. člen
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija iz 

3. člena tega pravilnika.

8. člen
Komisija na podlagi meril, določenih v tem pravilniku, in 

glede na razpoložljivo višino proračunskih sredstev pripravi 
predlog sofinanciranja posameznih prijavljenih programov. Pre‑
dlog pregleda in izda ustrezno odločbo pristojni organ občinske 
uprave.

Izvajalec, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega 
razpisa ter da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena v 
skladu z merili, lahko vloži pritožbo v roku 15 dni od prejema 
odločbe. O pritožbi na 2. stopnji odloča župan. Odločba o pri‑
tožbi je dokončna.

Financiranje na razpisu izbranih programov se izvede na 
podlagi pogodbe, sklenjene med Občino Oplotnica in izvajal‑
cem programov, v kateri se opredeli višina sredstev, obseg in 
realizacija programov in nalog ter način nadzora nad porabo 
sredstev.

9. člen
Izjemoma lahko župan iz sredstev rezerve sklene pogod‑

bo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta 
brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost 
programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče vnaprej na‑
črtovati.

III. MERILA

10. člen
Vrednost posameznega programa je izražena v točkah. 

Vrednost točke se določi glede na skupno število točk in višino 
proračunskih sredstev. Vrednost ene točke pa ne sme prese‑
gati 27,00 €.
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11. člen
Pri vrednotenju dejavnosti izvajalcev se upoštevajo na‑

slednja merila:
1. število članov:
– do 10 članov  5 točk
– do 20 članov 10 točk
– do 30 članov 15 točk
– do 40 članov 20 točk
– do 50 članov 25 točk
– nad 50 članov 30 točk
2. število let obstoja:
– za vsako leto  1 točka
3. praznovanje okrogle obletnice (10, 20 itd.) 20 točk
4. novoustanovljenemu društvu ali org.  10 točk
5. samostojna organizacija prireditve v kraju 50 točk
6. nastop, razstava, sodelovanje:
– na občinski prireditvi  5 točk
– na medobčinski prireditvi  6 točk
– na republiški ravni  8 točk
– v tujini  10 točk
7. člani redno plačujejo članarino  5 točk
8. sodelovanje z ostalimi društvi in org. v občini 

5 točk
9. število članov iz Občine Oplotnica (za dru‑

štvo, ki nima sedeža v Občini Oplotnica)
– za vsakega člana  do 5 točk
10. organizacija predavanj  5 točk
11. funkcionalni stroški društva, reg. v občini 100 točk
1. in 9. točka se izključujeta.

IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

12. člen
Izvajalci programov in projektov morajo oddati najkasneje 

do 28. februarja naslednje leto letno poročilo o izvedbi pro‑
gramov. V primeru, da komisija na osnovi oddanega poročila 
ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih 
obveznosti, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali 
ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi. V primeru ugotovi‑
tve nepravilnosti na osnovi letnega poročila se neupravičeno 
pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem 
obdobju.

V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja de‑
lovanja, zmanjšanega obsega dela ali podobno ne porabi vseh 
odobrenih sredstev, župan s sklepom prerazporedi ta sredstva 
drugim izvajalcem.

13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, smiselno pa se začne uporabljati pri 
izvajanju občinskega proračuna za leto 2011.

Št. 18.10.1/2010
Oplotnica, dne 14. septembra 2010

Župan 
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

4102. Sklep o določitvi javne infrastrukture  
na področju kulture v Občini Oplotnica

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega in‑
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06, 7/07, 53/07, 
65/07, 77/07 in 56/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 76/08) in 16. člena Statuta 
(Uradni list RS, 29/99, 1/02 in 38/03) je Občinski svet Občine 
Oplotnica na 18. seji dne 14. 9. 2010 sprejel

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju 

kulture v Občini Oplotnica

1. člen
S tem sklepom se določi javna infrastruktura na področju 

kulture na območju Občine Oplotnica.

2. člen
Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglašajo 

tudi oprema, pripadajoči deleži na skupnih prostorih, ki služijo 
za opravljanje kulturnih dejavnosti.

3. člen
Javna infrastruktura na območju Občine Oplotnica v upra‑

vljanju lokalne skupnosti je sledeča:
1. Kulturno turistični center Oplotnica – dvorana s pri‑

padajočimi prostori v pritličju, Goriška c. 4, k.o. Oplotnica, 
parc. št. 2042/8.

4. člen
Nepremičnina iz 3. člena tega sklepa se kot javna infra‑

struktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.

5. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Re‑

publike Slovenije.

Št. 18.12.1/2010
Oplotnica, dne 14. septembra 2010

Župan 
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

SLOVENJ GRADEC

4103. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine 
Slovenj Gradec za območje Mestne občine 
Slovenj Gradec v letu 2009

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B in 108/09), 
21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pro‑
storskem načrtovanju (ZPNačrt‑A; Uradni list RS, št. 108/09) 
ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni 
list RS, št. 29/99) je župan Mestne občine Slovenj Gradec dne 
8. 6. 2010 sprejel

S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave 

sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine 

Slovenj Gradec za območje Mestne občine 
Slovenj Gradec v letu 2009

I.
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostor‑

skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine 
Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v 
letu 2009 (Uradni list RS, št. 100/09; v nadaljevanju: sklep) se 
dopolni v naslednjih delih in na naslednji način:

– V točki II. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb 
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov se na koncu 
dodata dva nova odstavka, ki glasita:
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»V postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sesta‑
vin planskih aktov bo občina zagotovila ustrezne prostorske 
možnosti še za realizacijo treh manjših, prav tako pomembnih 
in časovno prioritetnih projektov, od katerih se prvi nanaša na 
vzpostavitev celovitega turističnega proizvoda, vezanega na 
tematsko obarvano pot s spoznavanjem etnološke dediščine v 
k.o. Vrhe, drugi na opredelitev ustreznega območja, vezanega 
na revitalizacijo dvorca Gradišče nad Slovenj Gradcem ter tretji 
na razširitev obstoječe dejavnosti v obstoječem območju Oaza 
turizma in tehnologije – naselje Sonce.

Za zagotovitev navedenih projektov bo občina v spre‑
membah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov:

– spremenila zasnovo organizacije dejavnosti v prostoru 
tako, da bo vključila nekatere spremembe v sistemu poselitve;

– spremenila osnovno oziroma podrobno namensko rabo 
prostora tako, da bo omogočena izvedba izpostavljenih razvoj‑
nih pobud in projektov,

– opredelila načine urejanja prostora s prostorskimi izvedbe‑
nimi akti tako, da bo določila podrobnejše prostorske izvedbene 
akte za ureditev posameznih območij, ki so predmet sprememb in 
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov v letu 2009;

– po potrebi spremenila tudi druge, na navedene spre‑
membe vezane odločitve o prostorskem razvoju občine.«

– v točki III. Območje ter predmet sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin planskih aktov se v prvem odstavku števil‑
ka »30« nadomesti s številko »38«.

II.
Ta dopolnitev sklepa se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350‑3/2009
Slovenj Gradec, dne 8. junija 2010

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Matjaž Zanoškar l.r.

SLOVENSKE KONJICE

4104. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Pristava – večstanovanjski objekt

Na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B in 108/09)) 
ter 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni 
list RS, št. 118/07 – UPB in 18/10) je Občinski svet Občine 
Slovenske Konjice na 37. seji dne 9. 9. 2010 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Pristava – večstanovanjski objekt

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o spremembah 
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 in družbenega plana 
Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–
1990, za območje Občine Slovenske Konjice, dopolnitve v letu 
2002 (Uradni list RS, št. 75/04), sprejme Občinski podrobni 
prostorski načrt Pristava – večstanovanjski objekt (v nadaljnjem 
besedilu: podrobni načrt).

(2) Podrobni načrt je izdelal Razvojni center PLANIRA‑
NJE d.o.o. Celje, pod številko projekta 415/08.

2. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa območje podrobnega načrta, prostor‑
ske ureditve, ki se načrtujejo s podrobnim načrtom, območje in 
umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za 
celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in na‑
ravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, eta‑
pnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v gra‑
fičnem delu podrobnega načrta, ki je skupaj z obvezno prilogo 
na vpogled na Občini Slovenske Konjice.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. člen
(predmet podrobnega načrta)

(1) Območje podrobnega načrta se nahaja v Občini Slo‑
venske Konjice, v predelu Pristava in se navezuje na obstoječo 
pozidavo.

(2) Po prostorskih sestavinah planskega akta Sloven‑
ske Konjice je obravnavano območje opredeljeno kot stavbno 
zemljišče. Glede na urbanistično zasnovo naselja Slovenske 
Konjice se parcele nahajajo na območju, opredeljenem za 
centralne dejavnosti naselja (območje objekta) ter za šport in 
rekreacijo (območje igrišča).

(3) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s podrobnim 
načrtom so:

– umestitev treh večstanovanjskih objektov,
– umestitev večnamenskega športnega igrišča,
– rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste (Cesta pod goro) 

z umestitvijo hodnika za pešce,
– krajinska ureditev: zasaditve dreves,
– komunalna in prometna ureditev območja.

III. OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA

4. člen
(območje podrobnega načrta)

(1) Območje podrobnega načrta obsega parcele oziroma 
dele parcel št. 918/5 del, 918/2, 918/4 del, 917/2 del, 115 del, 
1335/1 del (ceste), 917/1 del, 887/2, 887/3, 887/4, 887/5, 887/6, 
vse k.o. Slovenske Konjice. Površina območja meri 0,80 ha.

(2) Zemljišča, ki so zunaj meje podrobnega načrta, obse‑
gajo parcele, opredeljene zaradi izgradnje:

– električnih vodov: parcele št. 918/3, 914/2, 890/1 in del 
1335/1, k.o. Slovenske Konjice,

– vodovoda: parcela št. 885/1 k.o. Slovenske Konjice,
– komunalnih odpadnih voda (fekalne in meteorne), plin: 

parcela št. 1337/1, k.o. Slovenske Konjice.
(3) Za izvedbo navezav podrobnega načrta na obstoječo 

in predvideno gospodarsko infrastrukturo bodo potrebni tudi 
posegi na zemljišča izven podrobnega načrta, kolikor se v 
postopku priprave projektne dokumentacije gospodarske jav‑
ne infrastrukture, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, to 
izkaže za potrebno.

(4) Na območju podrobnega načrta stoji več gospodar‑
skih in pomožnih objektov, ki so predvideni za odstranitev 
(parc. št. 887/4 in 887/5, k.o. Slovenske Konjice).

IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

(A) Opis vplivov in povezav prostorske ureditve  
s sosednjimi območji

5. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)

(1) Območje je obdano z obstoječo stanovanjsko pozida‑
vo. Izpostavljenost lokacije narekuje premišljeno oblikovanje 
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objektov za stanovanjsko dejavnost – večstanovanjski objekti. 
Območje vključuje del obstoječe lokalne ceste (Cesta pod 
goro), ki je predvidena za rekonstrukcijo in umestitev enostran‑
skega hodnika za pešce.

(2) Območje se navezuje na sosednja območja preko 
obstoječih cest in predvidenih peš komunikacij.

(B) Namembnost območij, vrste gradenj  
in opredelitev dejavnosti

6. člen
(namembnost območja)

S podrobnim načrtom so načrtovane prostorske ureditve 
za umestitev treh večstanovanjskih objektov.

7. člen
(vrste gradenj)

(1) Na območju podrobnega načrta so dopustni posegi:
– gradnja novih objektov,
– redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela,
– rekonstrukcija objektov,
– gradnja gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih zunanjih površin.
(2) Pogoji za urejanje okolice večstanovanjskega objekta 

so:
– v previsu objektov na severni strani je predvidena ume‑

stitev parkirnih površin,
– proste površine okrog objektov se ne ograjuje, ograja je 

možna okrog športnega igrišča.

(C) Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve 
prostorskih ureditev

8. člen
Umestitev objekta je določena z:
– odmikom od ceste in obstoječih parcelnih meja,
– horizontalnim gabaritom določenih dimenzij.

9. člen
(pogoji in usmeritve glede lege, velikosti  

in oblikovanja objekta)
(1) Večstanovanjski objekti so sodobno oblikovani 

(3 objekti). Orientacija objektov je vzporedno s severno ce‑
sto. Streha je ravna ali enokapna z minimalnim naklonom. 
Barva strehe bo v rdeči barvi.

(2) Etažnost objektov je K+P+1+T (terasa). V kletni etaži 
objektov se umesti podzemna garaža, dodatna parkirna mesta 
so pod previsom na severni strani objektov.

(3) Fasade:
– fasade bodo oblikovane in konstrukcijsko zasnovane 

sodobno (kontaktna fasada, obešena fasada) z uporabo eno‑
stavnih pravokotnih rastrov,

– materiali; omet, beton, steklo ali sodobni obložni materi‑
ali, poenotena uporaba materialov v barvni lestvici svetlih toplih 
zemeljskih barv (svetle in pastelne).

(4) Tlorisni gabariti objektov:
– oblika pravokotna,
– tlorisni gabariti podzemnega dela objekta 22.40 m x 

21.50 m,
– tlorisni gabariti nadzemnega dela objekta 26.00 m x 

19.00 m.
(5) V objektih bo do šestintrideset stanovanjskih enot.
(6) Večnamensko športno igrišče, tlorisnih dimenzij 

33.00 m x 16.00 m.
(7) Kota kletne etaže se določi na osnovi kote prometnih 

površin + 0.20 m. Kota venca objekta (od kote kletne etaže 
± 0.00) je +13.50 m.

10. člen
(zunanja ureditev)

(1) Površine med objekti in cesto so namenjene dosto‑
pom, dovozom do objektov ter zunanjim parkirnim in manipu‑

lativnim površinam. Okolica objektov bo zatravljena, zasajena 
z avtohtonimi grmovnicami in nizkim drevjem. Ograja se izvede 
ob športnem igrišču v žičnati izvedbi.

(2) Za celotno območje je potrebno izdelati projekt zuna‑
nje ureditve. Odvajanje meteornih vod ne sme biti izvedeno na 
sosednje parcele. Ureditev naj vključuje umeščanje opornih 
zidov na mestih, kjer ni mogoča premostitev višinskih razlik 
z brežinami. Predvidi se enotna urbana oprema, ki je lahko 
oblikovana sodobno, skladno z arhitekturo večstanovanjskih 
objektov. Predvidi se avtohtona zasaditev listopadnih grmovnic 
in drevnin.

(3) Zunanja ureditev se načrtuje in izvede tako, da omo‑
goča dostope funkcionalno oviranim ljudem.

11. člen
(ekološki otoki)

Ekološki otok se predvidi v zelenici ob severni fasadi 
večstanovanjskih objektov. Dovoz do njega je omogočen pre‑
ko obstoječega cestnega omrežja. Posode za ločeno zbiranje 
odpadkov se postavijo na ekološko tehnično brezhiben prostor 
in se posebej oblikuje, skladno z oblikovanjem objektov (nad‑
strešnica, lesena ograja, ozelenjena s popenjalkami).

12. člen
(zelene površine)

(1) Zelene površine so sestavni del ureditve območja. Tra‑
se komunalne infrastrukture je potrebno voditi izven območja 
zelenic, pod pešpotmi in dovozi.

(2) Obstoječi drevored v severnem delu Ceste pod goro 
naj se ohrani in dopolni z drevesi iste vrste ter podaljša proti 
jugu, do konca ceste. Kot podaljšek drevoreda ob poti se zasa‑
di linija dreves iste vrste tudi na zahodnem robu meje območja 
podrobnega načrta.

V. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

13. člen
(splošni pogoji glede priključevanja objektov na 

gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro)
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske 

in telekomunikacijske infrastrukture na območju podrobnega 
načrta so:

– objekti se priključijo na obstoječe in predvideno komu‑
nalno in energetsko infrastrukturno omrežje, in sicer kanaliza‑
cijsko, vodovodno, plinsko in elektroenergetsko omrežje,

– vse vode javne gospodarske infrastrukture se predvidi 
po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma po 
površinah v javni rabi tako, da se omogoči vzdrževanje infra‑
strukturnih objektov in naprav,

– v primeru, ko potek po javnih površinah ni možen, lastnik 
prizadetega zemljišča omogoča izvedbo in vzdrževanje javnih 
komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posame‑
znega komunalnega voda od lastnika zemljišča pridobi služnost,

– trase komunalnih in energetskih vodov se medsebojno 
uskladijo. Upoštevajo se zadostni medsebojni odmiki in odmiki 
do ostalih naravnih ali grajenih struktur,

– dopustne so spremembe tras posameznih infrastruktur‑
nih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše 
in racionalnejše izrabe prostora,

– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v 
skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in morajo 
biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ure‑
ditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih 
rešitev za to območje,

– obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v obmo‑
čju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in 
jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi 
možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov,
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– dopušča se uporaba alternativnih virov za energetsko 
oskrbo objektov (geotermalna, fotovoltaična elektrarna na stre‑
hi objekta ipd.) v skladu s predpisi, ki ureja to področje.

14. člen
(cestno omrežje)

(1) Območje podrobnega načrta se nahaja v naselju Slo‑
venske Konjice, predel Pristava. Priključevanje je urejeno na 
obstoječo lokalno cesto (JP 884241 – Cesta pod goro) ob ka‑
teri je predvidena umestitev enostranskega hodnika za pešce. 
Cesta se na severu priključi na Žičko cesto. Prometna signali‑
zacija se predvidi v naslednjih fazah projektiranja.

(2) Rekonstrukcija Ceste pod goro in umestitev enostran‑
skega hodnika za pešce.

(3) Karakteristični normalni profil ceste je:

bankina 1 x 0.50 m
vozišče 1 x 5.00 m
koritnica 1 x 0.30 m
hodnik za pešce 1 x 1.60 m
bankina 1 x 0.50 m
skupaj 7.90 m

(4) Prečni sklon ceste bo enostranski, 2.5% proti hodniku 
za pešce.

(5) Pred asfaltiranjem ceste se izvede vse komunalne, 
energetske in telekomunikacijske vode ter hišne priključke, ki 
so predvideni pod asfaltnimi površinami.

15. člen
(parkirne površine)

(Parkirne površine se predvidijo pod previsom objektov in v 
kletnih etažah. Na stanovanjsko enoto se predvidita 1,5 parkirni 
mesti. Skupno je predvidenih 66 parkirnih mest za osebne avto‑
mobile (v podzemni garaži 39, pod previsom 27 parkirnih mest).

16. člen
(kolesarski in peš promet)

Ob obstoječi cesti (Cesta pod goro) je predvidena ume‑
stitev enostranskega hodnika za pešce. Posebnih površin za 
kolesarski promet ni.

17. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov  

na vodovodno omrežje)
(1) Za zagotavljanje zadostne količine pitne in požarne 

vode se območje podrobnega načrta priključi na obstoječ vo‑
dovod. Pred pričetkom izvajanja gradbenih del predvidenih 
objektov je potrebno prestaviti obstoječi vodovod DN 150 mm, 
ki mora biti izveden iz nodularne litine. Gre za del vodovoda 
v dolžini cca 115 m, ki poteka po parcelah št. 885/1, 887/4, 
1335/1 in 918/5. Prav tako je potrebno prestaviti in povečati 
del obstoječega vodovoda fi 6/4, na DN 100 mm iz nodularne 
litine, ki poteka po parcelah 1335/1 in 887/4. Na prestavljene 
vodovodne veje se izvedejo priključki za predvidene objekte, za 
vsako enoto večstanovanjskega objekta posebej. Predvidena 
je ukinitev obstoječega vodovodnega priključka.

(2) Vse stanovanjske enote morajo imeti izveden svoj 
ločen vodomer zunaj stanovanj, kjer je možen stalen dostop 
vzdrževalca javnega vodovodnega omrežja.

(3) Na projektirano vodovodno omrežje se namestijo zu‑
nanji nadzemni hidranti za zagotovitev požarne varnosti, katerih 
število bo določila študija požarne varnosti. Nadzemni hidranti 
morajo biti nameščeni za števcem na stroške investitorja.

18. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov na kanalizacijsko 

omrežje)
(1) Za odvodnjavanje odpadnih vod iz območja podrobne‑

ga načrta se izdela ločen sistem kanalizacije.

(2) Komunalne odpadne vode iz objektov se odvajajo po 
ločeni interni kanalizaciji do začasne pretočne greznice ustre‑
zne velikosti, ki se po izgradnji Centralne čistilne naprave Slo‑
venske Konjice izloči iz uporabe. Komunalne odpadne vode se 
iz začasne greznice vodijo do predvidenega kanala komunalnih 
odpadnih vod K‑1 DN 250 mm, v Žički ulici.

(3) Neonesnažene meteorne vode iz strešin in v koa‑
lescenčnem lovilcu olj očiščene meteorne vode iz povoznih 
površin ter parkirišč se vodijo po internem meteornem hišnem 
priključku preko dimenzioniranega zadrževalnika padavinskih 
vod (65 m3) do predvidenega meteornega kanala M‑1 DN 
600 mm v Žički ulici.

(4) V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki 
ustrezajo Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvodnjava‑
nju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list 
RS, št. 47/05 in 45/07) in Pravilniku o prvih meritvah in obra‑
tovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo 
izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07).

(5) Odvodnjavanje padavinskih vod za objekt se predvidi 
v skladu z Zakonom o vodah in sicer z zadrževanjem in poni‑
kanjem.

(6) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju 
kanalizacije se upoštevajo vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni 
predpisi in pravilniki o oskrbi z vodo in kanalizacijo ter o odva‑
janju komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

19. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov na električno 

omrežje)
(1) Energija za napajanje večstanovanjskih objektov je na 

razpolago iz transformatorske postaje TP 20/0,4 kV Milenkova 
(t‑337 OE Slovenska Bistrica).

(2) Trase v podrobnem načrtu služijo kot osnova za izde‑
lavo projektne dokumentacije IZ, PGD, PZI transformatorske 
postaje s priključnimi SN in NN vodi, skladno s pogoji upra‑
vljavca vodov.

(3) Hišni priključki se zgradijo kot kabelski priključki, polo‑
ženi v zemljo ali v kabelsko kanalizacijo.

20. člen 
(pogoji ureditve javne razsvetljave)

(1) Javno razsvetljavo se uredi na celotni trasi obstoječe 
lokalne ceste (Cesta pod goro).

(2) Razsvetljava se uredi tako, da ne povzroča svetlob‑
nega onesnaževanja skladno z določili uredbe o mejnih vre‑
dnostih svetlobnega onesnaženja okolja. Izbere se svetilke, ki 
usmerjajo svetlobo v tla.

21. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov na komunikacijsko 

omrežje)
(1) Na območju podrobnega načrta potekajo obstoječi 

TK vodi.
(2) Nove trase komunikacijskega omrežja se izvedejo 

ob robovih javnih cest. Komunikacijsko omrežje se zgradi na 
pobudo upravljavca in je predmet projektne dokumentacije. Pri‑
ključevanje se podrobneje obdela v PGD, PZI dokumentaciji.

22. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov na plinovodno 

omrežje)
(1) Na območju podrobnega načrta poteka srednjetlačno 

plinovodno omrežje (4 bar), v upravljanju Petrol Plin,d.o.o., 
Ljub ljana, in sicer v cestnem telesu, pod cesto (Cesta pod 
goro). Obstoječi plinovod je PEHD 100, DN 40 mm.

(2) Upoštevati je potrebno vzporedne odmike in od‑
mike pri križanjih v skladu s Pravilnikom o tehničnih po‑
gojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z 
največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list 
RS, št. 26/02).
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(3) Za predvidene objekte na območju podrobnega načrta 
se predvidi priključitev na srednjetlačno plinovodno omrežje. 
Velikost priključka bo določena v fazi PGD.

(4) Plinomeri se postavijo na mesto in način, ki ga določi 
predstavnik distributerja.

23. člen
(ogrevanje objektov)

Ogrevanje objektov se uredi z navezavo na obstoječe 
omrežje zemeljskega plina.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

24. člen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Zemljišče se nahaja v vplivnem območju naselbinske‑
ga kulturnega spomenika Slovenske Konjice – Mestno jedro 
(EŠD 664) in na vzhodnem robu kulturnega spomenika, parka 
Slovenske Konjice – Park dvorca Trebnik (EŠD 10271). Obe 
območji sta razglašeni z Odlokom o razglasitvi kulturnih spo‑
menikov in spomenikov oblikovane narave v Občini Slovenske 
Konjice (Uradni list RS, št. 50/98‑2295).

(2) Na celotnem ureditvenem območju podrobnega načrta 
se skladno z zakonom o varstvu kulturne dediščine izvedejo 
(priporočilne narave) predhodne arheološke raziskave za dolo‑
čitev vsebine in sestave najdišča. Območje podrobnega načrta 
leži izven evidentiranih in zavarovanih območij nepremičninske 
arheološke kulturne dediščine, vendar z načrtovano površino 
predstavlja velik poseg v prostor, zato so smiselne predhodne 
arheološke raziskave. Kolikor predhodne arheološke raziska‑
ve niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je 
zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije skladno s 55. členom ZVKD‑1 
omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska 
dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

VII. REŠITVE IN UKREPI 
ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV  

IN OHRANJANJE NARAVE

25. člen
(rešitve in pogoji upravljanja in urejanja voda)

(1) Odvajanje in čiščenje odpadnih vod se uredi v skladu s 
pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
vode.

(2) Zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin 
se uredi preko zadrževalnika.

26. člen
(varovanje okolja)

(1) Hrup
Območje prostorskega načrta se opredeli s III. stopnjo 

hrupa. Med gradnjo se ne presega mejne ravni hrupa. Upošte‑
va se predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji 
in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se izvaja v dnevnem 
času v skladu s predpisi o varstvu pred hrupom. Zvočni signali 
na gradbišču se uporabljajo le v nujnih primerih.

(2) Zrak
Zaradi zmanjševanja onesnaževanja zraka s prašnimi 

emisijami in emisijami plinov gradbenih strojev med gradnjo se 
upošteva naslednje ukrepe za varstvo zraka:

– primerno razporeditev in ureditev začasnih in drugih 
dovoznih poti na gradbišče,

– zaradi zmanjšanja prašenja ob sušnih dnevih se predvi‑
di zadostno močenje prevoznih poti in odkritih površin.

– Za ogrevanje objektov se uporablja plin.

(3) Vode
Varstvo kakovosti voda se zagotavlja z gradnjo kana‑

lizacijskega omrežja. Odvajanje odpadnih voda iz območja 
urejanja se uredi v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov 
onesnaževanja. Na meteorno kanalizacijo se dovoli priključiti 
le tiste meteorne vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov 
za izpust neposredno v vode v skladu z določili zgoraj nave‑
dene uredbe.

27. člen
(odpadki)

(Način zbiranja in odvoz odpadkov se izvaja v skladu z 
določili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v občini. 
Posode za odpadke se postavi na ekološko tehnično brez‑
hiben prostor, lahko tudi v objekt. Lokacija, kjer se odpadki 
zbirajo, se uredi tako, da je dostopna vozilom za odvoz 
odpadkov.

(2) Gradbene odpadke ki nastanejo pri gradnji, se od‑
strani izven območja podrobnega načrta.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO 
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NESREČAMI, VARSTVO PRED POŽAROM

28. člen
(naravne omejitve)

Geološko‑geotehnični elaborat je obvezen sestavni del 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za objekte in ureditve skladno s predpisi o graditvi objektov.

29. člen 
(pogoji za varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost se zagotovi z urejenimi obstoječimi 
in predvidenimi dovozi za interventna vozila. Varen umik se 
zagotavlja z umikom na zunanje površine, dovozne in parkirne 
površine.

(2) Izvede se vodovodno in hidrantno omrežje z zago‑
tovljeno zadostno količino vode za gašenje skladno s Pravil‑
nikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gaše‑
nje požarov. Na vodovodno omrežje se namesti nadzemne 
hidrante.

(3) Pri projektiranju in izvedbi novih objektov se na osno‑
vi izračuna požarne obremenitve upošteva takšne materiale in 
naprave in njih zaščite, ki so varni pred požarom in širjenjem 
požara. Način varovanja pred požarom za objekt in dobrine se 
opredeli v PGD projektu skladno z določili zakonskih določil in 
pravilnika, ki obravnava požarno varnostne zahteve.

(4) V PGD projektu se opredeli potrebnost ojačitve prve 
plošče.

30. člen
(potresna ogroženost)

Območje podrobnega načrta se nahaja na seizmičnem 
območju z intenziteto VII. stopnje potresne ogroženosti po 
EMS. Pri projektiranju je upoštevati karto potresnega pospe‑
ška tal in zagotoviti pri gradnji potresno varnost v skladu z 
zakonodajo. Upošteva se podatek projektnega pospeška tal, 
ki na tem območju znaša 0,125g.

IX. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

31. člen
(merila in pogoji za parcelacijo)

Parcele, določene s tem podrobnim načrtom, se po izve‑
denih posegih lahko delijo ali združujejo skladno z izvedenim 
stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja.
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X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

32. člen
(1) V prvi fazi se območje podrobnega načrta v celoti komu‑

nalno opremi, v drugi fazi se pristopi k izgradnji objektov. Hkrati 
z izgradnjo večstanovanjskih objektov mora biti izgrajeno tudi 
športno igrišče.

(2) Druga faza obsega dokončno izvedbo rekonstrukcije 
obstoječe lokalne ceste (Cesta pod goro) z umestitvijo hodnika 
za pešce.

XI. DRUGI POGOJI

33. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in 
naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na svoje 
stroške.

(2) Investitor se zaveže, da ob predvidenih objektih zagotovi 
preprečitev zalitja objektov pred zalednimi vodami.

(3) Poleg obveznosti iz predhodnih določil morajo investitorji 
in izvajalci:

– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce 
prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infra‑
strukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infra‑
strukturne vode,

– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa po 
obstoječem omrežju cest in poti,

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, 
ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali 
poškodovane,

– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo 
objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in na‑
prav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe 
in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in 
voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe teko‑
čih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode,

– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernica‑
mi za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi 
gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

(4) Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega mate‑
riala je treba urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran 
odtok zalednih voda. Po končani gradnji je treba odstraniti vse 
ostanke začasnih deponij.

XII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ 
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH 

REŠITEV

34. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odstopanja 
od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadalj‑
njem preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, 
geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so 
primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikoval‑
skega vidika, s katerimi se ne smejo poslabšati prostorske in 
okoljske razmere.

(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka 
ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo sogla‑
šati organi in organizacije, v delovno področje katerih posegajo 
ta odstopanja.

(3) Dopustna so odstopanja:
– dopustna so odstopanja pri tlorisnih dimenzijah objekta 

+1.0 m. Objekt je lahko manjših gabaritov.
– določitev kote pritličja se uskladi v načrtu zunanje uredi‑

tve,
– dopustna je drugačna zasnova in umestitev športnega 

igrišča,
– dopustna je umestitev dodatnih parkirišč za osebna 

vozila ob športnem igrišču in ob dovozni cesti do območja 
(Cesta pod goro).

XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV 
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA

35. člen
(prenehanje veljavnosti podrobnega načrta)

(1) Po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta se ob‑
močje podrobnega načrta vključi v enoto urejanja, ki jo določa 
občinski prostorski načrt.

(2) Območje ureditve, objekt in zunanja ureditev se vzdr‑
žujeta in obnavljata, ohranja in vzdržuje se vsa novo zasajena 
drevesa.

XIV. KONČNE DOLOČBE

36. člen
(vpogled)

Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih 
službah Občine Slovenske Konjice in Upravni enoti Slovenske 
Konjice.

37. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe za posamezna področja.

38. člen
(veljavnost odloka)

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 3500‑005/2008
Slovenske Konjice, dne 9. septembra 2010

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

4105. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o lokacijskem načrtu podjetniško obrtna cona 
Pod goro II

Na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B in 108/09) 
ter 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni 
list RS, št. 118/07 – UPB in 18/10) je Občinski svet Občine 
Slovenske Konjice na 37. seji dne 9. 9. 2010 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o lokacijskem načrtu podjetniško obrtna cona 
Pod goro II

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

lokacijskega načrta Pod goro II (Uradni list RS, št. 62/07) (v na‑
daljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve LN).

(2) Spremembe in dopolnitve LN je izdelal Razvojni center 
PLANIRANJE d.o.o. Celje, pod številko projekta 564/10.

2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve LN vsebujejo besedni in 

grafični del.
(2) Spremembe in dopolnitve LN se nanašajo na spreme‑

njeno urbanistično zasnovo objektov 1, 3 in 4.
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II. PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV

3. člen
(predmet)

Spremeni in dopolni se 6. člen odloka tako, da se dopolnita 
in spremenita peti, sedmi, predzadnji in zadnji odstavek. Doda 
se nov zadnji odstavek. Celotno besedilo popravljenega in do‑
polnjenega člena se pravilno glasi:

»6. člen
(pogoji za oblikovanje)

– proizvodno‑skladiščni‑poslovni objekti
(1) Objekti so zasnovani kot samostojni gabariti.
(2) Strehe proizvodno‑skladiščno‑poslovnih objektov mora‑

jo biti enotne barve (opečnatorjava oziroma rjavordeča), izvedbe 
in oblike (ravna streha oziroma streha izvedena z minimalnim 
naklonom – sleme strehe je skrito v maski objekta).

(3) Predvidena etažnost objektov je P+1, P+IP.
(4) Barvo fasad predvidenih proizvodno‑skladiščnih‑poslov‑

nih objektov je potrebno obravnavati enotno – objekti morajo biti 
med seboj in z okolico barvno usklajeni. Priporočena je uporaba 
enotne barvne osnove v različnih odtenkih – svetlo, temno. Pri‑
poročena barva je opečnatorjava oziroma svetlo rjavordeča ali 
peščena vendar za vse enaka barvna lestvica. Barve fasade v 
kasnejših letih ni dopustno spreminjati.

– stanovanjsko‑poslovni objekti
(5) Strehe predvidenih stanovanjskih‑poslovnih objektov 

morajo biti prilagojene obstoječi stanovanjski pozidavi (barva, 
material, naklon) v neposredni okolici. Priporočena kritina je 
bobrovec ali po barvi in strukturi podoben material. Barva fasad 
predvidenih stanovanjsko‑poslovnih objektov je bela, pastelna 
barva.

(6) Predvidena etažnost objektov je (K)+P+1, (K)+P+IP.
– drugo
(7) Posegi, izvedeni v skladu z gornjim opisom, bodo ustva‑

rili enotnejšo arhitekturo kompleksa, ki bi bila s parcialnimi arhi‑
tekturnimi posegi osiromašena.

(8) Zunanja ureditev območja je namenjena ureditvi dosto‑
pnih in dovoznih poti, parkiranju ter manipulaciji. Ob predvideni 
interni cesti je predvidena izgradnja pločnika za pešce. Znotraj 
območja je predvidena ohranitev zelenih površin predvsem na 
delih, kjer je teren v naklonu. Predvidena je obvezna zasaditev 
grmovnic in drevja v gručah. Znotraj ureditvenega območja, v 
sklopu zelenih površin, je predvidena lokacija odprtega zadrže‑
valnika meteornih vod.

(9) Skrajni severni in vzhodni del območja vključuje ob‑
stoječo stanovanjsko gradnjo, ki ostane nespremenjena. Na 
obstoječih stanovanjskih objektih znotraj meje urejanja je možna 
rekonstrukcija, adaptacija in dozidava prizidkov manjših tlorisnih 
dimenzij vendar tako, da se ohrani potreben odmiki od sosednih 
parcel in da spremembe ne vplivajo na poslabšanje arhitekturne‑
ga izgleda objektov (ohrani se celovit izgled objekta).

(10) Skrajno severovzhodno ležeči dotrajani objekt, ki je 
v funkciji mehanične delavnice je predmet odstranitve oziroma 
adaptacije ali spremembe namembnosti v mirnejšo dejavnost. 
Možna je nadomestna gradnja enodružinskega stanovanjskega 
objekta tlorisnih in višinskih gabaritov prilagojenih okoliški eno‑
družinski stanovanjski gradnji (cca 12 m x 10 m).

(11) Ograje okoli gradbenih parcel morajo biti oblikovane v 
enotni sivi barvi, žičnate izvedbe višine max. 1.80 m.

lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje
(12) Znotraj območja lokacijskega načrta je predvidena 

izgradnja:
1. proizvodno‑skladiščni in poslovni objekt
tlorisne dimenzije 18 m x 37 m, etažnost P+1
2. proizvodno‑skladiščni in poslovni objekt
tlorisne dimenzije15 m x 34 m, etažnost P+1
3. skladiščno poslovni objekt
tlorisne dimenzije 26 m x 16 m, etažnost P+1
4. skladiščno poslovni objekt

tlorisne dimenzije 14 m x 36 m, etažnost P+1
5. stanovanjsko‑poslovni objekt
tlorisne dimenzije 10 m x 12 m, etažnost K+P+1, K+P+IP.
6. stanovanjsko‑poslovni objekt
tlorisne dimenzije 10 m x 12 m, etažnost K+P+1, K+P+IP
(13) Oznaka objektov v tekstih je enaka oznaki objektov 

v grafiki.
(14) Tlorisni gabariti obstoječih stanovanjskih objektov 

ostanejo nespremenjeni.
(15) Kota slemena objektov (od kote pritlične etaže 

± 0.00) je 9.60 m.« Oporni zid se umesti jugozahodno od 
objektov 1, 3 in 4.

4. člen
Spremeni in dopolni se 10. člen tako, da se spremeni in 

dopolni prvi odstavek. Celotno besedilo popravljenega in dopol‑
njenega člena se pravilno glasi:

»10. člen
(tolerance)

(1) Dopustno odstopanje tlorisnega in višinskega gabarita 
je max. 3%. Objekti so lahko manjših dimenzij.

(2) Pri obstoječih stanovanjskih objektih je možna dodatna 
parcelacija za ureditev medposestnih razmerij.«

5. člen
(predmet)

Spremeni in dopolni se 7. člen odloka tako, da se dopolni 
točka (4) Elektro omrežje, na koncu se doda alinea, ki se glasi:

»Izdela se projektna dokumentacija za napajanje predvide‑
nih objektov in prestavitve obstoječih elektroenergetskih vodov 
fazi pridobitve gradbenega dovoljenja.«

III. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL  
IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI 

PODROBNEGA NAČRTA

6. člen
(prenehanje veljavnosti podrobnega načrta)

Po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta se območje 
podrobnega načrta vključi v enoto urejanja, ki jo določa občinski 
prostorski načrt.

IV. KONČNE DOLOČBE

7. člen
(vpogled)

Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih 
službah Občine Slovenske Konjice in Upravni enoti Slovenske 
Konjice.

8. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe za posamezna področja.

9. člen
(veljavnost odloka)

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 3500‑0012/2010
Slovenske Konjice, dne 9. septembra 2010

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.
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SODRAŽICA

4106. Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Sodražica za leto 2010

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02, 109/08 in 
49/09) ter 89. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, 
št. 44/99, 80/00 in 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 
20. redni seji dne 16. 9. 2010 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Sodražica  

za leto 2010
1. člen

V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2010 
(Uradni list RS, št. 8/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 2.223.680

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.504.400
70 DAVČNI PRIHODKI 1.430.558

700 Davki na dohodek in dobiček 1.336.547
703 Davki na premoženje 55.533
704 Domači davki na blago in storitve 38.477

71 NEDAVČNI PRIHODKI 73.842
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 35.020
711 Takse in pristojbine 2.000
712 Globe in druge denarne kazni 2.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.800
714 Drugi nedavčni prihodki 32.822

72 KAPITALSKI PRIHODKI 18.900
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 18.900

74 TRANSFERNI PRIHODKI 700.380
740 Transferni prihodki iz drugih  
javnofinančnih institucij 141.535
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna Evropske unije 558.845

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.269.475
40 TEKOČI ODHODKI 541.273

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 135.598
401 Prispevki delodajalcev za socialno  
varnost 21.905
402 Izdatki za blago in storitve 377.853
403 Plačila domačih obresti 3.300
409 Rezerve 2.617

41 TEKOČI TRANSFERI 701.234
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 505.491
412 Transferi nepridobitnim organizacijam  
in ustanovam 82.150
413 Drugi tekoči domači transferi 113.593

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 987.090
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 987.090

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 39.877
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 20.677
432 Investicijski transferi proračunskim  
uporabnikom 19.200

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 13.830
55 ODPLAČILA DOLGA 13.830

550 Odplačila domačega dolga 13.830
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. 2009 66.144

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen 
po klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, 
sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov 
in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih pro‑
gramov, so priloge k temu odloku.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 
2010.

Št. 450‑12/10
Sodražica, dne 16. septembra 2010

Župan 
Občine Sodražica
Milavec Blaž l.r.

4107. Odlok o razglasitvi Cerkve Marijinega 
vnebovzetja na Novi Štifti za kulturni spomenik 
lokalnega pomena

Na podlagi 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (ZVKD‑1), (Uradni list RS, št. 16/08) in 15. člena 
Statuta Občine Sodražica ter na predlog Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, Območne enote Ljubljana, je Občinski svet 
Občine Sodražica na 20. redni seji dne 16. 9. 2010 sprejel

O D L O K 
o razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja  

na Novi Štifti za kulturni spomenik  
lokalnega pomena

1. člen
Z namenom, da se ohranijo kulturne, zgodovinske in ume‑

tnostno‑arhitekturne vrednote ter se zagotovi nadaljnji obstoj, 
se za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgo‑
dovinskega in umetnostno‑arhitekturnega spomenika razglasi 
enoto kulturne dediščine:

Nova Štifta – Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 490).

2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik 

lokalnega pomena:
Romarska cerkev Nova Štifta, posvečena Marijinemu 

vnebovzetju, je bila zgrajena v letih 1641–1671 (posvečena 
1743) in sodi med najpomembnejše spomenike sakralne ar‑
hitekture na Slovenskem, ki s svojo bogato notranjo opremo 
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(oltarji, prižnica, korne klopi, oljne slike) predstavlja hkrati tudi 
izviren in celosten spomenik 17. stoletja.

V gradnji se je zgledovalo po pomembnih regionalnih 
značilnostih severnoitalijanskih arhitektur. S spremembami in 
novostmi v gradnji je vplivala na nenadomestljivo stilno izročilo 
za številne spomenike baročne umetnosti na Slovenskem.

3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Zamostec, 

na parceli št. 112 in 1384/2. Vplivno območje spomenika pred‑
stavljajo z gozdom poraščena in travnata pobočja vzpetine, na 
vrhu katere stoji. Obseg parcel je zajet v prilogi 490 – k.o. – ta‑
bela s seznamom parcel, ki je sestavni del tega odloka.

Meji spomenika in vplivnega območja sta vrisani na di‑
gitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:7000 in na temeljnem 
topografskem načrtu v merilu 1:7000.

Izvirnik načrtov z zarisom varovanega območja, ki sta 
sestavni del tega odloka, hrani Zavod za varstvo kulturne de‑
diščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: 
ZVKDS, OE Ljubljana).

4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– prepoved vseh posegov v zemeljske plasti spomenika, 

razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem 
zavoda;

– ohranjanje in redno vzdrževanje kulturnih, umetnostnih, 
arhitekturnih, zgodovinskih in arheoloških vrednot, v njihovi 
izvirnosti in neokrnjenosti tako na zunanjščini kot v notranjščini 
z vso izvirno slikarsko in stavbeno opremo; v primeru okrnitve 
spomenika ali njegove opreme je potrebno zagotoviti vrnitev v 
prejšnje stanje;

– ohranjanje namembnosti spomenika skladno s prvotno 
namembnostjo;

– strokovno prenovo okrnjenih prvin arhitekture v smislu 
rekonstrukcijsko avtentične podobe spomenika;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
izvirnih prvin arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine 
spomenika ter njegove opreme po načelu ohranjanja v obliki, 
legi, gabaritu, konstrukciji, materialu, strukturi in barvni podobi;

– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne 
zasnove zunanjščine in notranjščine ter notranje opreme z 
rušenjem in odstranjevanjem, kot tudi z nadzidavo, prezidavo 
in dodaja njem posameznih prvin;

– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža 
varovanja spomenika ter pravic lastnika;

– predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje 
posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.

Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranita njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih 

in krajinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v me‑

dijih,
– vzbudi učno‑predstavitveno in znanstveno raziskovalno 

delo.
Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki 

določa:
– podreditev posegov sanaciji in prenovi varovani lastno‑

stih prostora zaradi ohranitve prostorske integritete, pričeval‑
nosti in dominantnosti dediščine;

– ohranjanje obstoječe namenske rabe prostora s so‑
naravnim gospodarjenjem, dopustno je zmanjšanje gozdnih 
površin:

– prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega 
značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo ter 
nosilci reklam, razen v izjemnih primerih, s predhodnim pisnim 
soglasjem zavoda;

– ohranjanje odprtega prostora pred nadaljnjo širitvijo 
naselij, razen v izjemnih primerih, s predhodnim pisnim so‑
glasjem zavoda;

– ohranjanje in redno vzdrževanje kulturnih, umetnostnih, 
arhitekturnih, zgodovinskih in arheoloških vrednot, v njihovi 
izvirnosti in neokrnjenosti, tako na zunanjščini kot v notranjščini 
z vso originalno slikarsko in stavbno opremo;

– prepoved vseh posegov v zemeljske plasti arheolo‑
škega območja, razen pooblaščenim osebam, s predhodnim 
pisnim soglasjem zavoda.

5. člen
Lastnik oziroma upravljavec spomenika mora javnosti 

omogočiti dostop do spomenika in njegovo predstavljanje. Jav‑
ni dostop ne sme ogrožati spomenika ali posameznih spomeni‑
ških vrednot, posebej ne osnovne namembnosti.

6. člen
Za vsako spremembo funkcije in za vsak poseg v spome‑

nik, njegove dele ali vplivno območje je potrebno predhodno 
pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno so‑
glasje ZVKDS, OE Ljubljana.

7. člen
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe 

od 125. do 127. člena ZVKD‑1. Nadzor nad izvajanjem tega 
odloka opravlja inšpektorat, pristojen za kulturo.

8. člen
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD‑1 pristojni or‑

gan po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kultur‑
nega spomenika na parcelah, navedenih v 3. členu tega odloka.

9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 620‑1/2010
Sodražica, dne 16. septembra 2010

Župan 
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

4108. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj 
Sodražica

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in iz‑
obraževanja (ZOFVI‑UPB5) (Uradni list RS, št. 16/07) ter 15. člena 
Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00, 12/06) 
je občinski svet na 20. redni seji dne 16. 9. 2010 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi 

javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivan 
Prijatelj Sodražica (Uradni list RS, št. 78/99, 85/02, 63/08).

2. člen
V 13. členu odloka se spremenijo oziroma dopolnijo na‑

slednji odstavki:
Spremeni se drugi odstavek tako, da se po novem glasi:
»Svet zavoda šteje 11 (enajst) članov, ki jih sestavljajo:
– 3 (trije) predstavniki ustanovitelja
– 5 (pet) predstavnikov delavcev zavoda
– 3 (trije) predstavniki staršev.«
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»V četrtem odstavku se spremeni drugi stavek tako, da 
se po novem glasi: Predstavnike delavcev izvolijo zaposleni 
delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, in sicer tri pred‑
stavnike izmed strokovnih delavcev šole, enega predstavnika 
izmed strokovnih delavcev vrtca in enega predstavnika izmed 
gospodarsko upravnih in računovodskih delavcev.«

V sedmem odstavku se na koncu doda stavek:
»V primeru, da se status otroka, na podlagi katerega je 

bil starš imenovan v svet šole, spremeni oziroma statusa nima 
več, do preteka mandata celotnega sveta šole pa je 6 mesecev 
ali manj, se mandat starša podaljša do izteka mandata celo‑
tnega sveta šole.«

3. člen
21. člen odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje zakon‑

sko določene pogoje.
Ravnatelja se imenuje in razrešuje na način in po postop‑

ku kot ga določa resorni zakon.«

4. člen
21.a in 21.b člen se črtata.

5. člen
22. člen odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če 

nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, se imenuje 
vršilca dolžnosti skladno z zakonskimi določili.«

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007‑1/08
Sodražica, dne 16. septembra 2010

Župan 
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

4109. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Sodražica

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLV‑UPB3, 45/08) in 15. člena Statuta 
Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06) 
je Občinski svet Občine Sodražica na 20. redni seji dne 16. 9. 
2010 sprejel

S K L E P 
o imenovanju Občinske volilne komisije  

Občine Sodražica
I.

V Občinsko volilno komisijo Občine Sodražica se ime‑
nuje za:

– predsednika: Zvonko Janež, Globel 12 b, Sodražica
– za namestnika predsednika: Maruša Pakiž Arko, Glin‑

škova pl. 6, Ljubljana
– člana: Vinko Zajc, Žimarice 71 a, Sodražica
– namestnika člana: Lea Zajc, Žimarice 22, Sodražica
– člana: Gregor Pirc, Podgorska c. 18, Sodražica
– namestnika člana: Anita Krajnc, Strmca 9, Sodražica
– člana: Francka Ambrožič, Zamostec 55 A, Sodražica
– namestnika člana: Stane Hočevar, Na pesek 15, So‑

dražica.

II.
Sedež občinske volilne komisije je v Sodražici, Trg 

25. maja 3.

III.
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja 

štiri leta.

IV.
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja štiri 

leta in začne teči s prenehanjem mandata občinski volilni ko‑
misiji, ki je bila imenovana s Sklepom o imenovanju Občinske 
volilne komisije Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 109/06).

V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 041‑6/2010
Sodražica, dne 16. septembra 2010

Župan 
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

ŠKOFJA LOKA

4110. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za zahodni del vojašnice

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09) in 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 
76/08, 79/09) ter 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Ura‑
dni list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 
28. redni seji dne 20. 5. 2010 sprejel

O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za zahodni del vojašnice

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt za zahodni del vojašnice (v nadaljevanju: OPPN), ki 
vsebuje:

– območje OPPN,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor‑

skih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN,
– usmeritve po prenehanju veljavnosti OPPN.

2. člen
(prostorske ureditve, načrtovane z OPPN)

Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, po‑
goje za gradnjo novih objektov, ureditev utrjenih in zelenih 
površin, pogoje za ureditev parka, ureditev prostorov za igro 
otrok ter gradnjo prometne, energetske, komunalne in teleko‑
munikacijske infrastrukture.
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3. člen
(sestavni deli OPPN)

Sestavni deli OPPN so:
I. Besedilo odloka
II. Grafični del, ki obsega naslednje grafične 

načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz dolgoročnega plana M 1:5000
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami 

urejanja prostora
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami 

urejanja prostora M 1:1000
3. Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1 Katastrski načrt s prikazom območja OPPN M 1:1000
3.2 Geodetski načrt s prikazom območja 

OPPN M 1:1000
3.3 Načrt obodne parcelacije in parcelacije 

zemljišč na katastrskem načrtu M 1:1000
3.4 Načrt obodne parcelacije in parcelacije 

zemljišč na geodetskem načrtu M 1:1000
3.5 Površine v javnem dobru na katastrskem 

načrtu M 1:1000
3.6 Površine v javnem dobru na geodetskem 

načrtu M 1:1000
4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikoval‑

skih rešitev prostorskih ureditev
4.1 Odstranitev objektov M 1:1000
4.2 Pregledna arhitekturna zazidalna situacija 

– 1. faza M 1:1000
4.3 Pregledna arhitekturna zazidalna situacija 

– končna ureditev M 1:1000
4.4 Ureditvena situacija – nivo kleti – 1. faza M 1:1000
4.5 Ureditvena situacija – nivo kleti – končna 

ureditev M 1:1000
4.6 Značilni prerezi in pogledi M 1:1000
4.7 Prikaz priključevanja objektov na komunal‑

no javno infrastrukturo – 1. faza M 1:1000
4.8 Prikaz priključevanja objektov na komunal‑

no javno infrastrukturo – končna ureditev M 1:1000
4.9 Prometnotehnična situacija in idejna višin‑

ska regulacija M 1:1000
4.10 Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter 

varstvo pred naravnimi in drugimi nesre‑
čami M 1:1000.

4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. izvleček iz prostorskega plana,
2. prikaz stanja v prostoru,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. povzetek za javnost.

5. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Šabec Kalan Šabec – arhitekti, 
Mojca Kalan Šabec s.p., Ljubljana, pod številko projekta UP 
07‑049 v maju 2010.

II. OBMOČJE OPPN

6. člen
(območje OPPN)

1. Obseg
Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številka‑

mi 1076, 1074, 1077, 1073, 1078, 1072/1 in 1072/2 ter dele 

zemljišč s parcelnimi številkami 1088/2, 1033 in 61/8, vse k. o. 
Škofja Loka.

Površina območja OPPN znaša 45.873 m2.
2. Meja
Meja območja OPPN poteka v k. o. Škofja Loka od toč‑

ke T0 po severni meji zemljišča s parcelno številko 1076, po 
zahodni in severni meji zemljišča s parcelno številko 1088/2, 
preko tega zemljišča do severovzhodnega vogala zemljišča 
s parcelno številko 1074, se nadaljuje po vzhodni meji tega 
zemljišča in po vzhodni meji zemljišč s parcelnimi številkami 
1073, 1072/1 in 1072/2 do jugovzhodnega vogala zemljišča 
s parcelno številko 1072/1. Meja območja prečka Partizansko 
cesto in se nadaljuje proti zahodu po južni meji zemljišč s par‑
celnima številkama 1033 in 61/8 do Ceste talcev, kjer zavije po 
južni in zahodni meji zemljišča s parcelno številko 1033 proti 
severu. Meja se nadaljuje po zahodni strani zemljišč s parcelni‑
mi številkami 1078, 1077 in 1076 ter se zaključi v točki T0.

Meja območja OPPN je analitično prikazana s koordina‑
tami lomnih točk obodne parcelacije v Gauss‑Kruegerjevem 
sistemu.

Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov 
št. 3.3 »Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč na 
katastrskem načrtu« in št. 3.4 »Načrt obodne parcelacije in 
parcelacije zemljišč na geodetskem načrtu«.

III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

Predvidena gradnja predstavlja zaključek blokovske pozi‑
dave na severni strani mesta Škofja Loka. Pozidava bo sanirala 
degradirani mestni prostor na zemljišču nekdanje vojašnice in 
ga primerno izkoristila.

Na zahodni strani območja je predvidena gradnja doma 
za starejše osebe.

Javni park, ki je predviden na vzhodni strani območja, 
predstavlja zaključek zelene osi med centrom mesta in vzpeti‑
no Kamnitnik in bo namenjen rekreaciji in počitku vseh prebival‑
cev mesta Škofja Loka ter igri mlajših in najmlajših prebivalcev 
mesta. Območje Kamnitnika predstavlja naravno vrednoto. Del 
parka in parkirišča za obiskovalce parka so predvideni v sose‑
dnji enoti urejanja prostora na vzhodni strani parka.

Garažna hiša v kleti bo namenjena stanovalcem novega 
naselja ter osebju doma za starejše osebe, morebitni višek par‑
kirnih mest pa tudi stanovalcem v bližnjih okoliških objektih.

Območje OPPN je navezano na sosednje enote urejanja 
prostora po obstoječih obodnih cestah in peškomunikacijah. 
Območje je prometno navezano na Partizansko cesto in Cesto 
talcev ter naprej na Kidričevo cesto oziroma na severno obvo‑
znico, ko bo ta zgrajena. Območje je prehodno in s pešpotmi 
povezano z okoliškimi zemljišči tako v smeri vzhod–zahod kot 
v smeri sever–jug.

Prometna obremenitev Partizanske ceste in Ceste talcev 
je skladna s Prometno študijo območja Škofje Loke (TrafCons, 
d.o.o., maj 2006, dopolnitev po recenziji januar 2007), ki je bila 
dopolnjena za potrebe občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za severno obvoznico v letih 2008 in 2009. Predvi‑
dene ureditve so zasnovane tako, da omogočajo ureditev in 
širitev Partizanske ceste in Ceste talcev. Sočasno z ureditvijo 
Partizanske ceste bo treba obstoječi vzhodni dostop k stolpni‑
cam na naslovih Partizanska cesta 40, Partizanska cesta 41, 
Partizanska cesta 42 in Partizanska cesta 43 prestaviti proti 
zahodu tako, da bo poravnan s predvidenim uvozom na ob‑
močje OPPN. Posledično bo treba izvesti tudi preureditev dela 
parkirišča na dvorišču stolpnic.

Po južnem in zahodnem robu območja je predvidena 
dvosmerna kolesarska steza, ki bo navezana na načrtovano 
državno kolesarsko pot. Ta se bo nadaljevala ob Cesti talcev v 
smeri proti severu in na vzhodni strani po Šolski ulici.
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V oddaljenosti približno 500 m od obravnavane lokacije je 
avtobusna postaja za medkrajevni promet.

Po severnem, zahodnem in južnem robu območja po‑
teka obstoječa komunalna, energetska in telekomunikacijska 
infrastruktura, na katero bodo priključeni predvideni objekti. 
Za izvedbo nameravane prostorske ureditve bo treba zgraditi 
ali sanirati nekatere komunalne vode, ki segajo izven območja 
OPPN.

Obravnavana pozidava ne bo imela negativnih vplivov na 
varnost okolice pred požarom ter na higiensko in zdravstveno 
zaščito okolice. Prav tako ne bo vplivala na varnost pri uporabi 
nepremičnin v okolici.

Novo predvideni objekti bodo predvsem v zimskem času 
vplivali na osončenje sosednjih stavb na severni strani obmo‑
čja. Vpliv bo majhen, zato bivalni pogoji v obstoječih objektih 
ne bodo bistveno poslabšani.

Predvidena gradnja bo vplivala na podobo krajine, zato 
so z OPPN natančno določeni pogoji za umestitev objektov v 
prostor in za njihove največje gabarite. Negativnih vplivov iz 
okolice na predvidene objekte ne bo.

Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora 
so razvidni iz grafičnega načrta št. 2.1 »Vplivi in povezave s 
sosednjimi enotami urejanja prostora«.

8. člen
(dopustni posegi znotraj območja OPPN)

Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– priprava stavbnega zemljišča,
– odstranitev naprav in objektov,
– gradnja novih objektov,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge 

gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin ter
– ureditev parka.

9. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

Z OPPN sta znotraj ureditvenega območja predvideni gra‑
dnja doma za starejše osebe z oskrbovanimi stanovanji, stavbe 
z oskrbovanimi stanovanji, šestih večstanovanjskih blokov in 
podzemne garaže ter ureditev zelenih, prometnih in drugih 
utrjenih površin v skupni rabi. Predvidena je tudi ureditev parka 
na vzhodni strani ureditvenega območja.

1. Prostorske enote
Območje OPPN je razdeljeno na šest prostorskih enot:
– P1 – površine, namenjene gradnji doma za starejše 

osebe in oskrbovanih stanovanj,
– P2 – površine, namenjene gradnji šestih večstanovanj‑

skih blokov in stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
– Z1 – površine, namenjene ureditvi javnega parka,
– Z2 in Z3 – površine, namenjene ureditvi zasebnih vrtov,
– C – površine, namenjene za ureditev in razširitev obo‑

dnih cest.
Prostorske enote so razvidne iz grafičnih načrtov št. 3.1 

»Katastrski načrt s prikazom območja OPPN« in št. 3.2 »Geo‑
detski načrt s prikazom območja OPPN«.

2. Namembnost
V stavbah so dopustne naslednje dejavnosti:
Prostorska enota P1:
Kot osnovna dejavnost v stavbi z oznako D so dopustni:
– znotraj podrazreda 11300 samo domovi za starejše 

osebe,
– 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
– znotraj podrazreda 12420 samo garaže (v kleti).
V sklopu stavbe D so v pritličju dopustni tudi drugi ne‑

stanovanjski programi za starejše. Dopustni so le programi, ki 
dopolnjujejo dejavnost doma in niso moteči za sosesko, na pri‑
mer trafika, frizer, pediker, zdravstvena ambulanta, fizioterapija, 
gostinski lokal internega značaja, cvetličarna ipd.

V kleti stavbe D so poleg parkirišč dopustni tudi energet‑
ski in servisni prostori doma.

Prostorska enota P2:
– 11221 Tri‑ in večstanovanjske stavbe (stavbe A1, A2, 

A3, A4, A5 in A6),
– 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 

(stavba B),
– znotraj podrazreda 12420 samo garaže (v kleti).
V pritličjih stavb B, A5 in A6 so dopustne tudi mirne ne‑

stanovanjske dejavnosti, ki niso moteče za sosesko, na primer 
pošta, manjša trgovina ali trafika, frizerski salon, kozmetika, 
zdravstvena ordinacija in podobno.

V kleti stavb v prostorski enoti P2 so poleg parkirišč 
dopustne tudi shrambe, kolesarnice, energetski prostori in po‑
dobno.

3. Zazidalna zasnova
Prostorska enota P1
V prostorski enoti P1 je predvidena gradnja doma za sta‑

rejše osebe z oskrbovanimi stanovanji s kletno garažo. Posta‑
vitev stavbe, smer pozidave in njena višina sledijo predvideni 
pozidavi v prostorski enoti P2 ter jo oblikovno in funkcionalno 
zaključujejo. Med Cesto talcev in domom je zagotovljena povr‑
šina za parkirišča in zunanjo ureditev. Dom je s sistemom peš‑
poti dobro povezan s celotnim naseljem, predvidenim javnim 
parkom in okolico. Dostop v kletno etažo doma je predviden 
preko uvozno‑izvozne klančine na severni strani stavbe.

Prostorska enota P2
V prostorski enoti P2 je predvidena gradnja stavbe z oskr‑

bovanimi stanovanji in šestih večstanovanjskih blokov. Stavbe 
so prostostoječe in postavljene v vzorcu šahovnice tako, da je 
zagotovljena pretočnost območja v smeri sever–jug in vzhod–
zahod. Smer pozidave je sever–jug oziroma pravokotno na 
Partizansko cesto, stavbe ob Partizanski cesti so poravnane v 
gradbeno linijo. Med stavbami so oblikovane proste površine 
s pešpotmi, ki povezujejo prostorsko enoto s predvidenim 
javnim parkom v prostorski enoti Z1 in z okolico. Pod stavbami 
so načrtovane podzemne garaže, uvozno‑izvozna klančina je 
predvidena na južni strani naselja. Velikost in višina stavb bosta 
prilagojeni okoliškim večstanovanjskim objektom in ne bosta 
izstopali iz podobe naselja.

Dopustna je povezava doma za starejše osebe (stavba z 
oznako D) in stavbe z oskrbovanimi stanovanji (stavba z oznako 
B) s podzemnim ali nadzemnim zaprtim hodnikom. Nadzemni 
povezovalni hodnik je lahko izveden le v etažah nad pritličjem, 
tako da je v nivoju terena zagotovljen prehod med objektoma.

4. Zasnova zunanje ureditve
Celotno območje je treba oblikovati kot parkovno površi‑

no, razen južnega in severozahodnega roba, kjer so predvide‑
na parkirišča.

Prostorska enota P1:
V prostorski enoti P1 so ob domu predvidene zelene povr‑

šine, ki so lahko delno ograjene z ograjo z višino do največ 1,80 
m. Ob vhodu bo na zahodni strani doma urejen manjši park. Po 
severnem robu prostorske enote bo potekala intervencijska pot, 
ki bo predstavljala tudi povezavo za pešce med Cesto talcev in 
parkom. Ob meji z zemljiščem s parcelno številko 473/1 k. o. 
Stara Loka je treba nasaditi drevje in grmovnice.

Na severni strani prostorske enote P1 bo speljana javna 
pešpot proti parku, ki bo služila tudi kot intervencijska pot.

Prostorska enota P2:
V prostorski enoti P2 so ob stanovanjskih objektih pred‑

videne površine za stanovalce, ki bodo urejene kot igralne 
ploščadi ali kot parkovne površine. Prostor, kjer je obvezna 
ureditev otroških igrišč, je označen v grafičnih prilogah. Med 
stavbama A3 in A4, kjer bo odprti prostor razširjen, bo urejena 
tlakovana osrednja večnamenska ploščad. V sklopu osrednje 
ploščadi je dopustna postavitev otroških igral in nadstrešnice 
ali paviljona (stavba z oznako P) s površino do največ 100 m2 
in višino do 5 m, namenjenega druženju stanovalcev in igri 
otrok. Na vzhodni strani območja 1. faze je do začetka gradnje 
stavbe A2 dopustna ureditev igrišča, namenjenega tudi sta‑
rejšim otrokom. V prostorski enoti P2 namenske površine za 
igre z žogo niso dopustne, razen na igrišču na vzhodni strani 
območja 1. faze.
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Na zunanjih površinah med objekti je treba predvideti 
enega ali več pokritih izhodov iz podzemne garaže (stavba z 
oznako E) s površino do največ 50 m2 in višino do 5 m. Izhodi iz 
garaže morajo biti navezani na pešpoti v ureditvenem območju, 
mikrolokacija bo določena glede na zasnovo kleti.

Na severni strani prostorske enote P2 bo speljana jav‑
na pešpot, ki bo povezovala zahodni del območja s parkom. 
Ostale pešpoti v prostorski enoti bodo povezovale dele naselja 
med seboj ter s parkom in okolico. Pešpoti bodo služile tudi kot 
poti za intervencijska vozila. Neposredno ob večstanovanjskih 
blokih so načrtovani zasebni vrtovi, ki bodo med seboj ločeni 
z ograjami ali lahkimi predelnimi stenami. Razmejitev med za‑
sebnimi vrtovi in drugimi zunanjimi površinami naj bo praviloma 
izvedena z zasaditvijo, robniki, koriti, klopmi ali drugimi nizkimi 
elementi zunanje ureditve. Izjemoma so dopustne tudi ograje 
z višino do največ 1,00 m.

Prostorska enota Z1 – park:
Predvidena je izvedba parka. Park je zasnovan tako, da 

ga je mogoče izvajati postopoma glede na dinamiko gradnje 
naselja. Razdeljen je na šest delov, ki so oblikovani kot zaklju‑
čene celote.

Ureditev parka zajema:
– ureditev zelenih površin ter
– ureditev pešpoti z navezavo na sistem pešpoti v naselju 

in pločnik ob Partizanski cesti.
Dopustne so tudi:
– ureditev otroškega igrišča,
– ureditev večnamenske ploščadi za igranje košarke, 

odbojke, rolanje in podobno,
– izvedba vizualne in funkcionalne ločitve med parkom 

in stanovanjskim naseljem z zazelenitvijo ali z reliefnim obli‑
kovanjem terena,

– izvedba ograje z višino 2 m na meji s prostorsko 
enoto Z3.

Prostorski enoti Z2 in Z3:
V prostorskih enotah Z2 in Z3 je dopustna ureditev zele‑

nic, vrtov ali sadovnjakov. Prostorska enota Z2 predstavlja ze‑
lene površine, ki so lahko priključene vrtovom enostanovanjskih 
hiš na severni strani izven območja OPPN.

Na celotnem območju OPPN je dopustna postavitev mi‑
krourbane opreme (klopi, koši za odpadke, stojala za kolesa).

Prevzemna mesta za odpadke je treba urediti ob parki‑
riščih.

Na južni strani prostorskih enot P2 in Z1 je obvezna 
zasaditev drevoreda, razen v delu, kjer to ni mogoče zaradi 
obstoječih komunalnih in energetskih vodov.

Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta raz‑
vidni iz grafičnih načrtov št. 4.2 »Pregledna arhitekturna za‑
zidalna situacija – 1. faza« in št. 4.3 »Pregledna arhitekturna 
zazidalna situacija – končna ureditev«.

10. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

V celotnem območju OPPN je dovoljena postavitev nasle‑
dnjih nezahtevnih in enostavnih objektov:

– skulpture in druge prostorske instalacije,
– vodnjaki in okrasni bazeni,
– spominska obeležja,
– javne telefonske govorilnice.
V prostorskih enotah P1 in P2 so dopustni nadstreški nad 

prostori za zbiranje in prevzem odpadkov. V načrtu zunanje 
ureditve za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba predvideti 
tipski načrt za celotno območje OPPN.

V prostorski enoti Z1 je dovoljena postavitev oziroma 
izvedba tistih enostavnih in nezahtevnih objektov, ki bodo pred‑
videni v načrtu za ureditev celotnega parka. Poleg nezahtev‑
nih in enostavnih objektov iz prvega odstavka tega člena so 
dopustni še:

– otroško igrišče,
– ute oziroma senčnice,
– igriščne ograje.

V prostorskih enotah Z2 in Z3 so dovoljeni:
– lope za vrtno orodje,
– ute oziroma senčnice,
– medsosedske ograje in ograje na južnem robu vrtov; 

na južni strani vrtov je dopustna ozelenjena žičnata ograja z 
višino 1,10 m na zidanem ali betonskem parapetnem zidcu z 
višino 0,50 m, skupna višina 1,60 m, merjeno od kote zunanje 
ureditve v prostorskih enotah P1 in P2.

Nezahtevni in enostavni objekti morajo izpolnjevati zah‑
teve veljavnega podzakonskega predpisa, ki ureja pogoje za 
gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov.

Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja pomo‑
žnih infrastrukturnih objektov v skladu z določili, opredeljenimi 
v 22. in 23. členu tega odloka.

11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

Oblikovni princip ter izbor materialov in barv morata biti 
za vse objekte v posamezni prostorski enoti usklajena. Obli‑
kovna zasnova objektov mora odražati njihovo programsko 
raznolikost.

Fasade objektov morajo biti zasnovane sodobno, s kako‑
vostnimi in trajnimi materiali. Dopustne so tudi izvedbe ozele‑
njenih fasad.

Strehe so lahko ravne ali pod blagim naklonom do največ 
10 stopinj, v terasnem delu pohodne ali zazelenjene.

12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

Krajinska ureditev ureditvenega območja mora upoštevati 
značilnosti krajinske zasnove OPPN glede zasaditve, oblikova‑
nja terena, razporeditve programov in sistemov poti. Usklajena 
mora biti tudi s stičnimi območji.

Na območju OPPN je treba upoštevati naslednje pogoje 
za ureditev zunanjih površin:

– za dokončno ureditev parka je treba izdelati načrt krajin‑
ske ureditve za celotno območje parka, skupaj z delom parka v 
območju OPPN vzhodni del vojašnice;

– parkovna ureditev v prostorski enoti Z1 mora biti funk‑
cionalno navezana na prostorsko enoto P2 ter na sosednje 
površine na vzhodni strani območja;

– zunanje površine med objekti morajo biti zasnovane kot 
parkovne površine s prevladujočim deležem travnatih površin s 
skupinami drevja in grmovnic;

– višinske razlike v nivojih terena je treba premostiti z oze‑
lenjenimi brežinami ali opornimi zidovi z višino največ 0,70 m;

– na severni strani prostorskih enot P1 in P2 je treba 
oporne zidove in ograje izvesti tako, da bosta talna in zaledna 
voda nemoteno odvajani z višjeležečih zemljišč na severnem 
robu območja;

– na oporne zidove, višje od 0,45 m, je treba namestiti 
varovalno ograjo ali na drug način preprečiti možnost padca 
na nižje ležeče zemljišče;

– morebitne pergole ali nadstrešnice nad zasebnimi vr‑
tovi ob večstanovanjskih blokih so lahko izvedene le v sklopu 
gradnje osnovnega objekta. Prikazane morajo biti v projektu 
za pridobitev gradbenega dovoljenja za osnovni objekt. Videz 
mora biti enoten za celo funkcionalno enoto;

– ograja pri domu za starejše osebe ter morebitne ograje 
med zasebnimi vrtovi ob večstanovanjskih blokih in zelenimi 
površinami v prostorski enoti P2 morajo biti transparentne, 
izvedene kot lahke kovinske ograje ali kot žičnate ograje;

– ploščadi in pešpoti morajo biti tlakovane ter opremljene 
z mikrourbano opremo in primerno osvetljene;

– pod igrali na igralnih ploščadih in na otroškem igrišču 
mora biti ustrezna namenska površina, ki preprečuje poškodbe 
ob padcu;

– počivališča, prostori za igro otrok in elementi urbane 
opreme morajo biti oblikovno usklajeni;

– vse ureditve morajo omogočiti dostope funkcionalno 
oviranim ljudem;
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– za preprečevanje parkiranja izven parkirnih površin je 
treba predvideti ustrezne elemente, kot so zasaditve, izbor 
talnih materialov, višinske bariere, vse kot sestavni del celovite 
oblikovalske rešitve;

– intervencijske poti izven vozišč je treba izvesti na način, 
ki dopušča ustrezno tlakovanje ali ozelenitev.

13. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

1. Regulacijski elementi
Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente, 

ki imajo naslednji pomen:
– gradbena meja nadstropij (GMN) je linija, ki je stavba 

D v etažah nad pritličjem ne sme preseči, lahko se je dotika z 
zunanjo linijo fasade ali pa je odmaknjena od nje v notranjost;

– gradbena meja terasnih etaž (GMT) je linija, ki je novo 
grajene stavbe v terasnih etažah na severni strani stavb D, A1 
in A2 ne smejo preseči, lahko se je dotikajo z zunanjo linijo 
fasade ali pa so odmaknjene od nje v notranjost;

– gradbena meja kleti (GMK) je linija, ki je novo grajene 
stavbe v nivoju kleti ne smejo preseči, lahko se je dotikajo z 
zunanjo linijo nosilne konstrukcije ali pa so odmaknjene od nje 
v notranjost;

– terasna etaža (v nadaljevanju: T) je del stavbe, katere 
prostori so nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod ravno 
oziroma poševno streho z naklonom do 10º. Bruto tlorisna 
površina terasne etaže ne sme presegati 70% bruto tlorisne 
površine predhodne etaže. Odmik fasade terasne etaže od 
roba najbolj izpostavljenega dela objekta v predhodnih etažah 
je najmanj 3,0 m;

– višina venca: Višino venca predstavlja višina ograje 
terase nad 4. nadstropjem, merjena od kote zunanjega tlaka 
ob objektu;

– višina stavbe je najvišja točka stavbe, merjena od kote 
finalnega tlaka v pritličju. Nad to koto je dopustna izvedba 
tehničnih naprav, strojnic, telekomunikacijskih naprav, ni pa 
dopustna izvedba mansarde;

– bruto površina (BTP) se računa skladno z veljavnim 
standardom SIST ISO 9836. Pri izračunu dopustnih kapacitet 
se v bruto površino BTP štejejo zaprte površine, ne štejejo pa 
se površine, ki niso zaprte z vseh strani, so pa pokrite (tako npr. 
odprte lože), in bruto površine, ki niso pokrite (kot na primer 
odprti balkoni ali terase na pohodni strehi objektov);

– pri izračunu dopustnega BTP za prostorsko enoto se 
štejejo le površine stavb, ne štejeta pa se površini uvozno‑iz‑
vozne klančine in paviljona na osrednji ploščadi.

Regulacijski elementi so razvidni iz grafičnih načrtov 
št. 4.2 »Pregledna arhitekturna zazidalna situacija – 1. faza« 
in št. 4.3 »Pregledna arhitekturna zazidalna situacija – končna 
ureditev«.

Točke za zakoličbo gradbenih mej so razvidne iz grafič‑
nega načrta št. 3.4 »Načrt obodne parcelacije in parcelacije 
zemljišč na geodetskem načrtu«.

Geokoordinate točk so navedene v obrazložitvi odloka.
2. Lega in tlorisni gabariti
Lega stavb je določena v grafičnem načrtu št. 3.4 »Načrt 

obodne parcelacije in parcelacije zemljišč na geodetskem načrtu« 
s koordinatami v Gauss‑Kruegerjevem koordinatnem sistemu.

Podzemna garaža:
– Izvedba kleti je dopustna znotraj gradbene meje kleti 

(GMK);
– del garaže, ki sega v prostorsko enoto P1, je treba 

graditi kot skupno garažo za dom in večstanovanjske bloke; 
iz nje je treba omogočiti dostop do doma in do ostalega dela 
garaže.

Prostorska enota P1:
Dom za starejše osebe:
– tlorisna dimenzija: 27,20 m x 77,20 m
– etaže nad nivojem pritličja ne smejo presegati GMN
– terasna etaža ne sme presegati GMT
– BTP nad terenom = 10.800 m2.

Prostorska enota P2:
Stavbe A1, A2, A3, A4, A5 in A6:
– tlorisna dimenzija: 21 m x 30 m
– terasne etaže stavb A1 in A2 ne smejo presegati GMT
– BTP nad terenom = 3.590,00 m2.
Stavba B:
– tlorisna dimenzija: 21 m x 22,50 m
– BTP nad terenom = 2.690 m2.
Lega in dimenzije objektov ter regulacijski elementi so 

prikazani v grafičnih načrtih št. 4.2 »Pregledna arhitekturna 
zazidalna situacija – 1. faza«, št. 4.3 »Pregledna arhitekturna 
zazidalna situacija – končna ureditev«, št. 4.4 »Ureditvena 
situacija – nivo kleti – 1. faza« in št. 4.5 »Ureditvena situacija 
– nivo kleti – končna ureditev«.

3. Višinski gabariti
Vse stavbe v območju bodo podkletene. Svetla višina 

garaže je najmanj 2,20 m.
Največji dopustni višinski gabariti nad terenom so:
Dom za starejše osebe ter stavbe A1, A2, A3, A4, A5, 

A6 in B:
– etažnost P+4N+T
– višina venca: 17,00 m
– višina stavbe: 21 m.
4. Višinske kote terena in pritličja
Zunanja ureditev bo prilagojena kotam pritličij stavb in 

višinskim potekom pešpoti po robu in znotraj območja.
Kota urejenega terena pred vhodi v stavbe: 364,00 m. n. v.
Kote pritličij stavb: 364,15 m. n. v.
Idejne višinske kote terena so razvidne iz grafičnega 

načrta št. 4.9 »Prometnotehnična situacija in idejna višinska 
regulacija«.

5. Kapacitete območja
Površina območja OPPN je 45.873 m2

Prostorska enota P1
Površina prostorske enote: 6.399 m2

BTP doma za starejše osebe: največ 10.800 m2

BTP kletnih etaž: 3.250 m2

Število oskrbovancev: najmanj 90
Število oskrbovanih stanovanj v sklopu doma: 30
Prostorska enota P2
Površina prostorske enote: 20.146 m2

BTP nad nivojem terena: največ 24.230 m2, od tega
1. faza 13.460 m2, 2. faza 10.770 m2

BTP kletnih etaž: 14.230 m2, od tega
1. faza 6.900 m2, 2. faza 7.330 m2

Število stanovanjskih enot: po 40 na objekt, skupaj 
največ 240, od tega 1. faza 120 stanovanj, 2. faza 120 sta‑
novanj

Število oskrbovanih stanovanj 30
Prostorska enota Z1
Površina prostorske enote: 10.392 m2

Prostorska enota Z2
Površina prostorske enote: 1.071 m2

Prostorska enota Z3
Površina prostorske enote: 2.308 m2

Prostorska enota C
Površina prostorske enote 5.557 m2.
Vsota vseh BTP nad terenom za celotno območje OPPN 

znaša največ 35.030 m2. V prvi fazi znaša vsota vseh BTP nad 
terenom največ 24.260 m2, v drugi fazi 10.770 m2.

Faktor izrabe (FI), preračunan na celotno območje OPPN, 
je količnik med vsoto vseh BTP nad terenom in površino ob‑
močja OPPN.

Največji dopustni faktor izrabe FI za celotno območje 
OPPN, ki vključuje tudi zemljišče parka, je FI = 35.030,00 m2 
/ 45.873 m2 = 0,76.

Največji dopustni faktor izrabe FI znotraj območja 1. faze 
za posamezno etapo ne sme presegati faktorja FI = 0,8.

Pri izračunu faktorja izrabe FI za posamezno etapo se 
upošteva celotno območje 1. faze, ki ne zajema zemljišča 
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doma za starejše. Če faktor izrabe FI presega faktor FI = 0,8, je 
pri izračunu faktorja izrabe mogoče vključiti tudi zemljišče parka 
kot sestavni del projektne dokumentacije in investicije.

14. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)

V območju OPPN je treba odstraniti vse obstoječe objekte:
– objekt O1 na zemljišču s parcelno številko 1072/2, k. o. 

Škofja Loka,
– objekt O2 na zemljiščih s parcelnima številkama 

št. 1072/2 in 1072/1, obe k. o. Škofja Loka,
– objekt O3 na zemljišču s parcelno številko 1072/1, k. o. 

Škofja Loka,
– objekt O4 na zemljišču s parcelno številko 1077, k. o. 

Škofja Loka,
– objekt O5 na zemljišču s parcelno številko 1073, k. o. 

Škofja Loka,
– objekt O6 na zemljiščih s parcelnima številkama 1072/1 

in 1073, obe k. o. Škofja Loka.
Objekti, ki so predvideni za odstranitev, so razvidni iz 

grafičnega načrta št. 4.1 »Odstranitev objektov«.

IV. NAČRT PARCELACIJE

15. člen
(načrt parcelacije)

Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele, na‑
menjene gradnji:

Prostorska enota P1
P1/1: parcela, namenjena gradnji doma za starejše osebe, 

ki obsega dele zemljišč s parcelnima številkama 1076 in 1077.
Površina P1/1 znaša 2.100 m².
P1/2: parcela, namenjena zunanji ureditvi ob domu in 

gradnji podzemne garaže, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi 
številkami 1076, 1078 in 1077.

Površina P1/2 znaša 3.912 m².
P1/3: parcela, namenjena ureditvi javne pešpoti na se‑

verni strani prostorske enote P1, ki obsega del zemljišča s 
parcelno številko 1076.

Površina P1/3 znaša 387,00 m2.
Prostorska enota P2:
P2/1: parcela, namenjena gradnji stavbe A1, ki obsega 

dele zemljišč s parcelnima številkama 1076 in 1077.
Površina P2/1 znaša 630,00 m².
P2/2: parcela, namenjena gradnji stavbe A2, ki obsega 

dele zemljišč s parcelnima številkama 1076 in 1074.
Površina P2/2 znaša 630,00 m².
P2/3: parcela, namenjena gradnji stavbe A3, ki obsega 

del zemljišča s parcelno številko 1077.
Površina P2/3 znaša 630,00 m².
P2/4: parcela, namenjena gradnji stavbe A4, ki obsega 

dele zemljišč s parcelnima številkama 1073 in 1072/1. Površina 
P2/4 znaša 630,00 m2.

P2/5: parcela, namenjena gradnji stavbe A5, ki obsega 
del zemljišča s parcelno številko 1078.

Površina P2/5 znaša 630,00 m².
P2/6: parcela, namenjena gradnji stavbe A6, ki obsega 

dele zemljišč s parcelnima številkama 1072/1 in 1072/2.
Površina P2/6 znaša 630,00 m².
P2/7: parcela, namenjena gradnji stavbe B, ki obsega del 

zemljišča s parcelno številko 1078.
Površina P2/7 znaša 472,50 m².
P2/8: parcela, namenjena zunanji ureditvi ob večstano‑

vanjskih blokih in gradnji podzemne garaže, ki obsega dele 
zemljišč s parcelnimi številkami 1076, 1077, 1078, 1074, 1073, 
1072/1 in 1072/2.

Površina P2/8 znaša 15.562,50 m².
P2/9: parcela, namenjena ureditvi javne pešpoti na se‑

verni strani prostorske enote P2, ki obsega dele zemljišč s 
parcelnimi številkami 1076, 1088/2 in 1074.

Površina P2/9 znaša 331,00 m2.
Prostorska enota Z1:
Z1/1: parcela, namenjena ureditvi parka, ki obsega 

dele zemljišč s parcelnimi številkami 1074, 1073, 1072/1 in 
1072/2.

Površina Z1/1 znaša 10.392,00 m².
Prostorska enota Z2:
Z2/1: zemljišče, ki je lahko priključeno k parceli s parcelno 

številko 1075/2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 1076.
Površina Z2/1 znaša 151,00 m².
Z2/2: zemljišče, ki je lahko priključeno k parceli s parcelno 

številko 1075/4 in obsega del zemljišča s parcelno številko 1076.
Površina Z2/2 znaša 231,00 m².
Z2/3: zemljišče, ki je lahko priključeno k parceli s parcelno 

številko 1075/1 in obsega del zemljišča s parcelno številko 1076.
Površina Z2/3 znaša 266,00 m².
Z2/4: zemljišče, ki je lahko priključeno k parceli s parcelno 

številko 1075/5 in obsega del zemljišča s parcelno številko 1076.
Površina Z2/4 znaša 423,00 m².
Prostorska enota Z3:
Z3/1: zelenica, ki obsega dela zemljišč s parcelnima šte‑

vilkama 1074 in 1088/2.
Površina Z3/1 znaša 2.308,00 m².
Prostorska enota C:
C1/1: parcela, namenjena širitvi Ceste talcev, ki obsega 

dele zemljišč s parcelnimi številkami 1076, 1077 in 1078.
Površina C1/1 znaša 1.564,00 m².
C1/2: parcela, namenjena ureditvi in širitvi Partizanske 

ceste, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1078, 
1072/2, 1072/1, 1033 in 61/8.

Površina C1/2 znaša 3.993,00 m².

16. člen
(površine, namenjene javnemu dobru, in površine v javni rabi)

Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo zemljišča 
z oznakami P1/3, P2/9, Z1/1, C/1 in C/2 ter merijo 16.667 m2.

Površine, namenjene javnemu dobru, in površine v javni 
rabi so razvidne iz grafičnih načrtov št. 3.5 »Površine v javnem 
dobru na katastrskem načrtu« in št. 3.6 »Površine v javnem 
dobru na geodetskem načrtu«.

V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

17. člen
(etapnost gradnje)

V območju OPPN bo gradnja objektov s pripadajočo 
zunanjo ureditvijo ter prometno, komunalno, energetsko in 
telekomunikacijsko infrastrukturo potekala fazno. Znotraj po‑
samezne faze so dopustne etape. Zaključena etapa je gradnja 
posamezne stavbe in pripadajoče ureditve ob njej. Za vsako 
etapo je treba zagotoviti dostop do stavb, zadostno število 
parkirnih mest nad terenom in pod njim ter tisti del komunalne 
in energetske infrastrukture, ki je potreben za priključitev in 
oskrbo objektov znotraj etape ter za obratovanje sistema.

Prvo fazo gradnje naselja predstavljajo dom za starejše 
osebe ter stavbe A1, A3, A5 in B s pripadajočo zunanjo, prometno 
in komunalno ureditvijo ter ureditev dela parka. V sklopu prve 
faze bosta izvedena tudi uvoz s Ceste talcev na zemljišče doma 
in uvoz s Partizanske ceste ter zahodni del garaže z uvozno‑izvo‑
zno klančino. Prvo etapo prve faze pomeni gradnja doma za sta‑
rejše osebe in stavbe B. Drugo etapo prve faze pomeni gradnja 
zahodnega dela podzemne garažne hiše. Druga faza zajema 
gradnjo stavb A2, A4 in A6 s pripadajočo zunanjo, prometno in 
komunalno ureditvijo in dokončanje celotnega parka v območju 
OPPN. V sklopu druge faze bo izveden tudi vzhodni del garaže.

Uporabno dovoljenje za dom za starejše osebe mora biti 
izdano pred izdajo uporabnega dovoljenja za prvi večstano‑
vanjski objekt v območju OPPN ali sočasno z njim.

Ureditev Partizanske ceste v dolžini obravnavanega ob‑
močja s pločniki za pešce, kolesarsko stezo in zelenico mora 
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biti dokončana do izdaje uporabnega dovoljenja za prvi večsta‑
novanjski objekt znotraj prve faze.

Do izdaje uporabnega dovoljenja za dom za starejše 
osebe morajo biti izvedeni pločnik, kolesarska steza in zelenica 
ob Cesti talcev.

Uporabno dovoljenje za zadnji večstanovanjski objekt v dru‑
gi fazi gradnje naselja je lahko izdano sočasno z izdajo uporabne‑
ga dovoljenja za celoten park v območju OPPN ali po njem.

Vrtovi v prostorskih enotah Z2 in Z3 so lahko urejeni 
kot samostojne etape, ki so časovno neodvisne od drugih 
etap gradnje prostorskih ureditev v območju. Kanalizacija za 
odvajanje zaledne vode na južnem robu prostorske enote Z2 
mora biti izvedena sočasno z zunanjo ureditvijo v prostorskih 
enotah P1 in P2.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE, ZA VARSTVO OKOLJA  

IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

18. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

V območju OPPN ni objektov, ki bi bili razglašeni za kultur‑
no dediščino. Kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojno 
ministrstvo ni podalo.

19. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov)
1. Splošno
V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevar‑

stvene ukrepe za čim manjše obremenitve okolja.
2. Varstvo vode in podzemne vode
Obravnavano območje ne tangira vodotokov in ne pose‑

ga na območja varstvenih pasov virov pitne vode oziroma na 
vodovarstvena območja.

Pri projektiranju je treba upoštevati naslednje pogoje:
– vozne in parkirne površine morajo biti izvedene z vodo‑

tesno utrditvijo, ograjene z betonskimi robniki in nagnjene proti 
iztokom, ki morajo biti opremljeni s peskolovi in lovilniki olj;

– vse padavinske odpadne vode se bodo stekale v po‑
nikovalnice, ki morajo biti locirane zunaj vpliva povoznih in 
manipulativnih površin;

– kanalizacijski sistemi morajo biti izvedeni neprepustno 
za vodo, neprepustnost je treba potrditi s tlačnim preskusom.

Rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in odpadnih 
komunalnih voda mora biti usklajena z veljavno zakonodajo s 
tega področja.

Pri urejanju območja in izvajanju dejavnosti na območju 
OPPN je treba uporabljati transportna sredstva, stroje in napra‑
ve, ki so tehnično brezhibni.

Pri urejanju območja je dovoljena uporaba samo tistih 
materialov, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti 
za okolje.

Prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali tekočih 
nevarnih odpadkov v tla, vode ali kanalizacijo.

V zemeljske nasipe in tampone ne smejo biti vgrajeni 
materiali, ki bi lahko (z izpiranjem, izluženjem ipd.) onesnažili 
podzemno vodo.

3. Varstvo zraka
Prezračevanje objektov je treba speljati nad strehe objek‑

tov. Prezračevanje garaže je treba speljati v okolje tako, da 
ne bo škodljivo vplivalo na predvidene večstanovanjske in 
obstoječe okoliške objekte. Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, 
prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu 
z zakonskimi zahtevami.

Med izvajanjem del na območju OPPN je treba upoštevati 
naslednje ukrepe:

– vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin v 
suhem in vetrovnem vremenu,

– preprečevanje nekontroliranega raznašanja materiala z 
območja urejanja na javne prometne površine,

– upoštevanje emisijskih norm za gradbeno mehanizacijo 
in vse naprave, ki so v uporabi pri izvajanju del,

– na območju urejanja je prepovedano sežiganje odpa‑
dnih materialov, ki nastanejo med urejanjem.

Za ogrevanje vode ali prostorov je treba uporabljati pred‑
vsem energente z visoko stopnjo zgorevanja oziroma zemeljski 
plin ali toplovod.

Vse naprave, ki so predvidene za uporabo, morajo ustre‑
zati predpisanim tehničnim in varnostnim zahtevam.

4. Varstvo pred hrupom
Območje OPPN je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih 

kazalcev hrupa v okolju opredeljeno kot območje III. stopnje 
varstva pred hrupom. Dovoljena mejna raven hrupa je 50 (dbA) 
ponoči in 60 (dbA) podnevi.

Vsi prostori, v katerih bodo hrupnejši agregati ali druge 
naprave, morajo biti protihrupno izolirani.

Pred začetkom urejanja območja OPPN mora biti izdelan 
načrt izvajanja del, ki mora biti pripravljen tako, da bo ob njegovem 
izvajanju začasna obremenitev s hrupom na dovoljeni ravni.

5. Osončenje
Pri projektiranju stanovanj, oskrbovanih stanovanj in bival‑

nih sob v domu za starejše občane je treba upoštevati določila 
veljavnih predpisov za osončenje bivalnih prostorov.

Načrtovani odmiki od obstoječih stavb na robu ureditve‑
nega območja OPPN so dovolj veliki, da bo zagotovljeno nepo‑
sredno osončenje bivalnih prostorov (bivalna kuhinja, dnevna 
soba, otroška soba) najmanj eno uro v času zimskega solstici‑
ja, najmanj tri ure v času pomladnega in jesenskega ekvinokcija 
ter pet ur v času poletnega solsticija.

6. Odstranjevanje odpadkov
Vozne površine dovoznih cest in parkirišč znotraj območja 

OPPN morajo biti dimenzionirane tako, da bodo komunalnim 
vozilom omogočale dostop do zbirno‑prevzemnih mest. Ob 
parkirnih površinah morajo biti urejena prevzemna mesta v po‑
trebni površini, na katerih bodo nameščeni zabojniki za ločeno 
zbiranje komunalnih odpadkov.

Dovoz za komunalna vozila je predviden po Cesti talcev 
in po Partizanski cesti.

Investitor oziroma izvajalec morata v času gradnje po‑
skrbeti za pravilno zbiranje in odvoz odpadkov na ustrezno 
deponijo v skladu z veljavnimi predpisi.

Za dnevno zbiranje gospodinjskih in organskih odpad‑
kov iz stanovanjskih objektov (prevzem ostanka odpadkov in 
ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov) je treba pri vhodih v 
večstanovanjske objekte ali neposredno ob vsakem posame‑
znem objektu predvideti zbirna mesta. Za prevoz odpadkov do 
prevzemnih mest mora skrbeti vzdrževalec naselja.

Razmestitev prevzemnih mest za odpadke je razvidna 
iz grafičnih načrtov št. 4.2 »Pregledna arhitekturna zazidalna 
situacija – 1. faza« in 4.3 »Pregledna arhitekturna zazidalna 
situacija – končna ureditev«.

20. člen
(ohranjanje narave)

Na zemljišču s parcelno številko 1088/2 območje OPPN 
posega v območje naravne vrednote Kamnitnik – ident. št. 7873. 
V pridobljenih smernicah Zavoda Republike Slovenije za var‑
stvo narave je navedeno, da parcela v naravi predstavlja pot, 
zato dejanskega posega v naravno vrednoto ne bo. Izdelava 
naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja 
nista potrebni.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

21. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi  
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)

1. Splošno
Novogradnje morajo biti načrtovane varno glede na sto‑

pnjo potresne ogroženosti območja. Načrtovani objekti se na‑
hajajo v območju 7. stopnje potresne ogroženosti.
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Vsi objekti morajo biti projektirani v skladu z Uredbo o 
graditvi in vzdrževanju zaklonišč. V vseh objektih na območju 
OPPN mora biti stropna konstrukcija nad kletjo grajena tako, 
da zdrži rušenje objektov nanjo.

Območje OPPN ni ogroženo z erozijo.
Zagotoviti je treba ustrezno odvajanje padavinskih vod 

in zalednih vod s pobočja Kamnitnika. Pri izračunih je treba 
upoštevati največjo količino padavin pri 15‑minutnem nalivu. 
V fazi projektiranja je treba izdelati podrobnejše hidrogeološke 
raziskave tal. Na podlagi podatkov o globini do podzemne vode 
ter o debelini in prepustnosti vodonosnika je treba predvideti 
ustrezno odvajanje padavinskih vod z območja OPPN ali v tla s 
ponikanjem ali v ustrezno kanalizacijo za padavinske vode.

Klet je treba graditi 50 cm nad nivojem podtalnice. Če to 
ni mogoče zaradi prisotnosti podtalnice v višjih plasteh tal, je 
treba predvideti vodotesno izvedbo kleti.

Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev 

objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba za objek‑

te, za katere je potrebna študija v skladu s Pravilnikom o študiji 
požarne varnosti, izdelati študijo požarne varnosti in pridobiti 
požarno soglasje k projektnim rešitvam.

2. Odmiki
Z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti možnost 

širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali objek‑
te. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji za 
posamezno stavbo v območju OPPN v skladu s požarnimi 
predpisi.

V času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne ukrepe za 
zmanjšanje možnosti za nastanek požara in preprečitev širjena 
na sosednje zemljišče.

3. Intervencijske poti in površine
Do novih objektov so predvideni dostopi in površine za 

delovanje intervencijskih vozil v skladu z veljavnimi predpisi.
V vsaki gradbeni etapi je treba zagotoviti ustrezno uredi‑

tev dostopov in površin za delovanje intervencijskih vozil.
Vse povozne površine, namenjene intervencijskim vozi‑

lom, morajo biti dimenzionirane na osni pritisk 10 ton. Širine in 
radiji morajo ustrezati standardu SIST DIN 14090.

4. Hidrantno omrežje
Požarna zaščita novih objektov je predvidena z zunanjim 

hidrantnim omrežjem s hidranti. Voda za gašenje bo zagotovlje‑
na iz obstoječega hidrantnega omrežja na severni in južni strani 
območja OPPN ter iz novo predvidenega omrežja na zahodni 
strani doma in na vzhodni strani stavb v prostorski enoti P2. 
Če se v fazi projektiranja posamezne stavbe izkaže, da javno 
hidrantno omrežje ne zadošča za potrebe gašenja, si mora 
investitor na lastni gradbeni parceli zagotoviti ustrezno požarno 
varnost v skladu s požarnimi predpisi. V primeru, da je oddalje‑
nost hidrantov od predvidene stavbe prevelika, si mora investitor 
zgraditi lastno zunanje hidrantno omrežje. V primeru, da pretok 
vode, ki ga zagotavlja javno hidrantno omrežje, ne zadošča za 
potrebe gašenja, mora investitor zgraditi požarni bazen ali zago‑
toviti ustrezno požarno varnost z drugimi ukrepi.

Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami so razvidni iz grafičnega načrta št. 4.10 »Prikaz 
ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami«.

VIII. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

22. člen
(pogoji za prometno urejanje)

1. Splošni pogoji
Glavni dostopi do objektov, primarne pešpovršine, dostopi 

do parkirnih prostorov v kletnih etažah ter druge površine in 

objekti morajo biti urejeni tako, da so uporabni tudi za funkcio‑
nalno ovirane ljudi.

Vse prometne površine in vozne intervencijske površine 
morajo biti utrjene za vožnjo motornih vozil do 10 ton osnega 
pritiska.

Na mestih predvidenih prehodov za pešce morajo biti 
robniki poglobljeni za funkcionalno ovirane ljudi. Robniki morajo 
biti poglobljeni tudi na mestih predvidenih dovozov gasilskih in 
komunalnih vozil.

2. Motorni promet
Dostop do območja je predviden po Partizanski cesti in 

po Cesti talcev.
Predvidene ureditve so zasnovane tako, da omogočajo 

ureditev in širitev Partizanske ceste, ki bo imela v delu ob južni 
meji območja OPPN naslednji profil:

– pločnik 1,5 m;
– dvojna kolesarska steza 2,0 m;
– zelenica 2,0 m, v kateri je dopustna drevesna zasaditev;
– vozišči s širino 2 x 3,0 m + levi zavijalni pas 3,0 m = 

9,0 m;
– pločnik 1,5 m.
Sočasno z ureditvijo Partizanske ceste je treba obstoječi 

vzhodni dostop k stolpnicam na naslovih Partizanska cesta 
40, Partizanska cesta 41, Partizanska cesta 42 in Partizanska 
cesta 43 prestaviti proti zahodu tako, da bo poravnan s predvi‑
denim uvozom na območje OPPN.

Predvidene ureditve so zasnovane tako, da omogočajo 
ureditev in širitev Ceste talcev, ki bo imela v delu ob zahodni 
meji območja OPPN naslednji profil:

– pločnik 1,5 m;
– vozišči s širino 2 x 3,0 m + levi zavijalni pas 3,0 m = 

9,0 m;
– zelenica 2,0 m z drevesno zasaditvijo;
– dvojna kolesarska steza 2,0 m;
– pločnik 1,5 m.
Ureditev Partizanske ceste v dolžini obravnavanega ob‑

močja s pločniki za pešce, kolesarsko stezo in zelenico mora 
biti dokončana do izdaje uporabnega dovoljenja za prvi večsta‑
novanjski objekt znotraj prve faze.

Do izdaje uporabnega dovoljenja za dom za starejše 
osebe morajo biti izvedeni pločnik, kolesarska steza in zelenica 
ob Cesti talcev.

Uvoz v prostorsko enoto P1 je s Ceste talcev, uvoz v 
prostorsko enoto P2 pa s Partizanske ceste.

Na območju OPPN sta predvideni dve interni cesti, cesta 
C1 z uvozom s Ceste talcev in cesta C2 z uvozom s Partizan‑
ske ceste. S ceste C2 je predviden uvoz v podzemno garažo 
večstanovanjskih objektov, s ceste C1 pa uvoz v podzemno 
garažo doma za starejše osebe in oskrbovanih stanovanj. 
Uvozno‑izvozna klančina na severni strani stavbe D je name‑
njena izključno za potrebe stavb D in B, kar je treba zagotoviti 
z ustreznim prometnim režimom v garaži v fazi izdelave PGD 
projekta. Preko zemljišča doma za starejše osebe dostop v 
garažo večstanovanjskih objektov ni dopusten. Dostop do par‑
kirnih mest za oskrbovana stanovanja v stavbi D je lahko tudi 
preko uvozno‑izvozne klančine na južni strani naselja.

Dostava za dom je predvidena na severni strani stavbe 
D, ločeno od glavnega vhoda v objekt. Če bo zagotovljena 
ustrezna višina kleti, je dostava dopustna tudi preko kletne 
etaže objekta.

3. Mirujoči promet
Potrebne površine za mirujoči promet so predvidene v 

kletni etaži in na nivoju terena. Parkirišča ob cesti C1 so 
namenjena domu, parkirišča ob cesti C2 pa so namenjena 
obiskovalcem stavb v prostorski enoti P2.

Za potrebe novogradnje je treba zagotoviti parkirna mesta 
(v nadaljevanju: PM) ob upoštevanju naslednjih kriterijev:

– za stanovanja v večstanovanjskih stavbah: 2 PM na 
enoto v garaži + 10% nad terenom;

– za oskrbovano stanovanje: 1 PM na enoto v garaži 
+ 10% nad terenom;
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– za 5 oskrbovancev doma za starejše osebe: 1 PM, od 
tega vsaj 75% nad terenom za obiskovalce; 25% parkirnih 
mest, namenjenih zaposlenim, je lahko na terenu ali v garaži;

– za nestanovanjski program v pritličjih stavb B, A5 in A6 
in za spremljajoči program v sklopu doma: 1 PM na 30 m2 neto 
poslovne površine.

Za invalide je treba zagotoviti zadostno število parkirnih 
mest skladno z veljavnimi predpisi.

Enoto pri prodaji stanovanja z bivalno površino pod 70 m2 
predstavlja bivalna enota skupaj z najmanj enim parkirnim 
mestom v garažni hiši. Enoto pri prodaji stanovanja z bivalno 
površino nad 70 m2 predstavlja bivalna enota skupaj z najmanj 
dvema parkirnima mestoma v garažni hiši. Navedene zahteve 
ne veljajo za prodajo oskrbovanih stanovanj.

4. Peš promet
Vse površine v območju OPPN, razen cest C1 in C2, 

so namenjene pešcem. Najmanjša širina poti in hodnikov za 
pešce je 1,5 m.

5. Kolesarski promet
Dvojna kolesarska steza je predvidena ob obodnih cestah 

na južnem in zahodnem robu območja OPPN. Znotraj območja 
OPPN niso predvidene ločene kolesarske steze.

6. Dovoz komunalnih in dostavnih vozil
Odvoz komunalnih odpadkov in dostava bosta urejena s 

Ceste talcev in s Partizanske ceste po cestah C1 in C2.
7. Intervencijske poti
Intervencijska pot poteka po cestah C1 in C2 in po peš‑

poteh v območju OPPN ter na njegovem obodu.
Prometna ureditev je razvidna iz grafičnega načrta št. 4.9 

»Prometnotehnična situacija in idejna višinska regulacija«, po‑
tek intervencijskih poti pa je prikazan v načrtu št. 4.10 »Prikaz 
ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami«.

23. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)

Obravnavani objekti bodo priključeni na obstoječe in projek‑
tirano komunalno, energetsko in telekomunikacijsko omrežje.

1. Splošni pogoji
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske 

in telekomunikacijske infrastrukture so:
– načrtovani objekti bodo priključeni na obstoječe in pred‑

videno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje; pri‑
ključitev je treba izvesti po pogojih posameznih upravljavcev 
komunalnih vodov;

– praviloma bodo vsi sekundarni in primarni vodi potekali 
po javnih površinah ali po površinah v javni rabi tako, da je 
omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov, naprav in 
vodov;

– zagotovljeni bodo ustrezni odmiki od obstoječih komu‑
nalnih in energetskih vodov in naprav;

– v primeru, da potek v javnih površinah ni mogoč, mora 
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje 
javnih komunalnih vodov na svojem zemljišču, upravljavec 
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika 
pridobiti služnost;

– gradnja komunalnih naprav, objektov in vodov mora 
potekati usklajeno;

– dopustna je uporaba alternativnih virov za energetsko 
oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s predpisi, 
ki urejajo to področje.

2. Vodovod
– Na območju posega bo obstoječi sekundarni vodovod 

ф 125, ki poteka po Partizanski cesti, zamenjan z NL DN 200 
v dolžini približno 485,85 m. Začetek in konec zamenjave ce‑
vovoda predstavlja obstoječe vozlišče oziroma jašek oziroma 
sektorski zasun.

– Del trase obstoječega azbestnocementnega vodovoda 
ф 300 mm, ki poteka severno od območja OPPN, bo zame‑
njan oziroma prestavljen v javno pot na severni strani območja 
OPPN. Zamenjava oziroma prestavitev mora biti izvedena pred 

poseganjem v varovalni pas obstoječega vodovoda. Ob pre‑
stavitvi vodovoda je treba zagotoviti priključitev na sekundarno 
vodovodno omrežje objektom, ki so priključeni na obstoječi 
vodovod ф 300.

– Na vzhodni in zahodni strani obravnavanega območja 
bo potekal nov javni vodovod NL DN 100 z vgrajenimi nadtal‑
nimi hidranti.

– Na vzhodni strani prostorske enote P2 bo izveden vodo‑
vod NL DN 100 z vezavo na nov vodovod Groharjevo naselje 
NL 300 na severni strani ter na obnovljeni sekundarni vodovod 
Groharjevo naselje – Partizanska cesta NL 200, ki bo potekal 
po Partizanski cesti.

– Na zahodni strani območja bo izveden vodovod NL 
DN 100 z vezavo na nov vodovod Groharjevo naselje NL 300 
na severni strani ter na obnovljeni sekundarni vodovod Gro‑
harjevo naselje – Partizanska cesta NL 200, ki bo potekal po 
Partizanski cesti.

– Vodovodni priključki za obravnavane objekte bodo izve‑
deni na novo predvidena vodovoda NL DN 100. Vodovodni pri‑
ključek bo zaključen v zunanjem vodomernem jašku. Izvedeni 
bodo ločeni vodovodni priključki za stavbe D, za stavbe B, A1, 
A3 in A5, za stavbi A2 in A4 ter za stavbo A6.

– V posameznem jašku bodo predvideni ločeni vodomeri 
za posamezen večstanovanjski objekt ter ločena vodomera za 
stavbo B in dom za starejše osebe. Pri stavbah, kjer bo pred‑
viden tudi poslovni program, je treba v jaških vgraditi ločene 
števce za poslovni del.

– Vse interno vodomerno omrežje, namenjeno požarni 
zaščiti objektov, je treba priključiti za vodomerom, ki je sestavni 
del vodovodnega priključka objekta.

V fazi izdelave projektne dokumentacije PGD je treba pri‑
dobiti soglasje za priključitev na načrtovano vodovodno omrež‑
je izven območja OPPN.

3. Kanalizacija
Obravnavano območje zahodnega dela bivše vojašnice 

trenutno še ni opremljeno z ustreznimi sekundarnimi vodi jav‑
nega kanalizacijskega omrežja, zato bo potrebna dograditev 
oziroma rekonstrukcija obstoječega kanalizacijskega omrežja. 
Upoštevati in dopolniti je treba izdelano novelacijo generalne 
rešitve odvajanja komunalnih in odpadnih voda v občini Škofja 
Loka, ki jo je izdelalo podjetje Hidrosvet, d.o.o., v letu 2004.

V skladu z načrtom PGD gradnja javne infrastruktu‑
re na območju urejanja Kapucinsko predmestje I – 1. faza, 
št. 07/08_K, ki ga je januarja 2009 izdelal Hidroprojekt, d.o.o., 
iz Ljubljane, bo izvedena obnova javne kanalizacije mešanega 
sistema, ki poteka po Šolski ulici.

Kanalizacija obravnavanega območja bo zasnovana po 
ločenem sistemu:

– Komunalne odpadne vode iz večstanovanjskih objektov 
bodo speljane pod stropom kleti v zunanjo zbirno kanalizacijo, 
ki bo priključena na obnovljeno javno kanalizacijo mešanega 
sistema BC 50 v jašku št. 43 (kota pokrova 362.36 m. n. v. in 
kota dna 357.33 m. n. v.) v križišču Šolske ulice in Partizanske 
ceste. Klet je predvidena brez iztokov (suha izvedba garaž, 
morebitne vode iz strojnic je treba prečrpavati).

– Kanalizacija na severnem delu območja OPPN bo izve‑
dena do roba zemljišča s parcelno številko 1075/1, k. o. Ško‑
fja Loka, in bo omogočala priključitev obstoječega fekalnega 
kanala na Cesti talcev (odsek ceste za hišni številki 16 in 17 
ter hišne številke 39–45), ki je vezan na črpališče. Črpališče 
bo opuščeno. Ukinitev črpališča bo mogoča, ko bo zgrajena 
kanalizacija za drugo fazo naselja.

– Objekti oziroma lokali, ki čezmerno onesnažujejo vode, 
morajo imeti izvedeno predčiščenje pred izpustom vode v ka‑
nalizacijo do take stopnje, da bodo mejne vrednosti parametrov 
odpadnih voda ustrezale za priključitev na javno kanalizacijo v 
skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpa‑
dnih vod v vode in javno kanalizacijo.

– Padavinske vode z dovoznih cest in parkirnih površin 
bodo preko peskolovov in lovilnikov olj in bencina speljane 
v ponikovalnice, ki bodo locirane v zelenicah izven povoznih 
površin.
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– Čiste padavinske vode s streh in nepovoznih površin 
ploščadi nad kletjo in parka bodo preko peskolovov vodene 
v ponikovalnice, ki bodo locirane v zelenicah izven povoznih 
površin.

– Zaradi varovanja objektov bodo drenažne cevi, polože‑
ne ob peti temelja in pod samim podkletenim delom objektov, 
priključene v ponikovalne vodnjake, ki bodo omogočali hitrejši 
odtok morebitne podzemne vode v teren.

– Ob severni strani območja bo ob meji prostorskih enot 
P1 in P2 izveden drenažni jarek z vgrajenimi drenažnimi cevmi, 
ki bodo priključene v ponikovalne vodnjake, ki bodo omogočali 
hitrejši odtok morebitne zaledne vode (zaledne vode s pobočja 
Kamnitnika) v teren.

– V sistem meteorne kanalizacije bodo na lastnem zemlji‑
šču nameščene cisterne za zadrževanje zaledne vode, ki je 
lahko uporabljena za zalivanje oziroma za sekundarno izrabo 
vode na lastnem zemljišču.

V fazi izdelave projektne dokumentacije PGD je treba 
pridobiti soglasje za priključitev na načrtovano javno kanaliza‑
cijsko omrežje zunaj območja OPPN.

4. Plinovod
Na vzhodni in zahodni strani obravnavanega območja je 

predviden nov sekundarni plinovod dimenzije PE 110 z vezavo na 
obstoječega na severni in južni strani. Pri planiranih krožnih pove‑
zavah distribucijskega omrežja DA PE225 in DA PE90 je treba za 
odcepi iz sekundarnih plinovodov predvideti zaporne ventile.

Za posamezni objekt bo izveden lasten priključni plinovod 
(hišni priključek), ki bo zaključen z glavno plinsko požarno pipo 
v omarici na fasadi.

Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi je treba zagotoviti 
varnostni odmik od plinovoda z največjim delovnim tlakom 
5,5 bar, ki poteka na južni strani območja. Vse stavbe, komu‑
nalni objekti in naprave morajo biti od obstoječega plinovoda 
oddaljeni najmanj 1,0 m. Pri zasaditvi drevja, namestitvi dro‑
gov, nadzemne prometne signalizacije ipd. je treba upoštevati 
varnostni odmik 2,5 m od plinovoda. Manjši odmiki so dopustni 
le ob izvedbi ustreznih varnostnih ukrepov ob soglasju upra‑
vljavca.

Pri ureditvi povoznih površin mora biti z odmikom najmanj 
1,0 m zagotovljena stabilnost plinovoda. Če bo nadkritje ozi‑
roma globina plinovoda manjša kot 1,0 m, merjeno od nivoja 
povoznih površin, morajo biti izvedeni posebni varnostni ukrepi 
za zaščito plinovoda (npr. polaganje zaščitnih betonskih plošč 
nad plinovod).

5. Elektroenergetsko omrežje
SN‑razvod:
Ob območju OPPN poteka obstoječi SN‑kablovod, na 

katerega bo preko nove ustrezne spojke zazankana novo pred‑
videna transformatorska postaja, locirana v kleti v garažnem 
delu novo predvidene pozidave.

Od priključnega mesta na starem SN‑vodu je predvidena 
nova SN‑kabelska kanalizacija v celoti s pripadajočimi jaški.

V novi kabelski kanalizaciji bodo preko nove spojke po‑
tekale SN‑kabelske povezave do SN‑bloka v novi transfor‑
matorski postaji in nazaj preko nove spojke do obstoječega 
SN‑kablovoda.

Nova transformatorska postaja bo torej zazankana med 
dve obstoječi transformatorski postaji. Kabelska kanalizacija 
je predvidena kot večcevna kabelska kanalizacija iz trdih PVC 
gladkih cevi s potrebnim številom kabelskih jaškov.

Transformatorska postaja:
Predvidena je gradnja nove transformatorske postaje z 

nazivno močjo 2 x 630 kVA. Točno število in nazivno moč 
transformatorske postaje je treba določiti v fazi izdelave pro‑
jekta. Nova transformatorska postaja je predvidena kot tipska 
in opremljena s transformatorjem skladno z zahtevami distribu‑
cije. Transformatorska postaja je predvidena kot distribucijska 
z več odcepi in več meritvami na NN‑strani.

Vgrajeni transformatorji in oprema morajo ustrezati po‑
gojem soglasodajalca. Pogoje priključitve poda pristojna 
elektrodistribucija.

Lokacija transformatorske postaje je predvidena v kleti 
ob uvozno‑izvozni klančini. Transformatorska postaja mora biti 
locirana na mestu, ki bo stalno dostopno z gradbeno in servisno 
mehanizacijo.

NN‑razvod:
Zgraditi je treba kabelski razvod od nove transformatorske 

postaje do novih objektov oziroma do lokacij novo predvidenih 
priključno‑merilnih omaric novo predvidenih objektov.

Trasa dovodnega kabla do posameznega objekta bo po‑
tekala v večcevni kabelski kanalizaciji s potrebnimi kabelskimi 
jaški.

Investitor je dolžan izdelati ali naročiti projekt elektrifikaci‑
je celotnega območja, ki mora biti izdelan v skladu z veljavnimi 
tipizacijami elektrodistribucijskih podjetij ter veljavnimi tehnični‑
mi predpisi in standardi. Projekt mora biti posredovan v pregled 
in potrditev v Elektro Gorenjska.

6. Telekomunikacijsko in kabelsko omrežje
Za priključevanje novih naročnikov načrtovanega obmo‑

čja je treba zagotoviti navezavo na TK‑omrežje. Navezavo na 
omrežje izbranega ponudnika TK‑storitev je treba obdelati v 
fazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izven vsebine 
OPPN.

Območje OPPN bo navezano na obstoječi priključni jašek 
ob Partizanski cesti ali nov priključni jašek izbranega ponudnika 
TK‑storitev. Iz priključnega jaška bosta izvedena kabelska ka‑
nalizacija do obodnega zidu kletne etaže in prehod skozi steno 
na način, ki bo omogočal priklop več ponudnikom.

Lokalno kabelsko distribucijsko omrežje za stanovanjski 
del bo zgrajeno po kabelskih policah v kletni etaži pod stropom 
garaže. Hišne priključne točke so TK‑omare, ki bodo locirane 
ob hišnih vertikalah na vsaki posamezni stanovanjski enoti 
oziroma pri stopniščnem paviljonu. Zagotovljen mora biti neo‑
mejen dostop operaterja do omar.

7. Javna razsvetljava
V ureditvenem območju OPPN je sočasno z ureditvijo 

obodnih cest predvidena tudi rekonstrukcija obstoječe javne 
razsvetljave, ki poteka po severnem robu Partizanske ceste 
in po vzhodnem robu Ceste talcev. Javna razsvetljava bo 
tudi v območju parka. Svetilke bodo nameščene v skladu s 
krajinsko ureditvijo parka. Zunanje površine ob domu ter ob 
večstanovanjskih objektih bodo osvetljene z interno razsve‑
tljavo naselja.

IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

24. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov 
ter zaradi zagotavljanja kakovosti bivalnega okolja med gradnjo 
in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

– promet med gradnjo morajo organizirati tako, da prome‑
tna varnost zaradi gradnje ne bo slabša in da ne bo prihajalo 
do zastojev na obstoječem cestnem omrežju;

– zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo prek 
vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne 
vode morajo takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani;

– v času gradnje ne smejo biti prekoračene kritične ravni 
hrupa, predpisane za III. stopnjo varovanja pred hrupom;

– zagotoviti morajo sanacijo zaradi gradnje poškodovanih 
objektov, pripadajočih ureditev in naprav;

– v času gradnje morajo zagotoviti ustrezen strokovni 
nadzor, vključno z rednim nadzorom stanja sosednjih objektov, 
ki bodo ohranjeni. Pred gradnjo morajo ugotoviti stanje objektov 
in namestiti naprave za merjenje posedkov. Investitor gradnje 
posamezne stavbe je dolžan izvesti sanacijo poškodb na so‑
sednji stavbi, če je le‑ta nastala zaradi izvajanja gradbenih del. 
Stopnjo poškodb je treba ugotoviti s strokovno ekspertizo;

– gradnjo morajo načrtovati tako, da območje gradbišča 
in njegove ureditve ne bo posegalo na zemljišča zunaj uredi‑
tvenega območja. V primeru, da bo v času gradnje prišlo do 
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poseganja na sosednja zemljišča, si mora investitor pridobiti 
soglasje lastnikov teh zemljišč.

Investitorji objektov morajo zgraditi vso javno komunal‑
no in energetsko infrastrukturo znotraj ureditvenega obmo‑
čja OPPN, ki je potrebna za realizacijo načrtovanih objektov, 
in prispevati k ureditvi parka. Obveznost gradnje/investiranja 
ostale javne infrastrukture vključno z ureditvijo parka je treba 
opredeliti s pogodbo o opremljanju med Občino Škofja Loka in 
investitorji na podlagi programa komunalnega opremljanja.

25. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

1. Parcele, namenjeni gradnji
V posameznih prostorskih enotah so dopustna odstopa‑

nja od mej in površin parcel, namenjenih gradnji, pod pogojem, 
da ne posegajo v površine v javnem dobru.

Meja in površina parcele P1/2 bosta smiselno prilagojeni 
ureditvam v kletni etaži.

Zaradi faznosti gradnje je parcelo z oznako P2/8 mogoče 
razdeliti na manjše parcele, smiselno glede na dinamiko gradnje 
naselja. V primeru delitve je treba preko vsakega dela parcele 
zagotoviti služnostno pravico za dostop do vseh delov predvide‑
ne kletne etaže in do vseh predvidenih stavb v območju.

Pri parcelaciji površin, namenjenih javnemu dobru, so 
dopustna manjša odstopanja zaradi prilagoditve dejansko iz‑
vedenemu stanju na terenu.

2. Tlorisni gabariti objektov
Pri tlorisnih gabaritih stavb v prostorskih enotah P1 in P2 

so nad terenom dopustna odstopanja navzgor do +2,0 m, pri 
čemer dopustna bruto površina stavbe ne sme biti povečana. 
Dopustna so tudi odstopanja navzdol do 30%. Zunaj dopustne‑
ga gabarita stavb lahko segajo napušči, nadstreški nad vhodi 
in oblikovni poudarki posamezne fasade. Oblikovni poudarki so 
izstavljeni deli fasade, na primer izstavljena okna, poudarjene 
lože ali balkoni.

V nivoju pritličja so izven tlorisnega gabarita stavb v sklo‑
pu zasebnih vrtov dopustne pergole, nadstreški in shrambe za 
orodje, ki morajo biti oblikovani enotno in izvedeni sočasno z 
glavno stavbo.

Navedena odstopanja so dopustna pod pogojem, da stav‑
ba ne posega v sosednje prostorske enote.

Pri stavbi D so odstopanja pri tlorisnem gabaritu v smeri 
proti severu dopustna le do +0,5 m. Pri stavbah A1 in A2 v sme‑
ri proti severu niso dopustna odstopanja od tlorisnih gabaritov, 
ki so prikazani v zazidalni situaciji. Odstopanja ne smejo segati 
preko gradbenih mej GMK, GMN in GMT.

3. Lega objektov
V prostorskih enotah P1 in P2 lahko lega stavb odstopa 

do ±1,00 m. Pri stavbah D, A1 in A2 odstopanja pri legi stavb v 
smeri proti severu niso dopustna.

Lokacija uvozno‑izvozne klančine v podzemno garažo 
večstanovanjskih stavb je lahko spremenjena, vendar mora 
ostati znotraj prostorske enote P2. Lokacije vhodov v stavbe 
so lahko v nadaljnji fazi projektiranja spremenjene oziroma 
prilagojene funkcionalni zasnovi stavb in zunanji ureditvi.

4. Površine objektov
Bruto površine (BTP) posameznih stavb v prostorskih 

enotah P1 in P2 lahko odstopajo navzdol. BTP posamezne 
stavbe nad terenom je lahko večji le na račun zmanjšanja po‑
vršine ostalih stavb v območju oziroma če s tem ni povečana 
največja dovoljena vsota vseh BTP v prostorskih enotah P1 in 
P2 nad terenom, ki znaša 35.030 m2.

BTP kletnih etaž je lahko večji ali manjši pod pogojem, 
da je v njih zagotovljeno normativno število parkirnih mest za 
objekte v območju OPPN.

5. Kapaciteta objektov
Skupno število stanovanj lahko odstopa navzdol. Število 

oskrbovanih stanovanj v območju je lahko spremenjeno v okvi‑
ru dopustnih gabaritov objektov. Povečanje števila oskrbovanih 
stanovanj je dopustno pod pogojem, da je zagotovljeno zado‑
stno število parkirnih mest.

Število oskrbovancev v domu je lahko ob upoštevanju 
predpisov za projektiranje domov večje, vendar znotraj največje 
bruto površine, ki je za stavbo D predvidena s tem odlokom, 
in pod pogojem, da je zagotovljeno zadostno število parkirnih 
mest. Oskrbovana stanovanja v domu je mogoče predelati v 
sobe s posteljami za starostnike.

6. Višinski gabariti objektov
Pri višinskih gabaritih objektov so dopustna naslednja 

odstopanja:
– za stavbo D do +1 m oziroma navzdol do etažnosti 

P+3N;
– za stavbe z oznakami A1, A2, A3 in A4 navzdol do 

etažnosti P+3N, pri čemer morajo biti vse štiri stavbe enako 
visoke;

– za stavbe z oznakami B, A5 in A6 navzdol do etažnosti 
P+3N, pri čemer morajo biti vse tri stavbe enako visoke.

Klet je dopustno graditi v dveh etažah pod pogojem, da 
to dopuščajo hidrogeološke lastnosti tal, kar je treba dokazati 
z ekspertnim mnenjem.

7. Višinske kote terena in pritličij objektov
Dopustna so odstopanja višinskih kot terena in višinskih 

kot pritličij objektov do ±1,0 m glede na kote, ki so navedene v 
13. členu odloka.

8. Prometne, komunalne in energetske ureditve
Pri izvedbi OPPN so dopustna odstopanja od poteka 

trase, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, 
komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, 
če bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene 
rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega 
vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in do‑
stopnost celotnega območja načrta, pri čemer prostorske in 
okoljske razmere zaradi njih ne smejo biti slabše. Ta odstopa‑
nja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi 
soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo 
oziroma upravljavci posameznega voda.

X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV  
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

26. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN)
Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev oziroma po pre‑

nehanju veljavnosti OPPN so dopustni naslednji posegi:
– redna in investicijsko‑vzdrževalna dela in rekonstrukcije, 

ki ne spreminjajo zunanjega gabarita objekta in konstrukcijske 
zasnove stavb;

– redno, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter infrastruk‑
turne ureditve za izboljšanje prometne, komunalne, energetske 
in telekomunikacijske oskrbe naselja;

– obnove fasadnega plašča objektov, če so pri oblikovanju 
fasad ohranjene oblikovne lastnosti fasad objektov, zgrajenih 
v prostorski enoti;

– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so 
dopustni v območju OPPN;

– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so 
po tem odloku dopustne za posamezni objekt na območju 
OPPN, če je na gradbeni parceli zagotovljeno zadostno število 
parkirnih mest;

– objektov B in D ni dopustno spreminjati v večstanovanj‑
ske stavbe.

XI. KONČNE DOLOČBE

27. člen
(vpogled OPPN)

Občinski podrobni prostorski načrt za zahodni del vojašni‑
ce je stalno na vpogled pri:

– Občini Škofja Loka
– Upravni enoti Škofja Loka.
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28. člen
(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 35000‑4/2005
Škofja Loka, dne 29. junija 2010

Župan
Občine Škofja Loka

Igor Draksler l.r.

4111. Sklep o višini pristojbine za začasni vodovodni 
priključek po 20. členu Odloka o oskrbi s pitno 
vodo na območju Občine Škofja Loka

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS‑UPB2, Uradni list RS, št. 74/07 in dop. 76/08, 79/09) in 
18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 
58/97 in 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 26. redni 
seji dne 4. 3. 2010 sprejel

S K L E P
o višini pristojbine za začasni vodovodni 

priključek po 20. členu Odloka o oskrbi s pitno 
vodo na območju Občine Škofja Loka

Pristojbina za začasni vodovodni priključek po 20. členu 
Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka 
znaša 250,00 EUR.

Št. 355‑8/2008
Škofja Loka, dne 4. marca 2010

Župan
Občine Škofja Loka

Igor Draksler l.r.

TREBNJE

4112. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o zazidalnem načrtu »Stari trg – DSO«

Na podlagi 61. člena v povezavi s 96. členom Zakona o 
prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO‑1B, 108/09), 23. člena Zakona o urejanju prostora – 
ZureP‑1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK‑1, 
33/07 – ZPNačrt in 108/09 ZGO‑1C) ter 18. člena Statuta Občine 
Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Treb‑
nje na 40. redni seji dne 8. septembra 2010 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o zazidalnem načrtu »Stari trg – DSO«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopol‑

nitve zazidalnega načrta »Stari trg – DSO« (Uradni list RS, 
št. 91/02 in 84/06), ki se nanašajo na umestitev stavbe vrtca 
za 14 oddelkov.

(2) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (v nada‑
ljevanju: SDZN) vsebujejo uskladitev besedila odloka in karto‑
grafskega dela ter priloge:

a) Besedilo SDZN vsebuje:
– opis prostorske ureditve,
– ureditveno območje,
– umestitev načrtovanih ureditev v prostor,
– zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključeva‑

nja objektov na gospodarsko (javno) infrastrukturo in grajeno 
javno dobro,

– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dedi‑
ščine,

– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in 
ohranjanje narave,

– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,

– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obli‑

kovalskih in tehničnih rešitev ter drugi pogoji in zahteve za 
izvajanje,

– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 
veljavnosti SDZN.

b) Kartografski del SDZN vsebuje naslednje grafične na‑
črte:

1. Pregledna situacija, M 1: 50000
2. Načrt namenske rabe prostora

– Izsek iz sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana Občine Trebnje za obdobje od 
leta 1986 do leta 2000 in srednje‑
ročnega družbenega plana Občine 
Trebnje za obdobje od leta 1986 do 
leta 1990 M 1: 5000
– Izsek iz zazidalnega načrta »Stari 
trg – DSO« (grafično merilo)

3. DOF s prikazom območja urejanja, M 1: 2500
4. TTN s prikazom območja urejanja, M 1: 2500
5. Načrt parcel, M 1: 1000
6. DKN s prikazom območja urejanja, M 1: 500
7. Geodetski načrt, M 1: 500
8. Geodetski načrt s prikazom območja 

urejanja, M 1: 500
9. Načrt ureditvenega območja, M 1: 500
10. Načrt ureditvenega območja –  

ureditvene enote, M 1: 500
11. Načrt parcelacije, M 1: 500
12. Načrt prometne infrastrukture, M 1: 500
13. Načrt komunalno‑energetske  

infrastrukture, M 1: 500
14. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, M 1: 500
15. Rešitve in ukrepi za varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami M 1: 500
16. Karakteristični prečni prerezi  

območja, M 1: 500
17. Prikaz vplivov na sosednja območja. M 1: 2500
c) Priloge SDZN so naslednje:
1. izvleček iz krovnega prostorskega akta,
2. strokovne podlage,
3. odločba o CPVO,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev SDZN,
6. povzetek za javnost,
7. seznam aktov in predpisov,
8. spis postopka priprave in sprejemanja SDZN.
(3) SDZN je izdelalo podjetje GPI, gradbeno projektiranje 

in inženiring, d.o.o., pod številko projekta OPPN‑5/2010, v letu 
2010.
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2. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:

»2.a člen
a) Predmet SDZN je umestitev stavbe vrtca za 14 oddelkov 

na območju, ki je v veljavnem zazidalnem načrtu (v nadaljnjem 
besedilu: ZN) označeno kot ureditvena enota C6, z razširitvijo 
na območje ureditvene enote C5 na nasprotni strani Režunove 
ulice, ki je bila v veljavnem ZN predvidena za gradnjo bazena, 
ter zajema tudi območje ureditvene enote C7 veljavnega ZN, ki 
je namenjen urejanju javnih prometnih površin.

V SDZN se detajlno določijo pogoji za gradnjo novega 
vrtca in oblikovanje parcel na obeh straneh Režunove ulice, 
pogoji za urejanje prometnega omrežja, ostale infrastrukture, 
zelenih in zunanjih igralnih površin (otroško igrišče, igrala, ze‑
lene površine) ter gospodarskega dvorišča in parkirnih površin 
za zaposlene in obiskovalce.

SDZN se pripravijo na podlagi predhodno izbrane varian‑
tne rešitve – idejne zasnove vrtca Trebnje mag. Aleša Prinčiča, 
univ. dipl. inž. arh..

b) Obravnavano območje se nanaša na območje znotraj 
veljavnega ZN. Locirano je severno in južno od obstoječe 
javne poti – Režunove ulice, in predstavlja zapolnitev nepozi‑
danih stavbnih površin med stanovanjskimi objekti, varovanimi 
stanovanji in objektom s poslovno dejavnostjo ob Jurčičevi in 
Režunovi ulici ter ulici Stari trg. V mejo območja je zajet tudi del 
Režunove ulice, ki poteka preko območja SDZN.

Velikost obravnavanega območja je 94 arov in obsega 
naslednje parc. št., ki so grafično določeni na geodetskem 
načrtu s prikazanim stanjem zemljiških parcel (avgust 2010): 
178/11, 178/12, 444/4, 444/6, 446/3, 448/3, 448/4, 449/2, 456/6, 
456/7, 456/8, 458/7, 458/8, 458/9, 459/2, 459/3, 459/4, 462/28, 
462/29, 462/30, vse k. o. Trebnje.

c) Vrste objektov in gradenj:
V območju SDZN je v skladu z Uredbo o uvedbi in upo‑

rabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov 
državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr. in 
25/10) dovoljeno graditi naslednje stavbe in gradbeno inženir‑
ske objekte po CC‑SI:

– nestanovanjske stavbe:
12630 – Stavbe za izobraževanje in znanstvenorazisko‑

valno delo.
– gradbeno inženirski objekti:
21120 – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 

ceste in gozdne ceste (Opomba: Ne velja za gozdne ceste!),
222 – Distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenerget‑

ski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja,
24122 – Drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekre‑

acijo in prosti čas (Opomba: Velja le za otroška in druga javna 
igrišča ter za zelenice in druge urejene zelene površine!).

24205 – Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso razvr‑
ščeni drugje.

Dovoljena je še:
– gradnja zahtevnih in manj zahtevnih škarp in podpornih 

zidov, (le, če je to nujno potrebno zaradi strmega terena, sicer 
se ureja z brežinami);

– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so do‑
ločeni;

– dozidava in nadzidava objekta, rekonstrukcija objekta, 
odstranitev objekta, vzdrževanje objekta (redna vzdrževalna dela, 
investicijska vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist);

– sprememba namembnosti;
– sanacija oziroma ureditev vseh z gradnjo tangiranih 

površin.
d) Vrste dejavnosti:
Obravnavano območje je predvideno za gradnjo vrtca. 

V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 69/07, 17/08) so v objektu dopustne dejavnosti, ki 
so klasificirane kot:

P) IZOBRAŽEVANJE
– 85.100 Predšolska vzgoja.«

II. NAMEMBNOST PROSTORA

3. člen
(1) V 3. členu se v drugem stavku prvega odstavka črta 

beseda »7« in nadomesti z besedo »več«.
(2) V četrtem odstavku 3. člena (C2) se na koncu doda 

nov stavek, ki se glasi: »Površine omenjenih igrišč se lahko ko‑
ristijo tudi kot zunanje igralne površine za vrtec, ki se nahajajo 
v neposredni bližini (ureditvena enota A).«

(3) Sedmi (C5) in osmi (C6) odstavek 3. člena se črtata.

4. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:

»3.a člen
Ureditvene enote A, B, C in D
a) Opis enot:
– ureditvena enota A – območje stavbe vrtca z gospodar‑

skim dvoriščem in zunanjimi igralnimi površinami;
– ureditvena enota B – območje zunanjih igralnih povr‑

šin;
– ureditvena enota C – območje parkirnih površin;
– ureditvena enota D – območje prometne in ostale infra‑

strukture (obsega območje Režunove ulice).
Ureditev območja sloni na zasnovi arh. Aleša Prinčiča, ki 

je stavbo vrtca oblikoval tako, da povzema obliko »glavnika« 
in zagotavlja ureditev 14 oddelkov vrtca.

Na osnovno lamelo, ki poteka vzdolž Režunove ulice, se 
vežejo prečni kraki, usmerjeni proti jugu zemljišča. Krakov je 
pet in so sestavljivi po dolžini, glede na potrebe po zagotovitvi 
ustreznega števila oddelkov. Vzdolž prečnih lamel so obliko‑
vane terase kot podaljšek prostorov – izhod na prosto ter v 
nadaljevanju na zunanje igralne površine.

Na nasprotni strani ceste je predvidena ureditev še do‑
datnih zunanjih igralnih površin ter ureditev parkirnih površin, 
hkrati pa se ureja tudi vsa potrebna infrastruktura za normalno 
obratovanje vrtca.

b) Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sose‑
dnjimi območji

Z načrtovanimi ureditvami se posega tudi v območje lo‑
kalnega infrastrukturnega omrežja, zato je potrebno upoštevati 
predpisane odmike od obstoječe oziroma predvidene infra‑
strukture ter usmeritve upravljavcev zaradi posegov v varo‑
valne pasove.

V času izvajanja gradbenih del je potrebno zagotoviti 
varen promet in nemoteno komunalno – energetsko oskrbo 
objektov izven ureditvenega območja. Dovozi in dostopi do 
sosednjih zemljišč in objektov se ohranjajo. Če bodo zaradi 
gradnje le‑ti začasno prekinjeni, se uredijo ustrezni nadomestni 
začasni dovozi in dostopi, ki morajo biti umeščeni in urejeni 
tako, da bodo v čim manjši meri prizadeti elementi obstoječih 
cest in ureditev ter bivalno in naravno okolje.

Posegi na zemljišča izven ureditvenega območja, ki so 
po svoji naravi začasni posegi med gradnjo, so dopustni zaradi 
izvedbe nujnih zemeljskih del, ureditve začasnih dostopov in 
podobno, če niso v neskladju z določili krovnega prostorskega 
akta občine.

Za priklop območja na TP Glavarjeva je potrebno zgra‑
diti nizkonapetostni NN) elektroenergetski vod od odjemnega 
mesta na lokaciji vrtca. Nov NN kabel bo potekal po obstoječi 
kabelski kanalizaciji, ki poteka vzporedno z Glavarjevo in Re‑
žunovo ulico.

Javna pešpot v ureditveni enoti A se uredi z navezavo 
na južni krak zemljišča s parc.št. 456/8, ki se nahaja že izven 
območja SDZN, pri čemer bo tangirano tudi zemljišče 448/4, 
obe k.o. Trebnje.

Nove gradnje in ureditve ne smejo imeti škodljivega vpliva 
na gradbeno‑tehnično stanje obstoječih objektov, morebitne 
poškodbe pa mora investitor sanirati.

Padavinske vode z območja SDZN ne smejo ogrožati so‑
sednjih zemljišč, še posebej ne tistih na nižje ležečem terenu. 
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Rešitve odvodnjavanja morajo biti kvalitetno rešene in detajlno 
prikazane v projektni dokumentaciji.

Vsa z gradbenimi deli tangirana zemljišča znotraj in izven 
ureditvenega območja se po končanju del čim prej ustrezno 
sanirajo oziroma povrnejo v prvotno stanje ali uredijo v skladu 
s pogoji urejanja v ureditvenih enotah A, B, C in D.

Investitor mora v času gradnje zagotoviti vse potrebne var‑
nostne ukrepe in organizirati gradbišče tako, da bo preprečeno 
onesnaževanje okolja (zraka, tal, površinskih in podzemnih 
voda, prometnih površin itd.) zaradi emisij hrupa, transporta, 
skladiščenja in uporabe tekočih goriv ter drugih škodljivih snovi 
(npr. cementno mleko, goriva iz gradbene mehanizacije). V 
primeru nezgode (npr. ob razlitju nevarnih tekočin ali razsutju 
drugih materialov) je treba zagotoviti takojšnje ukrepe oziroma 
posredovanje pristojnih služb.

Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi ob‑
močji so razvidni iz grafičnega načrta 18 – Prikaz vplivov na 
sosednja območja.«

III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA  
IN OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

5. člen
(1) V prvem odstavku 5. člena se črta besedilo zadnjega 

stavka.
(2) V drugem stavku tretjega odstavka 5. člena se črta 

besedilo: »plavalni bazen,«.
(3) V tretji alineji četrtega odstavka 5. člena se črta bese‑

dilo: », plavalni bazen«.

6. člen
(1) V osmem odstavku 6. člena za besedilom pod Ure‑

ditvena enota C2 se črta besedilo tretjega stavka, ki se glasi: 
»Proste površine so parkovno obdelane, ECO otok mora biti 
obdan z živo mejo ali ustreznimi zimzelenimi grmovnicami.« in 
nadomesti z besedilom: »Proste površine so parkovno obdela‑
ne oziroma se uredijo kot (dodatne) zunanje igralne površine 
za potrebe vrtca, ekološki otok mora biti obdan z živo mejo ali 
ustreznimi zimzelenimi grmovnicami.«

(2) Besedilo za Ureditveni enoti C5 in C6 se črta.

7. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:

»6.a člen
Pri urejanju ureditvenih enot A, B, C in D je potrebno upo‑

števati veljavni pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih 
pogojih za prostor in opremo vrtca in ostale predpise, ki urejajo 
to področje. Stavba vrtca mora biti zgrajena v skladu z vsemi 
tehničnimi predpisi glede gradnje objektov.

a) Ureditvena enota A
ZASNOVA STAVBE VRTCA:
– nosilna konstrukcija:

– predvidena je klasično zidana ali montažna gradnja 
oziroma v kombinaciji obeh;

– dopustne so medetažne zasnove konstrukcije.
– horizontalni gabariti:

– tloris pritlične etaže je oblikovan iz pravokotnih lamel 
postavljenih vzdolž Režunove ulice, ki sestavljajo osnovno 
lamelo (načrtovane skupne dolžine do 70 m in širine do 12 m, 
brez nadstreškov in teras) in iz prečnih lamel (različnih dolžin, 
pravokotne na osnovno lamelo, največje skupne dolžine do 
35 m in širine do 9 m), ki se podaljšajo v zunanji prostor igralnic 
z oblikovanjem teras in namestitvijo nadstreškov nad izhodi;

– kletna etaža se lahko oblikuje poljubno pod pritlično 
etažo s toleranco do meje parcele vrtca, če pri tem ne ovira 
drugih ureditev (npr. infrastrukture ipd.);

– nadstropne etaže se lahko oblikujejo nad tlorisom 
pritlične etaže v enakem ali manjšem gabaritu;

– dopustna so odstopanja iz osnovne (pravokotne) linije 
lamele oziroma od načrtovanih skupnih dolžin in širin lamel, če 

se s tem ne ruši celotnega koncepta zasnove objekta v obliki 
»glavnik« in se s tem izboljša funkcionalna zasnova objekta.

– vertikalni gabariti:
– praviloma etažnosti K (klet – delno ali v celoti vko‑

pana) + P (pritličje) + 1 (nadstropje), izjemoma z možnostjo 
nadgradnje do P+2 (če za predvideno število oddelkov ne bi 
bilo možno zagotoviti vseh prostorov in zunanjih igralnih povr‑
šin za normalno funkcioniranje vrtca v spodnjih etažah oziroma 
na zemljišču vrtca);

– višine posameznih etaž oziroma medetaž morajo 
omogočati normalno funkcioniranje dejavnosti in se detajlno 
določijo v projektni dokumentaciji, pri čemer velja, da morajo 
biti prostori, namenjeni dejavnostim otrok, visoki najmanj 3 m;

– načrtovana kota pritličja je 275,0 m nadmorske višine 
s toleranco ±1,0 m;

– dopustne so kombinacije z različnimi višinami, za 
razgibanost objekta oziroma prilagojeno potrebam in funkciji 
posameznega prostora;

– za premostitev višinskih razlik je dopustna namestitev 
dvigal.

– volumen stavbe:
– razgiban – sestavljen iz pravokotnih lamel, pri čemer 

lahko pride do vertikalnega in/ali horizontalnega zamikanja;
– volumni posameznih lamel lahko dosegajo različne 

etažnosti znotraj dovoljenih vertikalnih gabaritov stavbe.
– streha:

– strešne površine posameznih lamel so lahko ravne 
oziroma z minimalnim naklonom, ki je lahko skrit tudi v vencu, 
ter dvokapnice in enokapnice z naklonom do največ 15˚;

– nad posamezni volumni (lamelami) stavbe se lahko 
oblikujejo enotne (skupne) ali samostojne strešne površine;

– praviloma kritina v rdečih, oranžnih ali rjavih odtenkih, 
izjemoma pa so dovoljene tudi zazelenjene strešne površine in 
druge barve, če so v skladu s celotnim konceptom oblikovanja 
stavbe vrtca;

– za osvetlitev zgornje etaže je možno namestiti stre‑
šna okna, kupole ipd.;

– dopustno je oblikovanje solarne strehe oziroma na‑
mestitev sončnih kolektorjev, pod pogojem, da čim manj odse‑
vajo v širšo okolico;

– namestitev sončnih kolektorjev je predvidena na stav‑
bi osnovne lamele, na prečnih lamelah pa le izjemoma, če na 
stavbi osnovne lamele za namestitev ne bi bilo dovolj ustre‑
znega prostora;

– ravne strešne površine se lahko oblikujejo tudi kot 
terase, kjer je ob zagotovitvi ustrezne varnosti izjemoma mo‑
žna tudi ureditev igralnih površin (npr. z namestitvijo igral za 
otroke), če le teh ni mogoče zagotoviti na zemljišču vrtca ali v 
njegovi neposredni bližini.

– fasada:
– vhodna fasada oziroma fasada, ki je orientirana proti 

najpomembnejšemu javnemu prostoru, se lahko bolj bogato 
oblikuje;

– uporaba nevsiljivih (sonaravnih) barv in vzorcev, v 
medsebojnih usklajenih barvnih kombinacijah in določene z 
barvno študiji;

– za popestritev fasade so dopustni močnejši barvni 
toni, vendar le za posamezne detajle kot npr. okenski in vratni 
okvirji, leseni elementi ipd.;

– možno je oblikovanje klasične fasade, namestitev 
fasadnih panelov oziroma drugih sodobnih izvedb fasad, do‑
pustne pa so tudi kombinacije z lesenimi elementi oziroma 
lesenimi oblogami, kakor tudi izvedba lesenih fasad;

– dopustna je gradnja balkonov in teras, nadstreškov 
nad njimi ter namestitev večjih steklenih površin;

– odstopanja od osnovne gradbene linije nadzemnih 
etaž so možna pri oblikovanju vhodov v objekt in izhodov iz 
objekta;

– oblikuje se lahko več vhodov v stavbo, kakor tudi iz‑
hodov iz stavbe, pri čemer se vhodi v servisni del (gospodarske 
prostore) oblikujejo z gospodarskega dvorišča;
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– vsaj en vhod se oblikuje tako, da je možen dostop tudi 
funkcionalno oviranim osebam;

– nad vhodi oziroma izhodi iz objekta se namestijo 
nadstreški.

Detajlni prikaz oblikovanja stavbe vrtca in pripadajočega 
zemljišča se prikaže v projektni dokumentaciji.

Ureditvena enota B
Urejanje v območju zunanjih igralnih površin naj poteka 

v skladu z upoštevanjem naravnih oziroma krajinskih lastnosti 
tega območja z oblikovanjem razgibanega terena ter uporabo 
nedrsečih materialov.

Dopustna je ureditev zunanjih igralnih površin za različne 
starostne skupine s postavitvijo igral (v skladu s slovenskimi 
nacionalnimi standardi s področja opreme igrišče, namestitve 
in vzdrževanja igral), manjšega pritličnega objekta za shra‑
njevanje igral in ureditev sanitarij za otroke na igrišču (z vse‑
mi potrebnimi infrastrukturnimi priključki, oblikovno usklajen 
s stavbo vrtca; v velikosti do 15 m2), ureditev tlakovanih in 
utrjenih pešpoti in stopnišč (dovoljene le izjemoma, na strmih 
delih) ter zasaditev različnih nestrupenih drevesnih, grmovnih 
in rastlinskih vrst. Ob pešpoteh se lahko namesti klopi za se‑
denje, ambientalne (nizke) svetilke, koše za smeti, panoje in 
cvetlična korita.

Celotno območje se ogradi z varnostno ograjo, višine 
najmanj 1,2 m. Na mejah z parkirnimi in prometnimi površinami 
se predvidi taka zasaditev, ki omogoča ustrezno protiprašno in 
protizvočno zaščito, na mejah s stanovanjskimi površinami pa 
naj zasaditev vizualno omili poglede in zmanjša hrup z zunanjih 
igralnih površin.

Enaki pogoji veljajo za urejanje zunanjih igralnih površin 
(zelenih površin, otroškega igrišča in igral) v sklopu ureditvene 
enote A.

Ureditvena enota C
Predvidena je ureditev površin za parkiranje vozil obi‑

skovalcev in zaposlenih v vrtcu. Dodatne parkirne površine se 
zagotovijo v sklopu ureditvene enote A (znotraj objekta ali na 
parceli) ter vzdolž Režunove ulice (le za začasno – kratkotrajno 
parkiranje).

Nad parkirnimi mesti v tej ureditveni enoti je dopustna 
postavitev enotnega nadstreška po celotni dolžini, na vsakem 
od parkirnih krakov. Območje se na robu zazeleni in po potrebi 
tudi ogradi..

Ureditvena enota D
Enota zajema obstoječe prometne površine. Pogoji ure‑

janja so podrobneje podani pod točko odloka IV. POGOJI 
ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREDITEV OBMOČJA za 
Prometno omrežje.

b) Usmeritve za organiziranje dejavnosti
Ureditvena enota A
Predvidena stavba je namenjena dejavnosti predšolske 

vzgoje. Uredijo se prostori za otroke (prvega in drugega sta‑
rostnega obdobja ter skupni prostori) in drugi prostori (prostori 
za strokovne delavce, upravni in gospodarski prostori ter ko‑
munikacijske poti).

Razporeditev posameznih prostorov v stavbi vrtca mora 
biti taka, da dejavnosti omogoča optimalno izvajanje programa 
glede na starost in število otrok v skladu s predpisi.

Za pravilno funkcioniranje dejavnosti je potrebno na par‑
celi zagotoviti ustrezno število parkirnih mest v kombinaciji s 
sosednjo ureditveno enoto, kakor tudi ustrezne igralne povr‑
šine.

c) Nezahtevni in enostavni objekti
V območju SDZN je dopustna tudi gradnja nezahtevnih in 

enostavnih objektov na osnovi Uredbe o vrstah objektov glede 
na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08).

Ureditvena enota A
– nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (steklenjak, 

uta oziroma senčnica, bazen, enoetažna pritlična lopa, utrjene 
dovozne poti); ograje; škarpe in podporni zidovi;

– enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (nadstre‑
šek, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, zbiralnik za 

kapnico, enoetažni pritlični objekt, utrjena dvorišča); pomožni 
infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni ener‑
getski objekti, pomožni komunalni objekti; začasni objekti (oder 
z nadstreškom, objekti – namenjeni začasnemu skladiščenju 
nenevarnih snovi); vadbeni objekti, namenjeni športu in re‑
kreaciji na prostem (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, 
sprehajalna pot); spominska obeležja, urbana oprema.

Ureditvena enota B
– nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (uta oziro‑

ma senčnica, bazen, enoetažna pritlična lopa); ograje; škarpe 
in podporni zidovi, spominska obeležja;

– enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (enoetažni 
pritlični objekt); pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni 
objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objek‑
ti); začasni objekti (oder z nadstreškom, objekti – namenjeni 
začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi); vadbeni objekti, 
namenjeni športu in rekreaciji na prostem (igrišče za šport in 
rekreacijo na prostem, sprehajalna pot); urbana oprema.

Ureditvena enota C
– nezahtevni objekti: ograje; škarpe in podporni zidovi;
– enostavni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pomo‑

žni cestni objekti, pomožni žičniški objekti, pomožni energetski 
objekti, pomožni komunalni objekti); začasni objekti (oder z 
nadstreškom, objekti – namenjeni začasnemu skladiščenju 
nenevarnih snovi); urbana oprema.

Ureditvena enota D
– nezahtevni objekti: ograje; škarpe in podporni zidovi; 

pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska steza, 
postajališče);

– enostavni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pomo‑
žni cestni objekti, pomožni žičniški objekti, pomožni energetski 
objekti, pomožni komunalni objekti); začasni objekti (objekti – 
namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi); urbana 
oprema.

Oblikovni pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih 
objektov:

– steklenjak, uta oziroma senčnica, enoetažna pritlična 
lopa, nadstrešek, enoetažni pritlični objekt: oblikovno prilago‑
jeni osnovnemu objektu (stavbi vrtca), ki mu pripadajo, pred‑
vsem glede barve kritine in naklona strehe, dopustna je tudi 
ravna streha oziroma streha z minimalnim naklonom, objekti se 
lahko gradijo kot samostojni ali tako, da se stikajo s skupnimi 
konstrukcijskimi elementi, možno jih je postaviti tik ob osnovni 
objekt;

– ograja: lesena, kovinska ali kombinirana npr. z beton‑
skim podstavkom (maks. višine 50 cm), dopustna je zazeleni‑
tev z živico;

– škarpa in podporni zid: vidna površina se lahko pobarva 
z barvami usklajenimi z barvami osnovnega objekta, reliefno 
obdela, obloži s kamnom ali zazeleni s plezalkami oziroma v 
kombinaciji navedenega.

d) Glavni dovozi, dostopi in vhodi
Ureditvena enota A
Glavni dovoz v območje vrtca se vrši iz obstoječega pro‑

metnega omrežja, in sicer javne poti – Režunove ulice. Z nje je 
na zahodni strani vrtca predviden servisni dovoz z manipula‑
tivno površino in dostopom do kletnih prostorov oziroma do t.i. 
gospodarskega dvorišča. Ta dovoz je predviden za vozila za‑
poslenih, dostave, za odvoz odpadkov in morebitno intervenco. 
Za intervenco se na vzhodni strani objekta predvidi še možnost 
izvedbe dodatnega dovoza. Kletna etaža mora biti organizirana 
tako, da zagotavlja ustrezne manipulativne in parkirne površine 
za vozila, ki bodo dostopala do nje oziroma v njo.

Dostopi do tega območja so omogočeni tudi pešcem 
preko hodnikov za pešce.

Ob Režunovi ulici je urejena parkirna niša, ki jo lahko 
koristijo zaposleni in obiskovalci.

Glavni vhod v stavbo vrtca je predviden s strani Režunove 
ulice. Poleg glavnega vhoda se lahko oblikuje tudi več dodatnih 
vhodov v objekt. Izhodi v območje zunanjih igralnih površin se 
omogočijo neposredno iz prečnih lamel na južni strani.
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Ureditvena enota B
Dostop v območje zunanjih igralnih površin je možen 

preko javnega cestnega omrežja s hodnikov za pešce, in sicer 
preko stopnišča / klančine (le če bo to potrebno za premostitev 
višinske razlike) na tlakovane in utrjene pešpoti v sklopu teh 
površin.

Preko obstoječega uvoza je dopusten le dovoz zaradi 
potreb vzdrževanja igralnih površin.

Ureditvena enota C
Dostop do parkirnih površin je možen preko javnega ce‑

stnega omrežja z dovozom in dostopom iz Režunove ulice.
Ureditvena enota D
Na obstoječi dovozni cesti – Režunovi ulice poteka dvo‑

smerni promet. Dostop po lokalni cestni mreži je možen tako 
za motorna vozila, dostavo, komunalna vozila, vozila zimske 
službe in intervenco, kot tudi za pešce in kolesarje. Z ulice so 
predvideni dovozi v posamezna območja urejanja v SDZN.

e) Usmeritve za ureditev parcel
Ureditvena enota A
Dovoljena je gradnja stavbe in urejanje zemljišča vrtca, 

pri čemer je potrebno upoštevati veljavni pravilnik o normativih 
in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca in 
ostale predpise, ki urejajo to področje.

Uredi se do največ 14 oddelkov vrtca, pri čemer je potreb‑
no na otroka zagotoviti najmanj 15 m2 površin zemljišča za igro 
ter minimalne zazidalne površine stavbe oziroma prostorov v 
njej v skladu z določili omenjenega pravilnika.

Površine za funkcioniranje vrtca so urejene tudi v ostalih 
ureditvenih enotah, in sicer parkirne (najmanj dve parkirni mesti 
na oddelek vrtca) in zunanje igralne površine. Slednje se za‑
gotovijo tudi na površini izven območja SDZN, na območju C2 
veljavnega ZN, ki je namenjen ureditvi igrišča, do njega vodi 
varna pot in se nahaja v neposredni bližini, vzhodno od doma 
starejših občanov.

Dopustna je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objek‑
tov po pogojih podanih v tem členu ter gradnja javne pešpoti 
po vzhodnem in južnem robu ureditvene enote z navezavo na 
južni krak zemljišča s parc. št. 456/8 k.o. Trebnje.

Območje vrtca se ogradi, skupaj z zunanjimi igralnimi po‑
vršinami. Ograja na zunanjem delu pešpoti, ki predstavlja tudi 
mejo območja SDZN, se namesti le, če je to potrebno zaradi 
zagotovitve varnosti uporabnikov.

Ostali pogoji za urejanje parcele:
– na parceli je možna še ureditev gospodarskega dvorišča 

s parkirnimi in manipulativnimi površinami, tlakovanih površin 
/ ploščadi ob objektih, prav tako pa tudi zasaditev in zazeleni‑
tev. Za premostitev višinskih razlik je možna gradnja zunanjih 
stopnišč, klančin, škarp in podpornih zidov, oblikovanje brežin 
in teras ter namestitev ograj;

– zaradi varnosti se praviloma na škarpo ali podporni zid 
namesti varnostna ograja;

– terasa se ogradi z ograjo višine minimalno 60 cm (če je 
del igrišča), sicer z ograjo višine najmanj 1,2 m;

– osnovna gradbena linija: definirana je z minimalnim 
odmikom od parcelne meje, preko katere stavba vrtca ne sme 
posegati niti z najbolj izpostavljenim delom (izjema so nadstre‑
ški, terase in stopnišča s tlakovanimi površinami / ploščadmi ob 
objektu) in tako, da je čim bolj vzporedna z dovozno cesto.

– odmiki stavb in objektov:
– celotna stavba vrtca, vključno s strešno konstruk‑

cijo oziroma najbolj izpostavljenim delom stavbe (izjema so 
nadstreški, terase in stopnišča s tlakovanimi površinami / plo‑
ščadmi ob objektu), mora biti od meje parcele odmaknjena 
najmanj 3,0 m;

– objekti za lastne potrebe morajo biti od meje parcele 
odmaknjeni najmanj 1,5 m (vključno z nadstreški nad dostopi 
v objekt), kar pa ne velja za utrjene dovozne poti in utrjena 
dvorišča s parkirnimi in manipulativnimi površinami, stopnišči, 
klančinami, škarpami in podpornimi zidovi, ki lahko segajo tudi 
do meje parcele;

– ob pisnem soglasju lastnika sosednjega zemljišča 
je dopustna zasaditev, postavitev ograj ter gradnja stopnišč, 
klančin, škarp in podpornih zidov tudi na mejo parcele;

– dovoz ali klančina na servisnem dovozu v kletne 
prostore se lahko oblikuje tako, da sega vse do meje območja 
SDZN oziroma do parcelne meje;

– pomožni objekti naj se locirajo podrejeno v odnosu do 
stavbe vrtca kot osnovnega objekta;

– višji (zahtevni in manj zahtevni) podporni zidovi mo‑
rajo biti arhitektonsko posebej oblikovani.

Ureditvena enota B
Dovoljeno je urejanje tega območja, gradnja nezahtevnih 

in enostavnih objektov po pogojih podanih v tem členu, ureja‑
nje brežin ter gradnja manj zahtevnih škarp in podpornih zidov 
zaradi urejanja terena. Območje se ogradi z ograjo oziroma 
se zaradi varnosti (npr. na stopnišču ali klančini, ki se lahko 
zgradita zaradi premostitve višinske razlike) lahko le ta namesti 
tudi na škarpo ali podporni zid.

Ureditvena enota C
Dovoljeno je urejanje tega območja, gradnja nezahtevnih 

in enostavnih objektov po pogojih podanih v tem členu, ureja‑
nje brežin ter gradnja manj zahtevnih škarp in podpornih zidov 
zaradi urejanja terena. Območje se lahko ogradi z ograjo.

Ureditvena enota D
Možna je gradnja in urejanje parcel po pogojih podanih 

pod točko odloka IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMU‑
NALNO UREDITEV OBMOČJA za Prometno omrežje, gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov po pogojih podanih v tem 
členu, urejanje brežin ter gradnja manj zahtevnih škarp in 
podpornih zidov zaradi urejanja terena, ter gradnja stopnic in 
klančin zaradi premostitve višinskih razlik.

Znotraj prometnega koridorja je dopustna gradnja ostale 
komunalno‑energetske in okoljske infrastrukture. Lokacija mora 
omogočati stalen dostop upravljavcem omrežij.«

f) Odstranitev obstoječih objektov
Zaradi novih gradenj in ureditev bo na območju ureditvene 

enote A, na zemljišču s parc. št. 458/8, k.o. Trebnje, potrebna 
odstranitev nelegalno zgrajenega lesenega objekta.

Dopustna je legalizacija omenjenega lesenega objekta, 
in sicer tako, da se izloči iz območja SDZN skupaj s površino 
za vzdrževanje, v skupni velikosti do maks. 30 m2. Ob tem 
se ustrezno spremeni in zmanjša zemljiška parcela vrtca in 
predvidene pešpoti v tem delu ter zmanjša območje SDZN. 
Po končanem odkupu in parcelaciji se objekt lahko legalizira 
in v nadaljevanju ureja v skladu z veljavnimi predpisi in določili 
krovnega prostorskega akta občine, ki veljajo na zemljišču in‑
vestitorja s parc. št. 458/1, k.o. Trebnje.

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREDITEV 
OBMOČJA

8. člen
(1) Za 6.a členom odloka se doda nov 7. člen, ki se 

glasi:

»7. člen
Splošni pogoji pri poseganju v varovalne pasove gospo‑

darske (javne) infrastrukture
Pri projektiranju je potrebno upoštevati obstoječo in pred‑

videno gospodarsko (javno) infrastrukturo z omejitvami v pri‑
padajočih varovalnih pasovih skladno s predpisi. Če z načrto‑
vanimi gradnjami posegamo v varovalne pasove, je v projektni 
dokumentaciji potrebno prikazati detajlne tehnične rešitve tan‑
genc oziroma križanj in prestavitev ob upoštevanju minimalnih 
medsebojnih odmikov, kotov križanj, nivelet cestišča in globine 
infrastrukturnih vodov v skladu z veljavnimi predpisi, standardi 
in usmeritvami upravljavcev ter pridobiti njihova soglasja.

Pred začetkom zemeljskih in gradbenih del je potrebno 
pridobiti podatke oziroma ugotoviti položaj in globino obsto‑
ječe infrastrukture ter pravočasno obvestiti upravljavce zaradi 
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uskladitve posegov, zakoličbe, prestavitve ali ustrezne zaščite, 
eventualnega začasnega odklopa obstoječih infrastrukturnih 
vodov in nadzora pri vseh gradbenih delih v njihovi bližini.

Če se med izvedbo ugotovi, da je treba posamezen infra‑
strukturni vod ustrezno zaščititi, nadomestiti ali prestaviti, se to 
izvede v skladu s projektno rešitvijo in soglasjem upravljavca 
posameznega omrežja.

Če izvajalec del naleti na obstoječe infrastrukturno omrež‑
je ali opozorilni trak, pa na to ni bil predhodno opozorjen ali pa 
pride do morebitnih poškodb obstoječe infrastrukture, mora 
delo takoj prekiniti in obvestiti pristojnega upravljavca ter po‑
škodbe ustrezno sanirati.

Objekti se priključujejo na infrastrukturna omrežja po po‑
gojih upravljavcev.«

(2) Dosedanji 7. člen postane 7.a člen.

9. člen
(1) V 7. členu se v drugem odstavku pri besedilu za Ceste 

črta oznaka »C6« in nadomesti z oznako: »A«.
(2) V 7. členu se besedilo zadnjega odstavka v celoti črta 

in nadomesti z besedilom: »Pri projektiranju cestnega omrežja 
se upoštevajo predpisi o javnih cestah.«.

10. člen
Za 7.a členom se doda nov 7.b člen, ki se glasi:

»7.b člen
Prometno omrežje – ureditvene enote A, B, C in D
Območje ureditvenih enot A, B, C in D se bo navezovalo 

na obstoječo lokalno prometno mrežo – javno pot JP 927070, 
odsek 927073 Trebnje – Pekarna oziroma Režunovo ulico. 
Tehnični elementi Režunove ulice (vozni pasovi, hodniki za 
pešce, kolesarske steze) se ohranjajo. Predvidena je pre‑
stavitev in povečanje obstoječe parkirne niše ter posledično 
preoblikovanje poteka kolesarske steze in hodnika za pešce 
na tem delu. Slednja se uredi vzdolž Režunove ulice tako, da 
omogoča (začasno) parkiranje vsaj sedmih vozil za obisko‑
valce. Obstoječi dovozi v bodoča območja urejanja se lahko 
ohranijo, izvedejo z utopljenim robnikom ali pa ukinejo in sani‑
rajo zaradi novih posegov. Obstoječi dovoz v ureditveno enoto 
B se ohranja izključno za dostop zaradi vzdrževanja območja 
zunanjih igralnih površin.

Z Režunove ulice je predvideno oblikovanje dveh novih 
uvozov / izvozov, in sicer na gospodarsko dvorišče stavbe 
vrtca (servisni priključek v ureditveni enoti A) in na parkirne 
površine (ureditvena enota C). Pri tem je potrebno zagotoviti 
ustrezne radije, ki omogočajo dovoz oziroma manipulacijo tudi 
za dostavna in interventna vozila, vozila za odvoz komunalnih 
odpadkov in vozila zimske službe, z ustreznimi prečnimi in 
vzdolžnimi nakloni ter urejenim odvodnjavanjem. Z vzhodne 
strani vrtca se dopusti še oblikovanje dodatnega dovoza za 
intervenco.

Na Režunovi ulici je predvidena izvedba elementov za 
umirjanje prometa (klančine, grbine) ter namestitev horizon‑
talne in vertikalne prometne signalizacije za povezavo med 
ureditvenimi enotami A, B in C.

Zaradi novih posegov ne sme biti ogrožena stabilnost ce‑
stnega sveta oziroma nosilnost vozišča. Prometne površine se 
sanira vsaj v enaki kvaliteti in obliki, kot so bile pred gradbenim 
posegom. Vsi vozni pasovi so v asfaltni izvedbi, hodniki za 
pešce pa so lahko tudi v drugih izvedbah, vendar dvignjeni od 
cestišča in od njega fizično ločeni z betonskim robnikom.

Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo 
omogočali osnovne dostope in uporabo tudi za funkcionalno 
ovirane ljudi, ter opremijo z ustrezno prometno signalizacijo. 
»Vhodi« na hodnik za pešce, dostopi do objektov, posod z 
odpadki in drugih infrastrukturnih objektov, kjer je to potrebno, 
se izvedejo z robniki v utopljeni obliki s položno klančino. Svetla 
širina klančine mora biti najmanj 90 cm.

Zasaditev v območju komunalnih vodov znotraj cestnega 
telesa ni dovoljena. Vzorec zasaditve površin ob cesti je potreb‑

no prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste 
in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme. 
Ob urejanju obcestnega pasu je dopustno oblikovanje brežin 
ter gradnja škarp in podpornih zidov, katerih gabariti se detajlno 
določijo v projektni dokumentaciji.

Pri načrtovanju območja je potrebno upoštevati veljavno 
zakonodajo, predpise in tehnične specifikacije, ki se nanašajo 
na javne ceste. Minimalna globina infrastrukturnih vodov glede 
na nivo vozišča ceste mora biti v skladu s predpisi.

Za izvajanje del v območju lokalnih cest je treba pridobiti 
soglasje upravljavca.«

11. člen
(1) V 8. členu se besedilo četrtega odstavka spremeni 

tako, da se glasi:
»Ureditveni enoti A in B se bosta navezali na glavni 

napajalni vod oziroma na obstoječe vodovodno omrežje na 
Režunovi ulici, za gašenje pa so namenjeni hidranti na glavnem 
vodu v neposredni bližini.«

(2) Peti odstavek 8. člena se črta.
(3) Besedilo prvega stavka šestega odstavka 8. člena se 

spremeni tako, da se glasi:
»Pri projektiranju vodovoda se upošteva veljavne pred‑

pise, ki se nanašajo na gradnjo vodovodnega in hidrantnega 
omrežja.«.

12. člen
(1) V 9. členu se na koncu prvega stavka v prvem odstav‑

ku pika črta in doda besedilo: », in sicer za odpadno komunalno 
in odpadno padavinsko vodo.«.

(2) Na koncu prvega odstavka 9. člena se doda nov sta‑
vek: »Priključki na kanalizacijo morajo biti zgrajeni vodotesno, 
iz materialov, ki ustrezajo veljavnim predpisom in standardom 
za tovrstna dela.«

(3) Besedilo drugega stavka v tretjem odstavku 9. člena 
se spremeni tako, da se glasi: »Meteorna voda s streh se spelje 
v kanalizacijo, pri čemer se jo lahko uporabi tudi kot sanitarno 
vodo, s prometnih, manipulativnih in s parkirnih površin pa se 
priključuje na kanalizacijo preko peskolovov in lovilcev olj.«

(4) Za četrtim odstavkom 9. člena se doda nov odstavek, 
ki se glasi:

»Odvodnjavanje z vozišč in hodnikov za pešce se omo‑
goči s prečnimi in vzdolžnimi nakloni.«;

(5) Besedilo zadnjega odstavka 9. člena se spremeni 
tako, da se glasi:

»Kvaliteta odpadne vode v javno kanalizacijo mora ustre‑
zati veljavni uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Pri projektiranju in 
dimenzioniranju kanala se uporabijo veljavni hidrometeorološki 
podatki zadnjih let, pri izračunu količine odpadne vode pa se 
upošteva ustrezen koeficient odtoka. Z upoštevanjem slednje‑
ga mora biti v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z 
urbanih površin.«

(6) Za zadnjim odstavkom 9. člena se doda nov odstavek, 
ki se glasi:

»Pri projektiranju in dimenzioniranju kanalizacijskega 
omrežja je potrebno upoštevati veljavne predpise, ki se nana‑
šajo na javno kanalizacijo, varovanje vod ter na odvajanje in 
čiščenje padavinskih odpadnih vod z javnih cest.«

13. člen
(1) V 10. členu se besedilo drugega odstavka spremeni 

tako, da se glasi:
»Novi predvideni objekti se bodo napajali po nizkonape‑

tostnih kablovodih, ki bodo potekali po obstoječi oziroma novi 
elektrokabelski kanalizaciji (EKK) od obstoječih transformator‑
skih postaj do priključnih omaric na odjemnih mestih. Priključne 
omarice, velikosti glede na število in velikost odjema, morajo 
biti na lokaciji, ki omogoča neoviran in stalen dostop. Vse 
povozne jaške EKK je potrebno dodatno mehansko ojačati in 
omogočiti dostop do njih izven voznih površin. Na vseh uvozih 
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je potrebno omenjeno EKK dodatno mehansko ojačiti, skladno 
s tehničnimi predpisi, normativi in standardi.«

(2) Besedilo tretjega odstavka 10. člena se spremeni tako, 
da se glasi:

»Pred pričetkom posega v prostor je potrebno v pri‑
stojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo vodov in naprav, ter 
zagotoviti nadzor (najmanj 7 dni prej) pri vseh gradbenih delih 
v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.«.

14. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:

»10.a člen
Javna razsvetljava
Ureja se ob javnih prometnicah, pri čemer mora biti za‑

gotovljena izbira svetil, ki bodo preprečevala svetlobno one‑
snaževanje okolja v skladu z veljavnimi predpisi glede mejnih 
vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.«

15. člen
V 11. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Za oskrbo območja vrtca je možna priključitev na obsto‑

ječe telekomunikacijsko (TK) omrežje, ki poteka ob Režunovi 
ulici. Obravnavano območje bo možno po pogojih upravljavca 
ter v skladu s projektom optičnih TK priključkov priključiti tudi 
na širokopasovno optično TK omrežje.«

16. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:

»11.a člen
Plinovodno omrežje
Za potrebe oskrbe območja je možna postavitev samo‑

stojne plinske postaje, kasneje pa tudi navezava na distribucij‑
sko plinovodno omrežje, ko bo le‑to zgrajeno v naselju.

Za oskrbo stavbe vrtca z utekočinjenim naftnim plinom 
(UNP) se na plinski postaji predvidijo podzemni rezervoarji 
(predvidoma trije rezervoarji po 5 m3 in uparjalna enota). Lo‑
kacija postaje je predvidena v sklopu gospodarskega dvorišča 
ureditvene enote A in se detajlno določi pri projektni dokumen‑
taciji. Tlak plina v plinovodu bo 100 mbar.

Trase plinovoda naj potekajo v največji možni meri izven 
cestišča (v pločniku, zelenici ipd.). Predviden mora biti ločen 
odjem za posamezne potrošnike preko samostojnih obračun‑
skih plinomerov. Vsa plinska instalacija naj bo predvidena za 
kasnejšo morebitno uporabo zemeljskega plina.

Pogoji priključevanja na plinovodno omrežje, vključno z 
ukrepi za zagotavljanje nemotenega vzdrževanja plinovoda ter 
varnosti pri obratovanju plinovoda, se detajlno določijo v projek‑
tni dokumentaciji. Pri tem je potrebno upoštevati veljavni pravil‑
nik o utekočinjenem naftnem plinu, veljavne tehnične predpise 
za plinske napeljave (DWGW‑TRF 1996, DVGW‑TRGI 1986) in 
ostale veljavne predpise na področju plinske tehnike.«

17. člen
(1) V 12. členu se besedilo prvega stavka v prvem odstav‑

ku spremeni tako, da se glasi: »Objekti bodo ogrevani preko 
lastnih kotlovnic ali kotlovnice v naselju na oljno ali plinsko 
gorivo, lesno biomaso ali druga ekološko sprejemljiva goriva 
oziroma z izkoriščanjem drugih virov energije.«

(2) Za prvim odstavkom 12. člena se doda drugi odstavek, 
ki se glasi:

»Energijska učinkovitost stavbe vrtca se zagotavlja v skla‑
du z veljavnim pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah 
oziroma tako, da je najmanj 25% celotne končne energije za 
delovanje sistemov v stavbi (ogrevanje, prezračevanje, hla‑
jenje, topla voda) zagotovljeno z uporabo obnovljivih virov 
energije (kot npr. sončna energija, geotermalna energija, vodna 
energija, biomasa, odlagališčni plin, plin iz naprav za čiščenje 
odplak, bioplin in veter).«

V. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

18. člen
V 13. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od‑

stavek, ki se glasi:
»Na območju ureditvenih enot A, B, C in D ni registriranih 

enot kulturne dediščine. Varstveni režimi ne obstajajo. Pri eks‑
tenzivnem arheološkem pregledu lokacije in arheološki valori‑
zaciji terena je bilo ugotovljeno, da gradbeni poseg ne obravna‑
vanem območju ne bo poškodoval arheoloških plasti.«

19. člen
(1) Besedilo tretjega odstavka 14. člena se črta in nado‑

mesti z besedilom:
»V času gradnje in po končanju del emisije hrupa ne 

smejo presegati dovoljenih mejnih ravni hrupa, ki so določene 
za posamezne površine podrobnejše namenske rabe prostora 
v skladu z veljavno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 
v okolju.

Območje se varuje s III. stopnjo varstva pred hrupom, 
znotraj katere so dopustni posegi v okolje, ki so manj moteči 
zaradi povzročanja hrupa. Glede na značilnosti mejne vrednosti 
kazalcev hrupa ne smejo presegati 60 dBA za dan in 50 dBA 
za noč.

Pri gradnji, kjer mora biti hrup zmanjšan do take mere, da 
ne ogroža zdravja ljudi in jim daje zadovoljive možnosti za delo 
in počitek, je potrebno upoštevati veljavne predpise o zvočni 
zaščiti stavb.

V času gradnje mora biti uporabljena tehnično brezhibna 
gradbena mehanizacija z upoštevanjem predpisov o emisiji 
hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem. Na mestih, kjer 
se gradbišče približa stanovanjskim objektom, se izvajanje 
hrupnih operacij omeji na najmanjšo možno mero.

V primeru ugotovitve preseganja emisij hrupa se izvedejo 
ustrezni ukrepi varstva pred hrupom.«

(2) Besedilo petega odstavka 14. člena se črta in nado‑
mesti z besedilom:

»Obremenitev zunanjega zraka ne sme presegati dovo‑
ljenih koncentracij oziroma mejnih vrednosti v skladu z veljav‑
nimi predpisi glede, ki se nanašajo na koncentracije benzena, 
ogljikovega monoksida,žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, 
delcev in svinca v zunanjem zraku.

V času gradnje je potrebno zagotoviti ukrepe za varstvo 
zraka. Zavezanec je izvajalec gradbenih del, ki mora zagotoviti, 
da na območjih v okolici gradbišča ne bodo presežene mejne 
vrednosti prašnih usedlin v zraku. V ta namen je treba med 
gradnjo preprečevati:

– prašenje z odkritih delov gradbišča z rednim vlaženjem 
odkritih površin ob suhem in vetrovnem vremenu,

– nekontroliran raznos (gradbenega) materiala z območja 
gradbišča s transportnimi sredstvi na način, da se prekriva sip‑
ke tovore pri transportu z območja gradbišča na javne prome‑
tne površine ter očisti tovorna vozila in gradbeno mehanizacijo 
preden zapusti območje gradbišča.«

(3) Za petim odstavkom 14. člena se besedilo podnaslova 
»Varstvo plodne zemlje« črta in nadomesti z besedilom: »Var‑
stvo plodne zemlje in tal«.

(4) Pred prvim stavkom v šestem odstavku 14. člena se 
doda besedilo, ki se glasi:

»Zemeljska in gradbena dela naj se časovno izvajajo 
tako, da bodo čim manj prizadeta okoliška zemljišča.

Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše povr‑
šine. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabijo 
infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj 
kvalitetna.

Izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na 
njihovo sestavo in tako, da ne pride do onesnaženja s škodlji‑
vimi snovmi in manj kvalitetnim materialom.«

(5) V šestem odstavku 14. člena se črta besedilo druge‑
ga stavka, ki se glasi: »Po izvršenih delih se humus uporabi 
ob zunanjih ureditvah (park, zelenice itd.).« in nadomesti z 
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besedilom: »Po izvršenih delih se rodovitna zemlja uporabi 
ob zunanjih ureditvah (park, zelenice itd.) oziroma pri končni 
ureditvi območja in sanaciji gradbišča (humusiranje brežin ipd.) 
ali se jo odpelje na ustrezno deponijo.«

(6) Za šestim odstavkom 14. člena se doda nov sedmi 
odstavek, ki se glasi:

»Zemeljska in gradbena dela je treba izvajati tako, da se 
omeji poškodbe tal na najmanjšo možno mero (npr. ob razpira‑
nju gradbene jame) ter prepreči nekontrolirane izpuste nevarnih 
snovi na in v tla. Pri gradnji je dopustna le uporaba brezhibnih 
transportnih vozili in gradbenih strojev.«

(7) Dosedanji sedmi odstavek 14. člena postane osmi 
odstavek.

(8) Za drugim stavkom v sedmem odstavku 14. člena se 
doda besedilo, ki se glasi: »Pri zasaditvi zelenih površin je tre‑
ba upoštevati krajinske značilnosti (npr. naklon terena, padec 
senc, bližino stavb in poti) in avtohtono vegetacijo. Po končani 
gradnji je potrebno sanirati morebitne poškodbe nastale zaradi 
gradnje na okoliški drevesni in grmovni vegetaciji ter na poteh 
in na začasnih gradbenih površinah.«

(9) Za sedmim odstavkom 14. člena se doda nov osmi 
odstavek, ki se glasi:

»Osončenje fasad in odprtih površin
Orientacija in oblikovanje stavbe vrtca z ustrezno notra‑

njo organizacijo prostorov in s primerno zazelenitvijo okolice 
morajo biti predvideni tako, da je v največji možni meri možna 
kvalitetna naravna osvetlitev in naravna osenčenost prostorov 
in zemljišč v ureditvenih enotah A in B. Kletna etaža, naj bo 
maksimalno vkopana v teren.«

(10) Dosedanji osmi odstavek 14. člena postane deveti 
odstavek.

(11) Osmi odstavek 14. člena se v celoti črta in nadomesti 
z besedilom:

»Varstvo voda
Odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda je predvideno 

po obstoječem kanalizacijskem sistemu v čistilno napravo.
Padavinske vode s streh se spelje v obstoječo kanalizacijo 

padavinskih voda. Onesnažene padavinske vode s prometnih, 
manipulativnih in s parkirnih dvorišč pa se bodo odvajale preko 
peskolovov in lovilcev olj v kanalizacijo padavinskih voda.

Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpa‑
dnih voda mora biti usklajeno s predpisi o varovanju voda 
in s predpisi s področja varstva okolja. V skladu z veljavnim 
pravilnikom o pitni vodi mora upravljavec sistema za oskrbo 
s pitno vodo zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost 
pitne vode ter sprejeti ukrepe za odpravo neskladnosti, kadar 
je to potrebno zaradi varovanja zdravja ljudi.«

(12) Za osmim odstavkom 14. člena se dodata nov deveti 
in deseti odstavek, ki se glasita:

»Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
Nov poseg v okolje ter rekonstrukcija objekta ali naprave, 

ki je vir elektromagnetnega sevanja, ne sme povzročiti čez‑
merne obremenitve, pri čemer je potrebno upoštevati veljavne 
predpise, ki se nanašajo na elektromagnetno sevanje v narav‑
nem in življenjskem okolju.

Ravnanje z odpadki
Med gradnjo in v času obratovanja vrtca je potrebno 

upoštevati veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki 
na splošno, odpadkov pri gradbenih delih, ter glede ravnanja s 
komunalnimi odpadki v občini.

V času gradnje je treba uvesti sistem ločenega zbiranja 
gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne 
uporabe posameznih frakcij. Odpadke je treba oddajati poo‑
blaščeni organizaciji, začasno pa jih hraniti na za ta namen 
urejeni deponiji s predhodno določeno lokacijo. Z neuporabnimi 
ter morebitnimi nevarnimi odpadki se ravna v skladu s predpisi 
o ravnanju z (nevarnimi) odpadki.

Odlaganje odpadnega gradbenega in izkopanega mate‑
riala na varovana območja (vode, kulturna dediščina, naravne 
vrednote) ni dovoljeno, prav tako ne na druga občutljiva obmo‑
čja (brežine ipd., kjer lahko pride do zdrsa ali erozije).

Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni odlagati od‑
padke v za to namenjene posode, zabojnike ali tipizirane vreče, 
katerih tip, barvo, velikost/ prostornino in število določi izvajalec 
javne službe.

Odjemno mesto / ekološki otok (pri objektu vrtca v uredi‑
tveni enoti A se uredi v sklopu gospodarskega dvorišča), mora 
povzročiteljem omogočati neovirano odlaganje odpadkov, hkra‑
ti pa mora biti dostopno posebnim vozilom za odvoz odpadkov 
na komunalno deponijo.«

(13) Dosedanja deveti in deseti odstavek 14. člena posta‑
neta enajsti in dvanajsti odstavek.

(14) V 14. členu se besedilo drugega stavka v devetem 
odstavku črta in nadomesti z besedilom: »Obrobne in nova 
notranja prometna povezava omogočajo dostop intervencijskih 
vozil do vseh objektov vsaj iz treh strani oziroma ustrezne pro‑
metne in delovne površine, poleg tega pa bo obstoječe zazan‑
kano hidrantno omrežje dopolnjeno tako, da bodo zagotovljene 
zadostne količine požarne vode.«

(15) Za drugim stavkom devetega odstavka 14. člena se 
doda besedilo, ki se glasi: »Hidranti morajo biti nameščeni tako, 
da je požar na objektu možno gasiti z najmanj dveh zunanjih 
hidrantov. Obstoječe hidrantno omrežje ob Režunovi ulice se 
dogradi z internim hidrantnim omrežjem na zemljišču vrtca.

Za omejitev hitrega širjenja požara po stavbi morajo biti 
uporabljeni ustrezni gradbeni materiali oziroma proizvodi. Ob 
požaru morajo biti zagotovljeni vsi ukrepi za varen umik ljudi, 
živali in premoženja oziroma zadostno število evakuacijskih 
poti in izhodov za varno in hitro zapustitev stavbe, omejeno 
mora biti ogrožanje uporabnikov sosednjih objektov in posa‑
meznikov.

Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izha‑
jati iz študije požarne varnosti, kadar je to zahtevano s predpisi 
o študiji požarne varnosti, oziroma iz zasnove požarne varnosti. 
Študija oziroma zasnova požarne varnosti je sestavni del pro‑
jektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.«

(16) V 14. členu se na koncu prvega stavka desetega 
odstavka briše pika in doda novo besedilo, ki se glasi: »oziroma 
za 0,175 g projektnega pospeška tal, ki velja na tem območju 
za trdna tla.«

(17) Za prvim stavkom desetega odstavka 14. člena se 
doda nov stavek, ki se glasi: »Objekti morajo biti projektirani, 
grajeni in vzdrževani v skladu z določili veljavnega pravilnika o 
mehanski odpornosti in stabilnosti objektov in ostalih predpisov 
glede varstva pred potresom.«

(18) V 14. členu se enajsti odstavek črta in nadomesti z 
besedilom:

»Območje ne leži na ogroženem območju, kljub temu pa 
je v primeru kasneje ugotovljenih naravnih omejitev potrebno 
v fazi priprave projektne dokumentacije predvideti ustrezne 
tehnične rešitve gradnje ali predhodno izdelati hidrološke in 
geološke raziskave glede morebitne poplavnosti, visoke pod‑
talnice, erozivnosti ali plazovitosti, ki se jih upošteva pri projek‑
tiranju. S strani Ministrstva za obrambo ni posebnih zahtev in 
v tem območju ne bo objektov iz 64. člena zakona o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94 
51/06‑UPB1).«

VI. FAZNOST GRADNJE

20. člen
Prvi stavek v drugem odstavku 15. člena se črta.

21. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:

»15.a člen
Izvajanje posegov na območju ureditvenih enot A, B, C in 

D se v splošnem izvaja na naslednji način:
– začetna gradbena dela (priprava terena, izkop gradbene 

jame ipd.);
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– osrednja gradbena dela (1. faza: komunalno – energet‑
ska in prometna ureditev posamezne ureditvene enote, 2. faza: 
gradnja oziroma postavitev objektov);

– zaključna gradbena dela (sanacija površin, zunanje 
ureditve ipd.).

Izvajanje posegov v posameznih ureditvenih enotah se 
lahko izvaja neodvisno od urejanja druge ureditvene enote. 
Etape oziroma faze se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, 
vedno pa morajo predstavljati posamezne zaključene funkci‑
onalne celote.

Dopustna je postopna gradnja stavbe vrtca in dograditev 
do velikosti s 14 oddelki. Podrobnejša opredelitev poteka gra‑
dnje se določi v projektni dokumentaciji.

S posameznimi posegi, predvsem zaradi izgradnje in‑
frastrukturnih omrežij, se lahko ob realiziranju posamezne 
ureditvene enote posega tudi v sosednjo ureditveno enoto, 
vendar se tak poseg šteje za del posamezne etape ob urejanju 
izhodiščne enote.«

VII. LASTNIŠTVO ZEMLJIŠČ, PARCELACIJA  
IN ELEMENTI ZAKOLIČENJA

22. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:

»16.a člen
(1) Načrt parcel s tehničnimi elementi za zakoličbo v ure‑

ditvenih enotah A, B, C in D je prikazan na grafičnem načrtu 11 
– Načrt parcelacije. Pri določanju in urejanju parcel so možna 
tudi odstopanja v skladu z določili v X. ODSTOPANJA.«

(2) Dovoljena je sprememba oblike in velikosti zemljiške 
parcele (vključno z zakoličbenimi točkami) vrtca in predvi‑
dene pešpoti ter s tem zmanjšanje območja SDZN na parc. 
št. 458/8, k.o. Trebnje, in sicer na mestu, kjer stoji del lesene 
lope vključno s površino za vzdrževanje, v skupni velikosti do 
maks. 30 m2.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV  
PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

23. člen
V 18. členu se besedilo »lokacijskega in« črta.

24. člen
Besedilo 19. člena se v celoti črta in nadomesti z bese‑

dilom:
»Poleg vseh obveznosti, ki veljajo v ureditvenih enotah A, 

B, C in D, mora investitor oziroma izvajalec pri posegih v prostor 
pristojnim službam s področja (gospodarske) javne infrastruktu‑
re ter s področja zaščite in reševanja, varstva okolja in naravnih 
virov, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine omogočiti 
spremljanje stanja na terenu oziroma opravljanje strokovnega 
nadzora v času izvajanja zemeljskih in gradbenih del.«

IX. ODSTOPANJA

25. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:

»20.a člen
Znotraj območja ureditvenih enot A, B, C in D so poleg že 

navedenih toleranc in toleranc oziroma izjem, ki jih dopušča ve‑
ljavni pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za 
prostor in opremo vrtca, dopustna še naslednja odstopanja od 
načrtovanih funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev:

– postopna izvedba, zakoličba ali parcelacija s tem SDZN 
načrtovanih prostorskih ureditev, vendar v sklopu zaključenih 
funkcionalnih celot;

– odstopanja od določitve dovozov, dostopov in vhodov 
na parcelo oziroma v objekte, če gre za izboljšanje funkcional‑
ne zasnove območja;

– odstopanja od števila prečnih lamel stavbe vrtca, zdru‑
žitev dveh lamel ali teras, če se pokaže funkcionalnejša rešitev, 
vendar tako da ne pride do bistvenega odstopanja od osnovne‑
ga koncepta urejanja z zasnovo »glavnika«;

– gradnja objektov, ki so predmet tega SDZN, brez pred‑
hodno izvedene parcelacije v primeru, da se zakoličba objekta 
izvede po pogojih tega SDZN, da se s postavitvijo tega objekta 
ne ruši koncepta SDZN, da obstaja prometna, komunalna in 
energetska infrastruktura za obratovanje tega objekta oziroma 
bo le ta zgrajena skupaj z objektom, vendar dimenzionirana po 
pogojih tega SDZN;

– zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (nakna‑
dna) parcelacija znotraj parcel in s tem odstopanja od zako‑
ličbenih točk določenih s tem SDZN, ob upoštevanju določil 
in meril tega odloka, ki se nanašajo na gradnjo objektov in 
ureditev parcel.

Odstopanje od potekov predvidenih tras infrastrukturnih 
vodov, lokacij predvidenih objektov oziroma tehničnih rešitev 
je mogoče tudi v primeru, da se v fazi priprave projektne do‑
kumentacije ali med gradnjo pojavijo utemeljeni razlogi zaradi 
lastništva zemljišč, ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, 
geološko‑geomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske 
rešitve ali drugih utemeljenih razlogov.

Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z 
njimi morajo soglašati pristojni upravljavci oziroma nosilci ureja‑
nja prostora, v katerih delovno področje spadajo odstopanja.«

X. KONČNE DOLOČBE

26. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem SDZN opravlja 

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna 
enota Novo mesto.

27. člen
SDZN so stalno na vpogled na Občini Trebnje.

28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007‑19/2010
Trebnje, dne 10. septembra 2010

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

ZREČE

4113. Odlok o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja  
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode v Občini Zreče

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 3. in 7. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona 
o varstvu okolja /ZVO‑1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 
49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U‑I‑51/06‑10, 112/06 Odl. 
US: U‑I‑40/06‑10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO‑1A, 70/08, 
108/09), 3. člena Zakona o prekrških /ZP‑1/ (Uradni list RS, 
št. 3/07 – UPB4, 17/08 (21/08 – popr.), 76/08 – ZIKS‑1C, 
108/09, 109/09 Odl. US: U‑I‑56/08‑15), Pravilnika o nalogah, 
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ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08) in 16. člena Statuta 
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno 
besedilo, 55/09 in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 
28. redni seji dne 14. septembra 2010 sprejel

O D L O K 
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalne  
in padavinske odpadne vode v Občini Zreče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna služba) na 
območju Občine Zreče (v nadaljevanju: občina).

(2) S tem odlokom se določa način opravljanja javne 
službe, ki obsega:

1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 
službe po vrstah in številu izvajalcev,

2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostor‑
sko razporeditev,

3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. vire financiranja javne službe in način njihovega obli‑

kovanja,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvaja‑

nje javne službe, ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki 
je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,

7. nadzor nad izvajanjem javne službe,
8. kazenske določbe.

2. člen
(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z opravljanjem javne službe iz prve‑
ga člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se 
uporabljajo republiški predpisi s področja varstva okolja.

3. člen
(opredelitev izrazov)

Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak 
pomen kot je določeno v zakonu o varstvu okolja in v podza‑
konskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

4. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)

(1) Javna služba iz prvega odstavka 1. člena tega odloka 
se opravlja v režijskem obratu občine (v nadaljevanju: izvajalec 
javne službe).

(2) Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem ob‑
močju občine.

III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE

5. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)

(1) Storitve javne službe se nanašajo na komunalno odpa‑
dno vodo, ki nastaja v stavbah zaradi sobivanja in opravljanja 
dejavnosti, in padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja v javno 
kanalizacijo z javnih površin in streh.

(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter 
padavinske odpadne vode iz površin, ki niso javne, se ne šteje 
za storitev javne službe, ne glede na to, če se takšna odpa‑
dna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali 
skupni čistilni napravi. Pogoje za omogočanje uporabe javne 
infrastrukture za odvajanje in čiščenje industrijske odpadne 
ter padavinske odpadne vode iz površin, ki niso javne, določi 
občinski svet s posebnim aktom.

(3) Storitve javne službe v naselju ali delu naselja, ki je 
opremljeno z javno kanalizacijo, so:

– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpa‑

dne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh in javnih 
površin,

– prevzem blata iz malih čistilnih naprav ter obstoječih 
greznic pri uporabniku storitev ter njegovo obdelavo najmanj 
enkrat na štiri leta,

– prevzem blata in gošč iz premičnih suhih stranišč,
– prve meritve in obratovalni monitoring za male komu‑

nalne čistilne naprave.
(4) Storitve javne službe za stavbe v naselju ali njegovem 

delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali funk‑
cionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja, so:

– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obde‑
lavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,

– prevzem blata iz nepretočnih greznic in malih komunal‑
nih čistilnih naprav pri uporabniku storitev in njegovo obdelavo 
najmanj enkrat na štiri leta,

– prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelava 
ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave za male 
komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje v skladu s pred‑
pisom, ki določa emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
malih komunalnih čistilnih naprav,

– izdajo potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, 
ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih ko‑
munalnih čistilnih naprav.

(5) Prevzeto komunalno odpadno vodo in blato mora 
izvajalec javne službe obdelati na komunalni ali skupni čistilni 
napravi, ki je opremljena za obdelavo blata. Za obdelano blato 
iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav mora izvajalec javne 
službe zagotoviti predelavo in odstranjevanje v skladu s pred‑
pisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Če namerava izvajalec javne 
službe uporabiti blato iz čistilnih naprav za rastlinsko hranilo, 
mora ravnati kot povzročitelj obremenitve v skladu s predpisi, 
ki urejajo vnos rastlinskih hranil v tla.

6. člen
(program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne  

in padavinske vode)
(1) Javna služba se mora izvajati v skladu s programom 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, 
ki ga pripravi izvajalec javne službe v tekočem letu za naslednje 
leto do 31. oktobra v tekočem letu.

(2) Program iz prejšnjega odstavka tega člena mora vse‑
bovati podatke o:

– naseljih in številu prebivalcev, katerim se zagotavljajo 
storitve javne službe,

– dolžino kanalskih vodov sekundarnega in primarnega 
omrežja, ki ga upravljata,

– komunalnih ali skupnih čistilnih naprav, ki jih upravljata,
– komunalnih ter skupnih čistilnih napravah ter malih ko‑

munalnih čistilnih napravah, za katere se zagotavlja prevzem 
blata,

– nepretočnih greznicah, za katere se zagotavlja pra‑
znjenje,

– obstoječih greznicah, za katere se zagotavlja praznjenje,
– napravah, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo v javno 

kanalizacijo,
– celotni količini komunalne odpadne vode, ki nastaja na 

območju izvajanja javne službe,
– celotni količini industrijske odpadne vode, ki nastaja na 

območju izvajanja javne službe,
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– dolžini kanalskih vodov za odvajanje padavinske vode,
– tipu vozil in opreme za praznjenje nepretočnih greznic, 

obstoječih greznic in prevzem blata iz malih komunalnih čistil‑
nih naprav in obstoječih greznic,

– opremljenosti komunalnih čistilnih naprav za obdelavo 
blata,

– obdelavi, predelavi in odstranjevanju blata,
– pogostosti (terminski plan) praznjenja nepretočnih gre‑

znic, obstoječih greznic in prevzem blaga iz malih komunalnih 
čistilnih naprav, ki mora biti določena na podlagi podatkov iz 
četrte, pete in šeste alineje tega odstavka,

– vzdrževanju in čiščenju kanalskih vodov,
– rednem obveščanju in drugih načinih seznanjanja upo‑

rabnikov storitev javne službe o praznjenju in prevzemanju 
blata,

– številu stavb, priključenih na javno kanalizacijo,
– številu prebivalcev, za katere se izvaja odvajanje komu‑

nalne odpadne vode v javno kanalizacijo,
– številu prebivalcev, za katere se izvajajo storitve prevze‑

ma blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
– številu prebivalcev, za katere se izvajajo storitve pra‑

znjenja nepretočnih greznic oziroma obstoječih greznic,
– dolžini mešanega kanalizacijskega sistema,
– dolžini ločenega kanalizacijskega sistema,
– ukrepih za zmanjšanje količin padavinske odpadne 

vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, namenjeno odvajanju 
komunalne odpadne vode, zlasti tiste padavinske vode, ki se 
odvaja s streh, in

– predvidenih stroških programa.
(2) Podatki iz četrte, pete in šeste alineje prejšnjega 

odstavka so: obremenitev in prostornina nepretočnih greznic, 
obremenitev obstoječih greznic in obremenitev malih komunal‑
nih čistilnih naprav in prostornina njihovega usedalnika blata, 
tehnologija čiščenja malih komunalnih čistilnih naprav in loka‑
cija prevzemnega mesta komunalne odpadne vode ali blata 
pri uporabniku.

7. člen
(načrt ravnanja z blatom)

(1) Izvajalec javne službe mora izdelati načrt ravnanja z 
blatom. V načrt ravnanja z blatom mora izvajalec javne službe 
vključiti tudi ravnanje z blatom malih komunalnih čistilnih naprav, 
če ga v okviru storitev javne službe prevzema od upravljavcev 
malih komunalnih čistilnih naprav ali od upravljavcev komunalnih 
čistilnih naprav, ki sami ne zagotavljajo ravnanja z blatom.

(2) Načrt ravnanja z blatom iz prejšnjega odstavka tega 
člena mora biti izdelan v skladu z operativnim programom, ki 
ureja ravnanje z blatom komunalnih čistilnih naprav.

8. člen
(načrt ravnanja z odpadki iz peskolovov ter lovilcev olj  

in maščob)
(1) Izvajalec javne službe mora v okviru storitev javne 

službe vzdrževati in čistiti kanalizacijsko omrežje za odvajanje 
padavinske vode.

(2) Za odpadke iz peskolovov ter lovilcev olj in maščob 
mora izvajalec javne službe kot povzročitelj odpadkov izdelati 
načrt ravnanja z odpadki iz peskolovov ter lovilcev olj in ma‑
ščob in ravnati s temi odpadki skladno z načrtom.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO  
STORITEV JAVNE SLUŽBE

1. Opremljenost z javno kanalizacijo zaradi izvajanja 
storitev javne službe

9. člen
(odvajanje komunalne odpadne vode, ki nastaja v stavbah)

(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, se mora 
odvajati v javno kanalizacijo ali neposredno v malo komunalno 
čistilno napravo ali v kanalizacijo iz 10. člena tega odloka.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se komu‑
nalna odpadna voda lahko odvaja v nepretočno greznico, če 
upravljavec nepretočne greznice zagotavlja njeno praznjenje z 
uporabo storitev javne službe, izvajalec javne službe pa čiščenje 
komunalne odpadne vode in blata v komunalni čistilni napravi.

(3) Odvajanje komunalne odpadne vode v greznice ni 
dovoljeno, razen če gre za obstoječo greznico in še ni pretekel 
rok za prilagoditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode, določen v predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

(4) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi v nase‑
lju ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, se mora 
neposredno odvajati v javno kanalizacijo.

(5) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi ko‑
munalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja naselja 
ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna 
obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, prera‑
čunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti 
za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE, odvajanje 
odpadnih vod pa je možno brez naprav za prečrpavanje.

10. člen
(odvajanje komunalne odpadne vode na območju,  

kjer ni predpisano odvajanje komunalne odpadne vode  
v javno kanalizacijo)

Če je več stavb na geografsko zaokroženem območju, na 
katerem ni predpisano odvajanje komunalne odpadne vode v 
javno kanalizacijo in je skupna obremenitev zaradi odvajanja te 
odpadne vode manjša od 50 PE, se lahko komunalna odpadna 
voda, ki nastaja v teh stavbah:

– odvaja v kanalizacijo, ki nima statusa javne kanalizacije 
in čisti v mali komunalni čistilni napravi, ki je namenjena sku‑
pnemu čiščenju in je v lasti in upravljanju lastnikov stavb, ali

– se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici in 
je njeno praznjenje zagotovljeno v okviru storitev javne službe.

11. člen
(odvajanje komunalne odpadne vode v primarno  

omrežje naselja)
(1) Komunalno odpadno vodo iz posameznega dela na‑

selja, ki se odvaja v javno kanalizacijo, je treba odvajati v 
primarno omrežje naselja, če je:

– letna obremenitev odvedene komunalne odpadne vode 
preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba 
zagotoviti za odvajanje odpadne vode iz posameznega dela 
naselja v primarno omrežje naselja, večja od 0,1 PE, ali

– dolžina kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za‑
radi čiščenja komunalne odpadne vode v komunalni ali skupni 
čistilni napravi posameznega dela naselja, večja od dolžine 
kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za odvajanje komu‑
nalne odpadne vode iz posameznega dela naselja v primarno 
omrežje naselja.

(2) Če se komunalna odpadna voda iz posameznega 
dela naselja, ki se odvaja v javno kanalizacijo, ne odvaja v 
primarno omrežje naselja, se mora čistiti v komunalni ali skupni 
komunalni napravi, ki je namenjena čiščenju odpadne vode 
tega območja.

12. člen
(priključitev javne kanalizacije na čistilno napravo)

Javna kanalizacija mora biti priključena na čistilno na‑
pravo.

2. Odvajanje in čiščenje odpadne komunalne  
in padavinske vode v naselju ali delu naselja,  

ki je opremljeno z javno kanalizacijo

2.1 Priključitev na javno kanalizacijo

13. člen
(priključitev na javno kanalizacijo)

(1) Uporabnik, ki je lastnik stavbe v kateri nastajajo od‑
padne vode, se mora priključiti na javno kanalizacijo povsod, 
kjer je zgrajena.
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(2) Priključitev na javno kanalizacijo mora biti omogočena 
za vsak objekt na območju, na katerem je izgrajena kanaliza‑
cija.

(3) Izvajalec javne službe mora obvestiti bodočega upo‑
rabnika, da je priključitev njegove stavbe na javno kanalizacijo 
obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev 
na javno kanalizacijo se mora opraviti v roku šestih mesecev od 
prejema obvestila o obvezni priključitvi pod nadzorom izvajalca 
javne službe.

14. člen
(priključek na kanalizacijo)

(1) Stroški izgradnje priključka na kanalizacijo bremenijo 
uporabnika.

(2) Izgradnjo priključka na kanalizacijo lahko uporabnik 
naroči pri izvajalcu javne službe, ki mu za izgradnjo lahko zara‑
čuna dejanske stroške izgradnje v skladu z veljavnim cenikom 
izvajalca javne službe.

(3) Uporabnik lahko zgradi kanalizacijski priključek tudi v 
lastni režiji po predhodnem soglasju izvajalca javne službe.

(4) Če uporabnik ne poveri gradnje kanalizacijskega pri‑
ključka izvajalcu javne službe, mora njegovo gradnjo nadzoro‑
vati pooblaščeni predstavnik izvajalca javne službe. Stroške 
nadzora zaračuna izvajalec javne službe uporabniku na podlagi 
veljavnega cenika izvajalca javne službe.

(5) Uporabnik je dolžan zgraditi priključek za kanalizacijo 
v skladu z določbami tehničnega pravilnika.

(6) Izvajalec javne službe izda na podlagi prijave uporab‑
nika, po končani montaži in preizkusu vodotesnosti, uporabniku 
potrdilo, da je kanalizacijski priključek zgrajen v skladu z do‑
ločbami tehničnega pravilnika v roku 30 dni po prejemu prijave 
uporabnika.

(7) Izvajalec javne službe zavrne izdajo potrdila iz prej‑
šnjega odstavka tega člena z odločbo, če kanalizacijski priklju‑
ček ni zgrajen v skladu z določbami tehničnega pravilnika in 
naloži uporabniku odpravo pomanjkljivosti.

15. člen
(prijava gradnje priključka na kanalizacijo)

(1) Uporabnik mora najmanj 30 dni pred začetkom gra‑
dnje priključka na kanalizacijo prijaviti izvajalcu javne službe 
začetek gradnje priključka na kanalizacijo ter si na podlagi 
pisne vloge pridobiti tehnične smernice za gradnjo kanalizacij‑
skega priključka na podlagi določb tehničnega pravilnika.

(2) K pisni vlogi iz prvega odstavka tega člena mora 
uporabnik priložiti:

1. pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt, ki se 
priključuje na javno kanalizacijo, ali dokazilo, da je bil objekt 
zgrajen pred letom 1967,

2. potrjen izris iz katastrskega načrta za objekt, ki se pri‑
ključuje na javno kanalizacijo,

3. grafični prikaz, iz katerega je razvidna lega in tlorisna 
velikost objekta (situacija) ter predvideni priključki na javno 
infrastrukturo,

4. dokazilo o ustanovljeni služnosti na zemljiščih, preko 
katerih naj bi potekal kanalizacijski priključek, v primeru, če 
investitor poveri gradnjo priključka na kanalizacijo izvajalcu 
javne službe.

16. člen
(priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo)
(1) Neposredno priključitev spojnega kanala na javno ka‑

nalizacijo izvede na stroške uporabnika izvajalec javne službe 
na podlagi izdanega potrdila iz prvega odstavka 14. člena tega 
odloka, pod neposrednim nadzorstvom predstavnika izvajalca 
javne službe.

(2) Priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo ni 
dovoljena, če:

– je javna kanalizacija v takem stanju, da ne zagotavlja 
kvalitetnega odvajanja odpadnih vod,

– odpadne vode vsebujejo snovi, ki jih ni mogoče mehan‑
sko in biološko očistiti, oziroma so te odpadne vode po kvaliteti 
v nasprotju z veljavnimi predpisi,

– izvajalec javne službe ni izdal potrdila iz šestega odstav‑
ka 14. člena tega odloka.

(3) Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo oziro‑
ma pred povečanjem obstoječe priključne moči mora bodoči 
uporabnik plačati pristojbino v skladu z merili, določenimi v 
tehničnem pravilniku in cenikom storitev. O plačilu pristojbine 
skleneta bodoči uporabnik in izvajalec javne službe posebno 
pogodbo.

2.2 Odklop priključka z javne kanalizacije

17. člen
(odklop priključka z javne kanalizacije)

(1) Odklop priključka z javne kanalizacije je dovoljen na 
predlog uporabnika le v primeru rušenja priključnega objekta.

(2) Kanalizacijski priključek se odklopi na stroške upo‑
rabnika tako, da se zamaši na mestu priključitve na javno 
kanalizacijo.

(3) Odjavo priključka mora podati lastnik objekta, ki objekt 
ruši v pisni obliki, najkasneje 30 dni pred predvidenim odklo‑
pom priključka.

(4) Izvajalec javne službe ima pravico odklopiti priključek 
na javno kanalizacijo, če uporabnik ne spoštuje določil republi‑
ških predpisov, tega odloka in tehničnega pravilnika.

(5) Pred odklopom priključka na javno kanalizacijo iz prej‑
šnjega odstavka tega člena mora dati izvajalec javne službe 
uporabniku primeren rok za odpravo pomanjkljivosti, ki pa ne 
sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 90 dni.

2.3 Prevzem blata komunalnih čistilnih naprav  
ter obdelava blata

18. člen
(prevzem blata malih čistilnih naprav ter obdelava blata)

(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem blata 
komunalnih čistilnih naprav in ga obdelati na centralni čistilni 
napravi.

(2) Za obdelano blato komunalnih čistilnih naprav mora 
izvajalec javne službe zagotoviti predelavo in odstranjevanje 
blata po predpisih o ravnanju z odpadki.

2.4 Prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč

19. člen
(prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč)

(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti prevzem in 
obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč.

(2) Stroške prevzema in obdelave gošč zaračuna izvaja‑
lec javne službe lastniku premičnega suhega stranišča oziroma 
uporabniku, ki preda gošč v obdelavo na podlagi cenika izva‑
jalca javne službe.

3. Odvajanje in čiščenje odpadne komunalne  
in padavinske vode v naselju ali delu naselja,  

ki ni opremljeno z javno kanalizacijo

20. člen
(praznjenje nepretočnih greznic)

(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti redno praznje‑
nje nepretočnih greznic v naselju ali delu naselja, ki ni opremlje‑
no z javno kanalizacijo.

(2) Izvajalec javne službe ali uporabnik sam mora odpa‑
dno komunalno in padavinsko vodo iz nepretočne greznice 
odvažati v čiščenje na centralno čistilno napravo.

(3) Stroške praznjenja nepretočnih greznic iz prvega od‑
stavka tega člena in čiščenja odpadne komunalne in padavin‑
ske vode iz drugega odstavka tega člena zaračuna izvajalec 
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javne službe uporabniku na podlagi cenika izvajalca javne 
službe.

21. člen
(prevzem blata iz obstoječih greznic)

(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem blata 
iz obstoječih greznic.

(2) Prevzem blata iz obstoječih greznic mora izvajalec 
javne službe zagotoviti enkrat na štiri leta.

(3) Stroške prevzema blata iz obstoječih greznic zaračuna 
izvajalec javne službe uporabniku na podlagi cenika izvajalca 
javne službe.

22. člen
(prevzem blata iz malih čistilnih naprav)

(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem blata 
iz malih čistilnih naprav.

(2) Prevzem blata iz pretočnih greznic mora izvajalec 
javne službe zagotoviti enkrat na štiri leta.

4. Monitoring za male čistilne naprave

23. člen
(monitoring za male čistilne naprave)

(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti redni monitoring 
za male čistilne naprave za vsako malo komunalno čistilno 
napravo na območju izvajanja javne službe, ne glede na to 
ali malo komunalno čistilno napravo upravlja izvajalec javne 
službe ali upravljavec stavbe ali več stavb, iz katerih se odvaja 
odpadna komunalna voda v lastno malo komunalno čistilno 
napravo.

(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti redni monito‑
ring v skladu z veljavnim predpisom, ki ureja področje emisije 
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih 
naprav.

5. Prekinitev odvajanja odpadne komunalne  
in padavinske vode

24. člen
(trajna prekinitev odvajanja odpadne komunalne  

in padavinske vode)
(1) Izvajalec javne službe lahko na stroške uporabnika 

brez odjave in brez odgovornosti za morebitno škodo, ki nasta‑
ne ob tem, prekine odvajanje odpadne komunalne in padavin‑
ske vode s prekinitvijo dobave vode iz javnega vodovoda, če:

– z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za vodni 
vir ali javni vodovod,

– stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka 
ogroža zdravje uporabnikov,

– odpadne vode uporabnika ogrožajo zdravje občanov in 
varno obratovanje javne kanalizacije,

– kvaliteta odpadne vode na izpustu v kanalizacijo ne 
ustreza zahtevam veljavne zakonodaje,

– če niso izpolnjeni pogoji za priključitev na javno kanali‑
zacijo določeni s tem odlokom in tehničnim pravilnikom,

– če uporabnik ne izpolnjuje pogojev določenih s tem 
odlokom in tehničnim pravilnikom,

– če uporabnik ne poravna računov za kanalščino tudi 
po prejemu opomina, vendar s tem ne sme biti prizadet drug 
uporabnik,

– če uporabnik pisno zahteva odklop kanalizacijskega 
priključka zaradi rušenja objekta.

(2) Uporabnik mora v primeru prekinitve odvajanja odpa‑
dne komunalne in padavinske vode iz prvega odstavka tega 
člena prekiniti črpanje vode iz lastnih virov ali virov, pridobljenih 
na podlagi koncesije.

(3) Odvajanje komunalne in padavinske vode iz prvega 
odstavka tega člena se prekine za določen čas do odprave 
vzroka za prekinitev.

(4) Stroške prekinitve odvajanja komunalne odpadne in 
padavinske vode in stroške ponovne priključitve na javno ka‑
nalizacijo ter vse morebitne stroške, ki so nastali kot posledica 
vzroka prekinitve mora pred ponovno priključitvijo na javno 
kanalizacijo poravnati uporabnik. Uporabnik je dolžan poravnati 
tudi stroške za škodo na objektih in napravah javne kanaliza‑
cije, če je nastala škoda na teh objektih in napravah zaradi 
njegovega ravnanja.

(5) Stroški prekinitve odvajanja komunalne odpadne in 
padavinske vode in stroški ponovne priključitve na javno ka‑
nalizacijo se določijo s cenikom storitve izvajalca javne službe. 
Stroške za škodo iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi 
izvajalec javne službe.

25. člen
(začasna prekinitev odvajanja odpadne komunalne  

in padavinske vode)
(1) Izvajalec javne službe lahko začasno prekine odva‑

janje odpadne komunalne in padavinske vode zaradi izvedbe 
planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah javne ka‑
nalizacije, za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in 
napravah javne kanalizacije.

(2) O prekinitvi odvajanja odpadne komunalne in pada‑
vinske vode iz prejšnjega odstavka tega člena mora izvajalec 
javne službe uporabnike obvestiti preko sredstev javnega ob‑
veščanja in na drug krajevno običajen način vsaj 8 dni pred 
prekinitvijo.

(3) V primeru nepredvidljivih prekinitev, ki trajajo do ene 
ure obveščanje iz prejšnjega odstavka tega člena ni obvezno.

26. člen
(prekinitev odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode 

v primeru višje sile)
(1) V primeru višje sile, kot so potres, požar, poplave, 

vdori in izlitja škodljivih snovi v javno kanalizacijo, onesnaženja 
vodnih virov in podobno ima izvajalec javne službe pravico 
brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadne komunalne 
in padavinske vode.

(2) Izvajalec javne službe mora v primerih iz prejšnjega 
odstavka postopati skladno s sprejetimi načrti za take primere.

(3) Izvajalec javne službe mora, o prekinitvi odvajanja 
odpadne komunalne in padavinske vode iz prejšnjega odstavka 
tega člena, uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obve‑
ščanja in na drug krajevno običajen način.

5. Evidence

27. člen
(evidence)

Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s 
predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.

6. Javna obvestila in naznanila

28. člen
(javna obvestila in naznanila)

(1) Izvajalec mora najmanj enkrat letno obvestiti lastni‑
ke greznic in upravljavce malih komunalnih čistilnih naprav 
z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja ali na krajevno 
običajen način o:

– komunalni ali skupni čistilni napravi, na kateri se obde‑
lujeta komunalna odpadna voda in blato,

– rokih in času praznjenja nepretočnih greznic, obsto‑
ječih greznic in prevzemanje blata malih komunalnih čistilnih 
naprav,

– načinu predvidene obdelave prevzetega blata ter nadalj‑
nje uporabe, predelave ali odstranjevanja obdelanega blata in

– drugih pogojih za praznjenje nepretočnih greznic, obsto‑
ječih greznic in prevzem blata malih čistilnih naprav.
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(2) V zvezi z opravljanjem javne službe mora izvajalec 
javne službe upravljavce površin, na katerih se odvaja pada‑
vinska voda v javno kanalizacijo, redno obveščati in na druge 
načine seznanjati, da morajo:

– na svojih površinah redno čistiti in vzdrževati utrjene 
površine in peskolove ter lovilce olj na njih in

– čistiti in vzdrževati svoje kanalske vode, namenjene za 
odvajanje padavinske vode.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV 
JAVNE SLUŽBE TER PREPOVEDI

29. člen
(pravice uporabnikov storitev javne službe)

Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in 
kvalitetnega zagotavljanja storitev izvajalca javne službe, ki je 
enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.

30. člen
(obveznosti uporabnikov storitev javne službe)

(1) Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– zgraditi objekt in naprave interne kanalizacije, skladno 

s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca javne 
službe,

– omogočiti izvajalcu javne službe pregled interne kana‑
lizacije in sestavo odpadne vode v vsakem času, tudi izven 
obratovalnega časa,

– redno vzdrževati interno kanalizacijo, z vsemi objekti in 
napravami, priključek, interne čistilne naprave in voditi dnevnik 
obratovanja posamezne interne čistilne naprave,

– redno kontrolirati sestavo odpadne vode in rezultate na 
zahtevo posredovati izvajalcu javne službe,

– pravočasno opozarjati na ugotovljene pomanjkljivosti 
na javni kanalizaciji,

– obveščati izvajalca javne službe o vseh spremembah 
pogojev za priključitev,

– redno plačevati odvajanje in čiščenje odpadne vode na 
podlagi izdanih računov,

– odvajati odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih kon‑
centracij, določenih s predpisi,

– dolžnost prijaviti izvajalcu javne službe vsako spre‑
membo količine in kvalitete odpadne vode takoj ko ugotovijo 
spremembo,

– dolžnost spremeniti priključek v primeru spremembe 
pogojev odvajanja odpadne in padavinske vode,

– uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko 
odpadno vodo, morajo najmanj štirikrat letno oziroma ob vseh 
spremembah, predložiti izvajalcu javne službe analizo odpadne 
vode, izdelavo v skladu s predpisi,

– če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih 
učinkov, morajo izvajalca pismeno obvestiti o spremembah 
načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih teh‑
noloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih 
učinkov predčiščenja,

– pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi na‑
slova, lastništva stavbe in spremembah na stavbi, ki imajo vpliv 
na odvajanje in čiščenje odpadne vode in obračun stroškov,

– dovoliti oziroma omogočiti izvajalcu javne službe dostop 
do obračunskega vodomera oziroma do merilnega mesta,

– dovoliti opravljanje del na svoji lastnini, kadar gre za 
kontrolo kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije ali 
ugotavljanja količin in lastnosti odpadne vode,

– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odva‑
janju in čiščenju odpadne vode.

(2) Uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne in 
padavinske vode drugemu uporabniku, ali ga z nestrokovnim 
delom onemogočiti.

31. člen
(prepovedi)

(1) Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti 
odpadno vodo, ki bi lahko:

– povzročila požar ali nevarnost eksplozije,
– povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala kanal, 

naprave, opremo in ogrožale zdravje ljudi,
– povzročale ovire v kanalih ali kako drugače motile delo‑

vanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,
– stalno ali občasno povzročala hidravlične preobremeni‑

tve in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanalizacije,
– povzročala, da v kanalih nastajajo škodljivi plini,
– povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisane 

temperature,
– zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi,
– povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi,
– vsebovala drugo snov, ki šteje za nevarno in škodljivo 

snov in katere koncentracija je nad s predpisi dovoljenimi mej‑
nimi vrednostmi.

(2) V primeru, da nastane na objektih in napravah javne 
kanalizacije škoda zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika, je 
ta dolžan izvajalcu javne službe poravnati stroške za odpravo 
škode.

32. člen
(obveznosti izvajalcev del)

(1) Izvajalci del, kateri izvajajo vzdrževalna in druga dela 
na cestah, ulicah in trgih ter s svojimi deli posegajo v in na 
območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in 
objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih 
in padavinskih voda, si morajo predhodno pridobiti soglasje 
izvajalca javne službe.

(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji 
cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave 
v prvotno stanje.

(3) Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovod, elek‑
tro omrežje, toplovod, plinovod, telefonsko omrežje itd.) morajo 
pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da 
ostane kanalizacijsko omrežje in naprave nepoškodovane.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN 
NJENEGA OBLIKOVANJA

33. 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.

34. člen
(viri financiranja infrastrukture)

Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

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

35. člen
(infrastruktura lokalnega pomena)

(1) Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne službe, 
ki so lastnina občine so:

1. magistralno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za odvodnjavanje odpadne in padavinske 

vode med naselji,
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– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih voda 
na magistralnem kanalizacijskem omrežju,

– centralne čistilne naprave.
2. primarno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za odvajanje odpadne in padavinske vode 

za več sosesk, manjših naselij in med posameznimi sekundar‑
nimi omrežji,

– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih voda 
na primarnem kanalizacijskem omrežju,

– naprave za čiščenje odpadnih voda za več sosesk ali 
manjših naselij.

3. sekundarno omrežje in naprave:
– kanalizacija mešanega in ločenega sistema za neposre‑

dno priključevanje uporabnikov na posameznem območju,
– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih voda 

na sekundarnem kanalizacijskem omrežju,
– naprave za čiščenje odpadnih voda na posameznem 

območju.
(2) Objekte za odvajanje in čiščenje odpadne komunalne 

in padavinske vode lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlo‑
kom in drugimi občinskimi predpisi uporablja vsakdo.

(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega 
člena je obvezna na vseh območjih, kjer so vzpostavljeni javni 
sistemi odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in padavin‑
ske vode.

(4) Občina je solastnik nepremičnine, čistilne naprave s 
črpališčem, biološkim čistilnim bazenom in funkcionalnim ze‑
mljiščem, ki je namenjeno za izvajanje javne službe.

(5) Infrastruktura lokalnega pomena je javno dobro in 
izven pravnega prometa. Na njej ni mogoče dobiti lastninske 
pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.

36. člen
(objekti in naprave v lasti drugih pravnih oseb)

Razmerja glede lastništva objektov in naprav med občino 
in družbo se podrobneje uredijo s pogodbo.

37. člen
(objekti in naprave v lasti uporabnika)

(1) Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne službe, 
ki so v lasti uporabnika so:

– priključni kanal od hišne kanalizacije do vključno prvega 
priključnega jaška na javno kanalizacijo,

– začasne naprave in objekti za prečiščenje odpadnih 
voda (lokalne čistilne naprave, greznice, gnojnične jame, gno‑
jišča), za čas priključitve na javno kanalizacijo,

– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami 
v objektu.

(2) Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena 
vzdržuje uporabnik na lastne stroške.

(3) Uporabnik je dolžan z objekti in napravami iz prvega 
odstavka tega člena gospodariti tako, da je omogočeno nemo‑
teno odvajanje odpadne in padavinske vode ter da voda pred 
iztekom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane pogoje.

VIII. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE

38. člen
(oblikovanje cen)

Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili 
veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospo‑
darskih javnih služb varstva okolja.

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

39. člen
(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pri‑
stojni občinski inšpekcijski organ.

(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpek‑
cijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih 
namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

X. NALOGE IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE

40. člen
(naloge izvajalca javne službe)

(1) Izvajalec javne službe izdaja smernice za načrtovanje 
predvidene prostorske ureditve (v nadaljevanju: smernice), 
mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v nada‑
ljevanju: mnenje), projektne pogoje k projektom za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju: pogoje) in soglasja k 
projektnim rešitvam (v nadaljevanju: soglasja) na podlagi pre‑
dložene dokumentacije, in sicer:

1. za smernice in mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o urejanju pro‑

stora;
2. za pogoje in soglasja:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o graditvi objektov;
– projekt za gradbeno dovoljenje z načrtom zunanje ure‑

ditve;
3. za soglasje za priključitev obstoječe stavbe na javno 

kanalizacijo;
4. za soglasje za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisano stavbo in kanalizacijskim priključkom 

v merilu 1:1000 ali 1:500;
5. za soglasje k spremembam na priključku:
– projekte in opis, ki se nanašajo na spremembe na 

priključku.
(2) Za projektne pogoje, ki jih določi na zahtevo investitor‑

ja oziroma projektanta iz prvega odstavka tega člena, izvajalec 
javne službe zaračuna materialne stroške v višini, ki jo določi 
občinski svet.

XI. PREDPISI, SPREJETI NA PODLAGI TEGA ODLOKA

41. člen
(tehnični pravilnik)

(1) Izvajalec javne službe mora občinskemu svetu predlo‑
žiti v sprejem tehnični pravilnik v roku 6 mesecev po sklenitvi 
koncesijske pogodbe v skladu z določili tega odloka in drugih 
veljavnih predpisov.

(2) Tehnični pravilnik in njegove spremembe in dopolnitve 
se objavijo v Medobčinskem uradnem vestniku in začnejo ve‑
ljati petnajsti dan po objavi.

42. člen
(cenik storitev)

(1) Izvajalec javne službe mora sprejeti cenik storitev 
navedenih v tem odloku in ga predložiti v potrditev občinskemu 
svetu.

(2) Cenik storitev in njegove spremembe in dopolnitve se 
objavijo v uradnem glasilu občine in začnejo veljati petnajsti 
dan po objavi.

XII. KAZENSKE DOLOČBE

43. člen
(prekrški)

(1) Z globo 800 € se kaznujeta za prekršek pravna oseba 
in samostojni podjetnik posameznik, če:

– se ne priključi na javno kanalizacijo (prvi odstavek 
13. člena),

– uporabnik zgradi priključek brez predhodnega soglasja 
izvajalca javne službe (14. člena),

– pred gradnjo priključka na kanalizacijo ne prijavi gradnje 
priključka na kanalizacijo izvajalcu javne službe,
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– priključi spojni kanal na javno kanalizacijo kadar to ni 
dovoljeno (drugi odstavek 16. člena),

– ne odklopi priključka v skladu z določili tega odloka 
(17. člen),

– ravna v nasprotju z določilom prvega odstavka 30. člena,
– ravna v nasprotju z določilom prvega odstavka 31. člena,
– prekine odvod odpadne in padavinske vode drugemu 

uporabniku,
– ne pridobi predhodnega soglasja izvajalca javne službe 

pred izvedbo del s katerimi posegajo v in na območje kanali‑
zacijskega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so 
potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih komunalnih in 
padavinskih voda (prvi odstavek 32. člena).

(2) Z globo 450 € se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovor‑
na oseba samostojnega podjetnika posameznika.

(3) Z globo 250 € se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje fizična oseba.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda 
na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 85/99, 52/05).

45. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 3541‑0015/2010
Zreče, dne 14. septembra 2010

Župan
Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.

4114. Odlok o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
v Občini Zreče

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 149. člena Za‑
kona o varstvu okolja /ZVO‑1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 
49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U‑I‑51/06‑10, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO‑1, 70/08, 108/09 – ZPNačrt‑A, 108/09), 3. člena 
Zakona o prekrških /ZP‑1/ (Uradni list RS, št. 32/07 – UPB4, 
17/08 (21/08 – popr.), 76/08 – ZIKS‑1C, 108/09, 109/09 Odl. 
US: U‑I‑56/08‑15), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list 
RS, št. 35/06, 41/08) in 16. člen Statuta Občine Zreče (Uradni 
list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo, 55/09 in 57/10) 
je Občinski svet Občine Zreče na 28. redni seji dne 14. sep‑
tembra 2010 sprejel

O D L O K
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 

službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zreče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol 
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. člen
(javna služba)

Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne go‑
spodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo 
(v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Zreče (v 
nadaljevanju: občina).

3. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, 
ki obsega:

1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 
službe,

2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihova prostor‑
ska razporeditev,

3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. vire financiranja javne službe in način njenega obliko‑

vanja,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvaja‑

nje javne službe, ki so lastnina občine,
7. cene storitev javne službe,
8. javna pooblastila izvajalca javne službe,
9. nadzor nad izvajanjem javne službe,
10. kazenske določbe.

4. 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 predpisi s področja varstva okolja.

5. člen
(opredelitev pojmov)

(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo na‑
slednji pomen:

1. pitna voda je voda iz javnih sistemov za oskrbo s pitno 
vodo, voda za pakiranje in predpakirana voda namenjena javni 
rabi;

2. odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava 
poraba pitne vode posameznega porabnika pitne vode. Na 
posamezno odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov 
pitne vode, če je v skladu z določbami stanovanjskega zakona 
zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi;

3. javna površina je površina objekta ali dela objekta 
državne ali lokalne gospodarske javne infrastrukture, ki ima 
status grajenega javnega dobra po predpisih, ki urejajo graditev 
objektov. Za javno površino štejejo tudi površine javnih zelenic 
in površine zemljišč v javnih parkih;

4. sistem za oskrbo s pitno vodo (vodovod) je sistem 
elementov vodovoda, kot so cevovodi, črpališča, vodohrani in 
čistilne naprave, ter oprema, kot so priključki in hidranti, ki pre‑
težni del rednega obratovanja deluje kot samostojen vodovodni 
sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov;

5. lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebi‑
valcev s pitno vodo na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v 
skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, na območjih, 
kjer se storitve javne službe ne izvajajo;

6. upravljavec vodovoda je oseba, ki je v skladu s pred‑
pisom občine, ki ureja izvajanje javne službe, pridobila pravico 
upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi opravljanja 
storitev javne službe, in oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbu‑
jejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, pooblastili 
za upravljanje z zasebnim vodovodom;

7. izvajalec javne službe je pravna ali fizična oseba, ki 
izvaja lokalno gospodarsko javno službo varstva okolja oskrbo 
s pitno vodo;

8. vodovodni priključek je spojna cev med interno vo‑
dovodno napeljavo in obračunskim vodomerom, vključno s 
priključnim ventilom, odvzemnim jaškom ter vsemi vgrajenimi 
elementi in obračunskim vodomerom s pripadajočim ventilom 
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pred njim in povratnim ventilom za njim. Vodovodni priključek 
je last uporabnika. V primeru, da je vodomer v objektu je vodo‑
vodni priključek do objekta;

9. interna vodovodna napeljava je vodovodno omrežje 
znotraj stavb in objektov, ki ni del javnega vodovoda.

(2) Drugi izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo enak 
pomen, kot je določeno v republiških predpisih s področja 
izvajanja javne službe.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

6. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)

(1) Javno službo iz 1. člena tega odloka se opravlja v 
režijskem obratu Občine Zreče (v nadaljevanju: izvajalec javne 
službe). Izvajalec javne službe je upravljavec javnega vodovo‑
da na celotnem območju občine.

(2) Upravljanje javnega vodovoda obsega:
– vzdrževanje in čiščenje objektov javnega vodovoda,
– zagotavljanje oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno 

vodo.

7. člen
(območje zagotavljanja javne službe)

(1) Opravljanje javne službe se izvaja na vseh poselitve‑
nih območjih v občini, razen na območjih, ki so nad 1500 m 
nadmorske višine, in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz 
posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim 
prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno 
vodo manj kot 10 m3 pitne vode na dan.

(2) Območja oskrbe prebivalcev s storitvami javne službe 
oskrbe s pitno vodo se določijo v programu komunalnega opre‑
mljanja, ki ga občina sprejme v skladu s predpisi o prostorskem 
načrtovanju.

(3) Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu, 
se ne sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno 
vodo.

III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE

8. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)

(1) S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno 
vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadr‑
žujejo ljudje in se pitna voda uporablja za oskrbo živali.

(2) Za storitve javne službe se ne šteje oskrba s pitno 
vodo nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah in 
oskrba s pitno vodo nestanovanjskih stavb in gradbenih inže‑
nirskih objektov, če:

1. iz vode nastaja zaradi njene rabe industrijska odpadna 
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,

2. je namen rabe vode proizvodnja pijač,
3. se voda rabi za tehnološke namene, pri katerih je voda 

pretežna sestavina proizvodov,
4. se voda rabi za polnjenje bazenskih kopališč ali
5. se voda rabi za namakanje ali pranje površin, ki niso 

javne površine.
(3) Ne glede na določbe 1. točke prejšnjega odstavka 

se za storitve javne službe šteje oskrba s pitno vodo stavb ali 
gradbenih inženirskih objektov, v katerih se opravljajo storitve 
državnih in občinskih javnih služb.

9. člen
(program oskrbe s pitno vodo)

Javna služba se mora izvajati v skladu s programom oskr‑
be s pitno vodo, ki ga mora pripraviti izvajalec javne službe v 
skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV 
JAVNE SLUŽBE

1. Oskrba s pitno vodo v naselju, ki je opremljeno  
z javnim vodovodom

10. člen
(obveznost priključitve na javni vodovod)

(1) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objektu 
na poselitvenem območju, kjer se zagotavlja oskrba s pitno vodo 
s storitvami javne službe, rabi pitna voda, mora lastnik stavbe ozi‑
roma gradbenega inženirskega objekta zaradi oskrbe s pitno vodo 
zagotoviti izvedbo priključka stavbe na sekundarni vodovod.

(2) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objek‑
tu na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo ne za‑
gotavlja s storitvami javne službe, rabi pitna voda, lahko lastnik 
stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, 
namenjenega lastni oskrbi s pitno vodo, če je izpolnjen eden 
od naslednjih pogojev:

– oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega 
objekta od javnega vodovoda je večja od 200 m ali

– je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega inže‑
nirskega objekta na javni vodovod, povezana z nesorazmernimi 
stroški.

11. člen
(priključek stavbe na javni vodovod)

(1) Na javni vodovod se mora priključiti vsako odjemno 
mesto posebej.

(2) Če je treba priključiti na javni vodovod več odjemnih 
mest tako, da se priključek stavbe na obratujoči sekundarni 
vodovod izvede s skupnim cevovodom, se šteje za del javnega 
vodovoda cevovod, ki povezuje obratujoči sekundarni vodovod 
in razcep cevovoda za priključitev zadnjih dveh odjemnih mest.

(3) Priključitev stavbe na javni vodovod ni možna, kjer 
odvajanje odpadne vode ni urejeno v skladu s predpisi.

(4) Soglasje za priključitev stavbe na javni vodovod izda 
izvajalec javne službe, v skladu z določili zakona, ki ureja 
graditev objektov in zakona, ki ureja splošni upravni postopek. 
Soglasje za priključitev so pogoji upravljavca javnega vodovo‑
da, s katerimi se določi lokacija priključka in tehnični pogoji, 
ki morajo biti izpolnjeni, da bo mogoča priključitev stavbe na 
javni vodovod in da bo zagotovljeno nemoteno obratovanje 
javnega vodovoda.

12. člen
(storitve v zvezi s priključki stavb na sekundarni vodovod)

(1) Priključek stavbe na sekundarni vodovod je del javne‑
ga vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom in na‑
pravo za merjenje porabljene vode (v nadaljevanju: vodomer) 
pri porabniku pitne vode.

(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cevovodov in dru‑
ge opreme priključka stavbe na javni vodovod mora zagotoviti 
lastnik stavbe. Priključek stavbe na javni vodovod je v lasti 
uporabnika stavbe.

(3) Izvajalec javne službe mora vzdrževati priključek stav‑
be na sekundarni vodovod, lastnik ali najemnik stavbe pa mora 
preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in opreme priključka 
stavbe na sekundarni vodovod ter njegovo vzdrževanje do‑
pustiti in storjene storitve plačati v skladu s tarifo za storitve 
vzdrževanja priključkov stavbe na sekundarni vodovod.

13. člen
(obnova priključka stavbe na sekundarni vodovod)
(1) Uporabnik mora priključek stavbe na sekundarni vo‑

dovod obnoviti:
– najkasneje, ko doseže starost 30 let,
– če njegovo stanje kaže na stopnjo dotrajanosti, ki pov‑

zroča okvare in zaradi tega vodne izgube,
– če njegovo stanje ogroža varnost oskrbe s pitno vodo,
– če je zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialov,
– če se obnavlja javni vodovod ali druga infrastruktura.
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(2) Vsa obnovitvena dela na priključku stavbe na se‑
kundarni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe. Lastnik ali 
najemnik stavbe mora preverjanje izvedbe obnovitvenih del in 
delovanje cevovoda in opreme priključka stavbe na sekundarni 
vodovod dopustiti in storjene storitve plačati v skladu s tarifo iz 
tretjega odstavka 12. člena tega odloka.

14. člen
(odstranitev priključka stavbe na sekundarni vodovod)

(1) Odstranitev priključka stavbe na sekundarni vodovod 
je dovoljena v primerih odstranitve stavbe, ki je priključena na 
sekundarni vodovod.

(2) Odstranitev priključka stavbe na sekundarni vodovod 
mora zagotoviti lastnik stavbe. O odstranitvi priključka stavbe 
na sekundarni vodovod mora lastnik stavbe obvestiti izvajal‑
ca javne službe najmanj 30 dni pred začetkom del. Lastnik 
stavbe mora preverjanje izvedbe odstranitve priključka stavbe 
na sekundarni vodovod dopustiti izvajalcu javne službe in za 
storjene storitve javne službe plačati v skladu s tarifo iz tretjega 
odstavka 12. člena tega odloka.

2. Oskrba s pitno vodo v naselju, ki ni opremljeno  
z javnim vodovodom

15. člen
(lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo)

(1) Če je stavba ali več stavb na poselitvenem območju, 
na katerem v skladu z merili iz republiškega predpisa, ki ureja 
oskrbo s pitno vodo priključitev na javni vodovod ni obvezna, se 
oskrba s pitno vodo lahko izvaja v obliki lastne oskrbe prebival‑
cev, če so za obratovanje zasebnega vodovoda izpolnjeni pogoji, 
določeni z republiškim predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo.

(2) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja 
na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja 
v okviru storitev javne službe, če je vodovod v zasebni lasti, 
vodni vir pa oskrbuje:

– poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s stalnim 
prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno 
vodo, manjšo od 10m3 pitne vode na dan ali

– stavbe na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske 
višine.

(3) Zasebni vodovod mora imeti upravljavca, če oskrbuje 
več kot pet stanovanjskih stavb, v katerih prebivajo prebivalci 
s stalnim prebivališčem, ali če oskrbuje s pitno vodo stavbo ali 
več stavb, v katerih se izvaja gostinska, turistična ali živilska 
dejavnost.

(4) Za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi 
pravno ali fizično osebo, s katero so lastniki zasebnega vodo‑
voda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda. Če 
med osebami, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo, 
ni doseženega soglasja o upravljavcu zasebnega vodovoda, 
občina za upravljavca zasebnega vodovoda določi izvajalca, 
ki oskrbuje sosednja poselitvena območja.

3. Evidence

16. člen
(evidence)

Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s 
predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.

4. Prekinitev in omejitev dobave s pitno vodo

17. člen
(prekinitev in omejitev dobave s pitno vodo)

Izvajalec javne službe prekine oskrbo s pitno vodo na 
podlagi predhodnega obvestila in na stroške uporabnika v 
naslednjih primerih:

– če je priključek stavbe na sekundarni vodovod izve‑
den brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem izvajalca javne 
službe,

– če interna vodovodna napeljava ali druge naprave upo‑
rabnika ovirajo redno dobavo drugim uporabnikom ali če je 
zaradi stanja interne napeljave ali vodomera ogrožena oskrba 
drugih uporabnikov ali je ogrožena ustreznost vode v javnem 
vodovodu,

– če brez soglasja izvajalca javne službe dovoli priključi‑
tev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo ali če spre‑
meni zmogljivost svoje napeljave ali če svojevoljno spremeni 
izvedbo priključka ali opravi kakršenkoli poseg na obračunskem 
vodomeru,

– če ne omogoči izvajalcu javne službe vzdrževati priklju‑
ček stavbe na javni vodovod,

– če ne omogoči izvajalcu javne službe pregleda internih 
inštalacij, odvzema vzorca vode ali meritve tlaka na internem 
omrežju,

– če ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami 
izvajalca javne službe,

– če ne obnovi priključka stavbe na sekundarni vodovod 
v skladu z določili tega odloka,

– če krši objavljene omejitve odvzema vode iz javnega 
vodovoda,

– če ne poravna zaračunanih stroškov dobave pitne vode 
ali stroškov za izvedena redna vzdrževalna dela na priključku 
stavbe na sekundarni vodovod in vodomeru ter overitev vodo‑
mera po izdanem računu, niti po prejemu opomina pred preki‑
nitvijo dobave vode v roku, ki je na njem naveden,

– na podlagi odločbe inšpektorja.
(2) Prekinitev oskrbe s pitno vodo velja za čas do odprave 

vzroka prekinitve. Stroške prekinitve in ponovne priključitve 
oskrbe s pitno vodo plača uporabnik po veljavni tarifi izvajalca 
javne službe.

(3) Izvajalec javne službe sme začasno brez povračila 
škode prekiniti dobavo pitne vode zaradi:

– rednega ali izrednega vzdrževanja,
– pregledov ali remontov,
– preizkusov ali kontrolnih meritev,
– razširitev omrežja.
(4) Za predvideno začasno prekinitev oskrbe s pitno vodo 

mora izvajalec javne službe izrabiti čas, ki čim manj prizadene 
uporabnike. Izvajalec javne službe mora o predvideni prekinitvi 
oskrbe s pitno vodo obvestiti odjemalce v pisni obliki, v primeru 
da gre za širši krog uporabnikov pa preko sredstev javnega 
obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.

(5) Izvajalec javne službe sme začasno prekiniti dobavo 
pitne vode brez predhodnega obvestila iz prejšnjega odstavka 
v primeru nepredvidenih okvar na javnem vodovodu. V primeru 
začasnih prekinitev mora izvajalec javne službe zagotavljati 
minimalni standard dobave pitne vode uporabnikom po predlo‑
žitvi ustrezne embalaže na matičnem naslovu izvajalca javne 
službe.

(6) Izvajalec javne službe sme začasno prekiniti dobavo 
pitne vode na zahtevo lastnika ali najemnika stavbe, ki je pri‑
ključena na sekundarni vodovod v primeru, ko v stavbi ne bodo 
prebivali uporabniki več kot sto dvajset dni. Stroške prekinitve 
in ponovne priključitve oskrbe s pitno vodo plača lastnik ali 
najemnik stavbe po veljavni tarifi izvajalca javne službe.

(7) V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali po‑
škodb na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih je ogro‑
žena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko izvajalec javne 
službe omeji odvzem pitne vode iz javnega vodovoda, pri če‑
mer mora upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo 
prednost pred rabo vode za druge namene.

5. Izvajanje javne službe v primeru izrednih dogodkov

18. člen
(izvajanje ukrepov v primeru izrednih dogodkov)

(1) Izvajalec javne službe mora v primeru izrednih dogod‑
kov izvajati javno službo v skladu s programom ukrepov v pri‑
meru izrednih dogodkov. Program ukrepov v primeru izrednih 
dogodkov pripravi izvajalec javne službe v skladu s predpisi, 
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ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in ga 
predloži občinskemu svetu v potrditev.

(2) Stroški oskrbe s pitno vodo v primerih iz prvega od‑
stavka tega člena se krijejo iz občinskega proračuna.

6. Meritev količin in obračun porabljene vode

19. člen
(meritev količin porabljene vode)

(1) Izvajalec meri količino porabljene vode v kubičnih 
metrih z obračunskimi vodomeri.

(2) Za porabljeno vodo izstavi izvajalec javne službe ra‑
čun uporabniku mesečno na podlagi:

– odčitane količine porabljene vode,
– povprečne dnevne porabe vode v preteklem obračun‑

skem obdobju ali
– ocenjene količine porabljene vode v daljšem obračun‑

skem obdobju, če meritev z vodomerom ni možna.
(3) Račun iz drugega odstavka tega člena se izstavi la‑

stniku stavbe ali uporabniku vode v stavbi.
(4) V stavbi z več stanovanji izda izvajalec javne službe 

račun iz drugega odstavka tega člena upravniku stavbe. Izva‑
jalec javne službe lahko izdaja račune tudi posameznim upo‑
rabnikom stavbe na podlagi pisnega dogovora z upravnikom 
stavbe ali pooblaščencem skupnosti lastnikov stanovanj.

(5) Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski 
vodomer in uporabniki nimajo upravnika stavbe, ti sporočijo 
kdo je prejemnik računov za porabljeno vodo. Izvajalec javne 
službe lahko izdaja račune tudi posameznim uporabnikom, če 
več kot polovica uporabnikov, priključenih na isti obračunski 
vodomer, podpiše delilno razmerje.

(6) Ko zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogoče 
ugotoviti dejanske porabe vode, izvajalec javne službe upo‑
števa pri obračunu vode povprečno količino porabljene vode v 
obdobju dvanajstih mesecev pred nastankom okvare.

20. člen
(vodomeri v interni napeljavi)

(1) Vodomeri v interni napeljavi uporabnika so namenje‑
ni za interno porazdelitev stroškov oskrbe s pitno vodo. Teh 
vodomerov izvajalec javne službe ne vzdržuje in ne odčitava. 
Vodomeri v interni napeljavi se lahko namestijo za obračunskim 
vodomerom, ki je nameščen v zunanjem merilnem jašku.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena 
lahko izvajalec javne službe in uporabnik ali upravnik stavbe, 
ki je priključena na sekundarni vodovod skleneta pogodbo o 
odčitavanju in vzdrževanju vodomerov v interni napeljavi.

(3) Interna delitev stroškov na porabljeno vodo posame‑
znim uporabnikom ni obveznost izvajalca javne službe, kar 
pomeni, da uporabniki odgovarjajo nerazdelno solidarno do 
popolnega plačila dolga.

7. Zagotavljanje skladnosti pitne vode

21. člen
(zagotavljanje skladnosti)

(1) Izvajalec javne službe mora v skladu z republiškimi 
predpisi o pitni vodi zagotavljati skladnost in zdravstveno ustre‑
znost pitne vode. V ta namen mora imeti zaposleno odgovorno 
osebo za zagotavljanje skladnosti z zahtevami republiškega 
predpisa o pitni vodi, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo 
naravoslovno tehnične ali zdravstvene smeri.

(2) Skladnost mora biti zagotovljena:
1. na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot 

pitna voda,
2. v objektih za proizvodnjo in promet živil: na mestih, kjer 

se voda uporablja v proizvodnji in prometu živil,
3. v objektih za pakiranje pitne vode: na mestu, kjer se 

voda pakira,
4. v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami: na mestu 

iztoka iz cisterne.

(3) Izvajalec javne službe mora izvajati notranji nadzor 
nad zagotavljanjem skladnosti pitne vode v skladu s predpisi, 
ki urejajo pitno vodo in zdravstveno ustreznost živil.

(4) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena se 
šteje, da je izvajalec javne službe izpolnil svoje obveznosti, ka‑
dar 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 upo‑
rabe pitne vode.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek mora izvajalec javne 
službe, kadar obstaja sum, da zaradi hišnega vodovodnega 
omrežja pitna voda ni skladna, zagotoviti:

1. priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje 
ali odpravo tveganja in/ali

2. ustrezno obveščanje porabnikov in posredovanje pripo‑
ročil o vseh možnih dodatnih ukrepih za odpravo neskladnosti, 
ki bi jih morali sprejeti.

(6) V javnih objektih (vrtci, šole, bolnišnice, restavracije 
ipd.) je za odpravo neskladnosti, ki je posledica hišnega vodo‑
vodnega omrežja ali njegovega vzdrževanja, odgovoren lastnik 
ali upravljavec javnega objekta.

8. Informacije o motnjah pri oskrbi s pitno vodo

22. člen
(informacije o motnjah pri oskrbi s pitno vodo)

(1) Izvajalec javne službe mora svojo organiziranost in 
delovanje opravljati tako, da lahko ves čas sprejema informa‑
cije uporabnikov javnega vodovoda o motnjah pri oskrbi s pitno 
vodo in da na zahtevo uporabnika motnjo, ki mu onemogoča 
oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda v ustrezni količini in 
kakovosti odpravi takoj, oziroma v roku, ki ga določi izvajalec 
javne službe glede na naravo motnje.

(2) Informiranje in ukrepanje v primeru neskladnosti kva‑
litete pitne vode se mora izvajati v skladu z veljavno zakono‑
dajo.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV 
JAVNE SLUŽBE

1. Pravice uporabnikov storitev javne službe

23. člen
(pravice uporabnikov storitev javne službe)

(1) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega 
in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako 
dostopna vsem uporabnikom na območju občine.

(2) Uporabnik ima na podlagi soglasja izvajalca javne 
službe pravico:

– priključitve stavbe na javni vodovod,
– spremeniti dimenzijo priključka stavbe na javni vodovod, 

traso priključka in vodomerno mesto,
– izvesti dodatna dela na priključku stavbe na javni vo‑

dovod,
– povečati odvzem vode,
– odstranitve priključka stavbe na javni vodovod.

2. Obveznosti uporabnikov storitev javne službe

24. člen
(obveznosti uporabnikov storitev javne službe)

Uporabniki morajo:
– redno vzdrževati interno napeljavo, interno požarno 

omrežje in interne hidrante,
– redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do njih,
– s podpisom pogodbe z izvajalcem javne službe zagoto‑

viti vzdrževanje priključka stavbe na javni vodovod,
– obnoviti vodovodni priključek, ko na to opozori izvajalec 

javne službe, najkasneje pa, ko doseže dobo trideset let,
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– varovati vodovodni priključek in vodomerno mesto pred 
zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, vročino in dru‑
gimi škodljivimi vplivi,

– zagotavljati dostop izvajalcu javne službe za opravljanje 
del na svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom,

– sporočati okvare na javnem vodovodu, priključku stavbe 
na javni vodovod in obračunskem vodomeru,

– zagotoviti dostop do internih inštalacij zaradi pregle‑
da, odvzemanje vzorcev vode ali meritve tlaka na internem 
omrežju,

– zagotoviti dostop za odčitavanje, pregled ali zamenjavo 
obračunskega vodomera,

– zagotoviti dostop izvajalcu javne službe za izvajanje 
rednih vzdrževalnih del na priključku stavbe na sekundarni 
vodovod,

– pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi na‑
slova, lastništva in drugih spremembah, ki postanejo veljavne 
po poravnavi vseh zapadlih obveznosti uporabnika,

– plačevati račune za dobavo pitne vode v roku, navede‑
nem na računu,

– urejati delitve stroškov porabljene pitne vode v večsta‑
novanjskih stavbah,

– upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj 
pri oskrbi s pitno vodo,

– obnoviti priključek stavbe na javni vodovod v skladu z 
določili tega odloka in pred ponovno priključitvijo poskrbeti za 
ustreznost vodomernega mesta skladno z zahtevami izvajalca 
javne službe,

– urediti vodomerna mesta skladno z zahtevami izvajalca 
javne službe,

– pisno obveščati izvajalca javne službe o odvzemu vode 
iz hidrantov,

– odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzro‑
čijo na javnem vodovodu,

– odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi z 
vodo kot posledice njegovega ravnanja in

– opravljati druge obveznosti iz tega odloka.

3. Prehod za dostop do vodovodnega omrežja

25. člen
(zagotovitev prehoda)

(1) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževa‑
nja priključka stavbe na javni vodovod mora lastnik nepremični‑
ne, preko katere je potreben prehod za dostop do vodovodnega 
omrežja, dovoliti prehod.

(2) Lastniku nepremičnine iz prvega odstavka tega člena 
pripada za prehod nepremičnine odškodnina ter vzpostavitev 
nepremičnine v prvotno stanje.

4. Odvzemi vode iz javnih hidrantov

26. člen
(odvzem vode iz javnega hidranta)

(1) Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na jav‑
nem vodovodu za 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 iz‑
vajalca javne službe, in če razmere na vodovodnem omrežju 
dopuščajo tak odvzem vode. Odjem v teh primerih je mogoč le 
s hidrantnim nastavkom z vgrajenim obračunskim vodomerom, 
registriranem pri upravljavcu javnega vodovoda, ki je izvajalec 
javne službe.

(2) V primerih odvzema vode iz prejšnjega odstavka tega 
člena se med izvajalcem in uporabnikom sklene pogodba, v 
kateri se določi pogoje odvzema in plačila stroškov porabljene 
vode po veljavnem ceniku izvajalca javne službe.

(3) Poraba vode iz hidrantnega omrežja, ki je zgrajeno kot 
del vodovodne napeljave uporabnika, se mora registrirati preko 
obračunskega vodomera.

27. člen
(odvzem vode iz javnega hidranta brez soglasja izvajalca)

(1) Brez soglasja izvajalca javne službe se sme uporabiti 
voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje poža‑
rov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter za‑
ščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih 
mora uporabnik pisno v 8 dneh obvestiti izvajalca javne službe 
o kraju uporabe, času odvzema vode, količini porabljene vode 
in o morebitnih pomanjkljivostih na hidrantih.

(2) Enote javne gasilske službe v občini lahko za namen 
pripravljenosti na nesreče izvajajo preventivni pregled hidran‑
tnega omrežja. Pri tem izvedejo vizualni pregled fizičnega 
stanja hidrantnega priključka in izvedejo poskusni priklop na 
hidrant. O ugotovljenih pomanjkljivostih mora javna gasilska 
služba v občini obvesti izvajalca javne službe.

28. člen
(stroški odprave okvare ali poškodbe hidranta)

(1) Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vo‑
dovodu zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroški odprave 
okvare ali poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, 
bremenijo uporabnika.

(2) Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo 
za okvare ali poškodbe hidrantov, ki nastanejo pri izvajanju 
nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob 
naravnih in drugih nesrečah.

5. Uporaba priključka stavbe na sekundarni vodovod

29. člen
(obveznost prijave)

(1) Uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe ne sme 
prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera.

(2) Uporabnik mora vsako okvaro na vodovodnem pri‑
ključku ali obračunskem vodomeru prijaviti izvajalcu javne 
službe.

30. člen
(stroški)

(1) Uporabnik mora kriti dejanske stroške:
– prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera ter 

stroške celotne izvedbe novega priključka stavbe na sekun‑
darni vodovod,

– odprave okvare obračunskega vodomera ali njegove 
zamenjave, ki jo povzroči uporabnik sam,

– rednih vzdrževalnih del na priključku stavbe na se‑
kundarni vodovod in stroškov rednih vzdrževalnih del na ob‑
računskem vodomeru, zamenjave ter overitve obračunskega 
vodomera,

– okvar, nastalih na vodovodnem omrežju uporabnika, 
razen če so okvare nastale po krivdi izvajalca javne službe.

(2) Stroške storitev izvajalca javne službe iz prvega od‑
stavka tega člena mora plačati uporabnik po tarifi izvajalca 
javne službe.

(3) Za izvedbo storitev iz tretje točke prvega odstavka 
tega člena skleneta uporabnik in izvajalec javne službe pogod‑
bo o izvajanju del in plačilu.

31. člen
(izredna kontrola točnosti obračunskega vodomera)
Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izre‑

dno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če sumi, da 
meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera 
ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc, 
nosi stroške izredne kontrole vodomera izvajalec javne službe, 
v nasprotnem primeru pa uporabnik.
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32. člen
(dostop do javnega vodovoda)

Javni vodovod in vodovodni priključek z vodomernim me‑
stom morajo biti vedno dostopni izvajalcu javne službe. Na njih 
ni dovoljeno postaviti in zgraditi ničesar brez soglasja izvajalca 
javne službe. Na njih in v neposredni bližini (na vsako stran 
5 m) ni dovoljeno postaviti in zgraditi ničesar brez soglasja 
izvajalca javne službe.

6. Obveznosti izvajalcev del

33. člen
(obveznosti izvajalcev del)

(1) Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov druge 
gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki zasebnih 
zemljišč, v katerih poteka javni vodovod, morajo pri uporabi 
zemljišč, vzdrževanju ali gradnji infrastrukture zagotoviti, da 
ne pride do poškodb javnega vodovoda in vodovodnih pri‑
ključkov.

(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega 
odstavka tega člena si mora izvajalec del iz prvega odstavka 
tega člena pri izvajalcu javne službe pridobiti podatke o poteku 
javnega vodovoda in soglasje s pogoji za izvedbo del ter ga o 
pričetku del pisno obvestiti.

(3) Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po 
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpo‑
staviti javni vodovod ali vodovodni priključek v prvotno stanje 
tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca javne službe 
in javno površino vrniti v prvotno stanje. Stroški nadzora so do‑
ločeni z veljavnim cenikom izvajalca javne službe in bremenijo 
izvajalca del.

(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali vo‑
dovodnega priključka pri izvajanju del iz prvega odstavka tega 
člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan na‑
ročiti popravilo poškodb pri izvajalcu javne službe in poravnati 
vse stroške popravila.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN 
NJENEGA OBLIKOVANJA

34. 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.

35. člen
(viri financiranja infrastrukture)

Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz dolgoročnega kreditiranja,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

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

36. člen
(infrastruktura lokalnega pomena)

(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje 
javne službe, ki je lastnina občine, sestavlja omrežje cevovodov 
ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških naprav (objekti s 
tehnološko, strojno in elektro opremo za črpanje in prečrpava‑
nje, čiščenje in hranjenje vode), ki se povezujejo v sekundarno, 

primarno in magistralno javno vodovodno omrežje, s pomočjo 
katerega se zagotavlja oskrba naselij ali delov naselij.

(2) Objekte za oskrbo s pitno vodo lahko pod enakimi, z 
zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi uporablja 
vsakdo.

(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega 
člena je obvezna na vseh območjih, kjer so vzpostavljeni javni 
sistemi za oskrbo s pitno vodo.

37. člen
(objekti in naprave v lasti uporabnika)

(1) Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne služ‑
be, ki so v lasti uporabnika so vodovodni priključek in interna 
vodovodna napeljava.

(2) Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena 
vzdržuje uporabnik na lastne stroške.

(3) Uporabnik je dolžan z objekti in napravami iz prvega 
odstavka tega člena gospodariti tako, da je omogočeno nemo‑
tena oskrba s pitno vodo.

VIII. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE

38. člen
(oblikovanje cen)

Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili 
veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospo‑
darskih javnih služb varstva okolja.

IX. NALOGE IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE

39. člen
(Naloge izvajalca javne službe)

(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe 
izdaja projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, smer‑
nice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov 
in urejanje prostora.

(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena 
mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z opravlje‑
nim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.

(3) Izvajalec javne službe vzpostavi, vodi in vzdržuje 
kataster komunalnih naprav, ki se uporabljajo za opravljanje 
dejavnosti javne službe.

(4) Strokovno‑tehnične, organizacijske in razvojne naloge 
javne službe opravlja izvajalec javne službe.

X. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

40. člen
(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pri‑
stojni občinski inšpekcijski organ ter občinska uprava občine.

(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpek‑
cijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih 
namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

(3) Pristojni organ občinske uprave občine ima pravico 
kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec 
javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, 
ki ureja varstvo osebnih podatkov.

XI. PREDPISI, SPREJETI NA PODLAGI TEGA ODLOKA

41. člen
(tehnični pravilnik)

(1) Izvajalec javne službe mora sprejeti tehnični pravilnik, s 
katerim se določijo podrobnejši pogoji za izvajanje storitev javne 
službe v skladu z določili tega odloka in drugimi predpisi.
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(2) Tehnični pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve 
se objavijo v Medobčinskem uradnem vestniku in začnejo ve‑
ljati petnajsti dan po objavi.

42. člen
(cenik storitev)

(1) Izvajalec javne službe mora sprejeti cenik storitev 
navedenih v tem odloku in ga predložiti v potrditev občinskemu 
svetu.

(2) Cenik storitev, njegove spremembe in dopolnitve se 
objavijo v uradnem glasilu občine in začnejo veljati petnajsti 
dan po objavi.

43. člen
(program ukrepov v primeru izrednih dogodkov)

(1) Izvajalec javne službe mora program ukrepov v prime‑
ru izrednih dogodkov predlagati v sprejem občinskemu svetu v 
roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.

(2) Program ukrepov v primeru izrednih dogodkov, nje‑
gove spremembe in dopolnitve se objavijo v uradnem glasilu 
občine in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

XII. KAZENSKE DOLOČBE

44. člen
(prekrški)

(1) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, če:

– se ne priključi na javni vodovod v skladu z določili prve‑
ga odstavka 10. člena tega odloka,

– ne omogoči dostopa izvajalcu javne službe do javnega 
vodovoda in vodovodnega priključka z vodomernim mestom v 
skladu z določilom 33. člena tega odloka,

– ne pridobi soglasja izvajalca javne službe v skladu z 
določilom 21. člena tega odloka,

– ne obnovi vodovodnega priključka, ko ga na to pisno 
opozori izvajalec javne službe,

– ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa za opravlja‑
nje del na svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom,

– ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa do interne 
vodovodne napeljave zaradi pregleda, odvzemanja vzorcev 
vode ali meritve tlaka na omrežju,

– ne zagotovi dostopa izvajalcu javne službe za odčitava‑
nje, pregled ali zamenjavo obračunskega vodomera,

– ne zagotovi dostopa izvajalcu javne službe za izvajanje 
rednih vzdrževalnih del na vodovodnem priključku,

– ne upošteva varčevalnih ukrepov iz objav v primeru 
motenj pri oskrbi s pitno vodo,

– ne dovoli obnove vodovodnega priključka,
– ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami 

izvajalca javne službe,
– ne dovoli prehoda za dostop do vodovodnega omrežja,
– odvzame vodo iz hidrantov na javnem vodovodnem 

omrežju v nasprotju z določilom prvega odstavka 26. člena 
tega odloka,

– če uporabi vodo iz hidranta na javnem vodovodu v na‑
sprotju z določili prvega odstavka 27. člena tega odloka,

– če se oskrbuje z vodo iz javnega vodovoda v nasprotju 
z določili tega odloka,

– če prestavi, zamenja ali popravi obračunski vodomer 
brez soglasja izvajalca javne službe,

– če ne vgradi obračunskega vodomera v času, ki je do‑
ločen v 45. členu tega odloka.

(2) Z globo 800 evrov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik.

(3) Z globo 500 evrov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

(4) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje posameznika.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen
(vgradnja vodomerov)

Lastniki stavb morajo zagotoviti, da se priključki stavb 
na sekundarni vodovod, ki ne omogoča merjenja porabe pitne 
vode za vsako posamezno stavbo posebej, prilagodijo zahte‑
vam iz Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 
41/08) do 31. decembra 2010.

46. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi s 
pitno vodo na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 71/98, 
91/05, 93/07, 35/08, 121/08).

47. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 3559‑0009/2010
Zreče, dne 14. septembra 2010

Župan 
Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.

4115. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni 
rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni 
list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo in 55/09) 
je Občinski svet Občine Zreče na 26. redni seji dne 14. 9. 
2010 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

1.
Ukine se status javnega dobra, in sicer zemljišč v splošni 

rabi:
– parc. št. 1429/6, cesta v izmeri 277 m2,

– parc. št. 1429/7, cesta v izmeri 222 m2

– parc. št. 1429/8, cesta v izmeri 222 m2, vse vpisane pri 
vl. št. 427, k.o. Stranice.

2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti 

značaj zemljišča v splošni rabi in se na njih vknjiži lastninska 
pravica v korist Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478‑47/2010‑4
Zreče, dne 14. septembra 2010

Župan
Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.
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4116. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni 
rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, 
št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo in 55/09) je Občinski 
svet Občine Zreče na 26. redni seji dne 14. 9. 2010 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

1.
Ukine se status javnega dobra zemljišče v splošni rabi 

parc. št. 1392/4, cesta v izmeri 29 m2, vpisana pri vl. št. 423, 
k.o. Zreče.

2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti zna‑

čaj zemljišča v splošni rabi in se vknjiži lastninska pravica v 
korist Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478‑42/2010‑6
Zreče, dne 14. septembra 2010

Župan
Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.

ŽELEZNIKI

4117. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) in 19. člena Statuta 
Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09) je Občinski svet 
Občine Železniki na 24. redni seji dne 3. 6. 2010 sprejel

S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
Zemljišče parc. št. 650/6 pot v izmeri 119 m2, vpisani v 

z.k.vl. št. 334, k.o. Podlonk, kot javno dobro, preneha biti javno 
dobro v splošni rabi.

II.
Dovoljuje se, da se zemljišče parc. št. 650/6 pot v izmeri 

119 m2 odpiše iz z.k.vl. št. 334, k.o. Podlonk. Vpiše se v nov 
vložek iste k.o. in pri njem se vknjiži lastninska pravica za 
Občino Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, matična št.: 
5883148.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 7113‑76/2007‑010
Železniki, dne 16. septembra 2010

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

ILIRSKA BISTRICA

4118. Odlok o porabi koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in 
lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in 
16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primor‑
skih novic št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in 
Uradne objave glasila Snežnik št. 4/06) je Občinski svet Občine 
Ilirska Bistrica na 35. seji dne 16. 9. 2010 sprejel

O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina 

prejme na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in 
lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).

NAMENSKA PORABA SREDSTEV

2. člen
Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodar‑

jenje z divjadjo, in sicer za:
1. Biomeliorativne ukrepe:
– vzdrževanje pasišč s košnjo, grmišč, gozdnih jas, mo‑

krišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izde‑
lava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega 
drevja in grmovja,

– postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež,
2. Biotehnične ukrepe:
– krmljenje divjadi,
– obdelovanje krmnih njiv,
3. Tehnične ukrepe:
– nabavo preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju 

kmetijskih del, ki so namenjena zlasti za preprečitev in omeje‑
vanje izgub divjadi na leglih in gnezdih,

– nabavo in postavitev prometnih znakov »divjad na ce‑
sti« ali preventivnih silhuet divjadi.

3. člen
Sredstva se upravičencem razdelijo na podlagi Javnega 

razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja 
z divjadjo.

Pogoje, namen in način porabe teh sredstev ter vrsto in 
obseg razpisanih ukrepov za varstvo divjadi določi z javnim 
razpisom župan.

4. člen
Upravičenci za sofinanciranje ukrepov navedenih v 2. čle‑

nu tega odloka, so lovske družine – koncesionarji, ki imajo 
podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju 
Občine Ilirska Bistrica.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 426‑2/2010
Ilirska Bistrica, dne 17. septembra 2010

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Anton Šenkinc l.r.
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KOMEN

4119. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen 
za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 
in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, 
št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 35. redni seji dne 
16. 9. 2010 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Komen  

za leto 2010

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2010 (Ura‑

dni list RS, št. 7/10) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:

»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do‑
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto Proračun 2010 Rebalans 2010

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 6.879.926 4.542.708
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.633.817 3.400.464

70 DAVČNI PRIHODKI 2.576.499 2.626.070
700 Davki na dohodek  

in dobiček 2.237.781 2.237.781
703 Davki na premoženje  249.628 303.639
704 Domači davki na blago  

in storitve 89.090 84.650
706 Drugi davki 0 0
71 NEDAVČNI PRIHODKI  1.057.318 774.394
710 Udeležba na dobičku  

in dohodki od premoženja 760.048 662.369
711 Takse in pristojbine 2.700 4.200
712 Globe in druge denarne kazni 4.300 1.000
713 Prihodki od prodaje blaga in 

storitev  26.950 50.447
714 Drugi nedavčni prihodki 263.320 56.378
72 KAPITALSKI PRIHODKI 50.600 50.600
720 Prihodki od prodaje osnovnih 

sredstev 600 600
721 Prihodki od prodaje zalog  0 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 

neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 50.000 50.000

73 PREJETE DONACIJE 6.900 8.572
730 Prejete donacije  

iz domačih virov 1.900 3.572
731 Prejete donacije iz tujine 5.000 5.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.188.609 1.083.072
740 Transferni prihodki  

iz drugih javnofinančnih institucij 575.357 312.427
741 Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna  
iz sredstev proračuna Evropske 
unije 2.613.252 770.645

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43+45) 7.996.709 5.551.422

40 TEKOČI ODHODKI 1.483.207 1.381.599
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 281.814 283.784
401 Prispevki delodajalcev  

za socialno varnost 43.340 43.340
402 Izdatki za blago  

in storitve 1.041.053 948.975

403 Plačila domačih obresti 100.000 88.500
409 Rezerve 17.000 17.000
41 TEKOČI TRANSFERI  1.616.105 1.582.560
410 Subvencije 71.494 71.494
411 Transferi posameznikom in 

gospodinjstvom 788.848 766.109
412 Transferi neprofitnim 

organizacijam  
in ustanovam 219.913 216.313

413 Drugi tekoči domači transferi 535.850 528.644
414 Tekoči transferi v tujino  0 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.419.787 2.231.872
420 Nakup in gradnja osnovnih 

sredstev 4.419.787 2.231.872
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  477.610 355.390
431 Investicijski transferi pravnim 

in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki  237.960 150.690

432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 239.650 204.700

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I-II)
(PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ) –1.116.783 –1.008.714

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 0

V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 0 0

44 DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0 0

440 Dana posojila 0 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 

in naložb 0 0
442 Poraba sredstev kupnin iz 

naslova privatizacije 0 0
443 Povečanje namenskega 

premoženja v javnih skladih in 
drugih osebah javnega prava, ki 
imajo premoženje v svoji lasti 0 0

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)  689.060 580.991

50 ZADOLŽEVANJE 689.060 580.991
500 Domače zadolževanje 689.060 580.991

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 168.946 168.946
55 ODPLAČILA DOLGA 168.946 168.946
550 Odplačilo domačega dolga 168.946 168.946

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV  
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-
VIII.) –596.669 –596.669

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
VIII.) 520.114 412.045

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X-
IX.) 1.116.783 1.008.714

XII. STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 
PRETEKLEGA LETA 596.669 596.669

9009 Splošni sklad za drugo
T5

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.
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Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Komen.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410‑06/2010‑4
Komen, dne 16. septembra 2010

Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

4120. Odlok o merilih in postopku za določitev 
nevzdrževanih objektov in za izvedbo 
vzdrževalnih del na objektih v Občini Komen

Na podlagi 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC‑B, 93/05 – 
ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US 
in 108/09) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, 
št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 35. redni seji dne 
16. 9. 2010 sprejel

O D L O K
o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih 

objektov in za izvedbo vzdrževalnih del  
na objektih v Občini Komen

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(predmet odloka)

Ta odlok določa merila in postopek za določitev objektov, 
ki ne predstavljajo nevarne gradnje po predpisih o graditvi 
objektov, vendar imajo zaradi opustitve redne in pravilne upo‑
rabe in vzdrževanja takšne pomanjkljivosti, da zaradi izrablje‑
nosti, zastarelosti, vremenskih vplivov ali učinkovanja tretjih 
zelo slabo vplivajo na zunanjo podobo naselja in krajine v 
Občini Komen (v nadaljnjem besedilu: nevzdrževani objekti) in 
je zato na njih potrebno izvesti vzdrževalna dela po predpisih 
o graditvi objektov.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo 
naslednji pomen:

– vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se ohranja 
objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega 
pa redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in 
vzdrževalna dela v javno korist;

– redna vzdrževalna dela pomenijo izvedbo manjših po‑
pravil in del na objektu ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu, 
kot so prepleskanje, popravilo vrat, oken, zamenjava poda, 
zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij in 
podobno ter s katerimi se ne spreminja zmogljivost inštalacij, 
opreme in tehnoloških naprav, ne posega v konstrukcijo objek‑
ta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti, namembnosti in 
zunanjega videza objekta;

– investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popra‑
vil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki 

sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo 
objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, 
namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, teh‑
nološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo 
druge njihove izboljšave;

– vzdrževalna dela v javno korist pomenijo izvedbo ta‑
kšnih vzdrževalnih in drugih del, za katera je v posebnem 
zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega 
zakona določeno, da se z namenom zagotavljanja opravljanja 
določene vrste gospodarske javne službe lahko spremeni tudi 
zmogljivost objekta in z njo povezana njegova velikost;

– nevarna gradnja pomeni, da gradnja, ki se izvaja ali že 
zgrajeni objekt ogroža premoženje, zdravje in življenje ljudi, 
promet, sosednje objekte oziroma njegovo okolico.

(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni 
določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga do‑
ločajo predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov 
ter drugi predpisi.

II. MERILA ZA DOLOČITEV NEVZDRŽEVANIH OBJEKTOV 
IN VZDRŽEVALNIH DEL NA NJIH

3. člen
(merila za določitev nevzdrževanih objektov)

(1) Merila za določitev nevzdrževanih objektov so merila 
za ugotovitev pomanjkljivosti objekta in merila za ugotovitev 
slabega vpliva objekta na zunanjo podobo naselja in krajine.

(2) Merila za ugotovitev pomanjkljivosti objekta so zlasti:
– močno odpadanje zaključnih plasti fasade,
– poškodovana streha ali napušč,
– poškodbe na fasadi, njena močna onesnaženost in 

spremembe njene barve ter teksture, zamakanje fasade zaradi 
poškodb strehe ali napušča,

– poškodbe žlebov in neustrezno odvajanje padavinske 
vode,

– poškodbe strešne kritine,
– poškodbe stavbnega pohištva (vrat, oken in drugega 

stavbnega pohištva).
(3) Merila za ugotovitev slabega vpliva objekta na zunanjo 

podobo naselja in krajine so zlasti:
1. pomen objekta glede na njegovo lego oziroma obmo‑

čje:
– lega ob glavnih prometnih vpadnicah,
– lega ob glavnih mestnih ulicah, mestnih trgih, parkih in 

ob/na drugih urbanistično izpostavljenih lokacijah,
– lega v neposredni bližini kulturnega spomenika ali kul‑

turne dediščine,
– lega v območju, ki je kulturni spomenik,
– lega v kulturno‑zgodovinskem središču naselja,
– lega v območju turističnih znamenitosti,
– lega ob objektih, namenjenih izvajanju javnih služb 

na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture ter znanosti in 
raziskovanja,

– lega v območju, kjer sicer prevladuje visoka stopnja 
vzdrževanosti objektov in urejenosti njihove okolice,

– lega v območju izjemne krajine oziroma zavarovanih 
naravnih vrednot.

2. Pomen objekta z vidika njegovega namena:
– objekt, v katerem se izvajajo javne službe na področju 

zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture ter znanosti in raziskovanja,
– objekt javnega pomena, v katerem dela oziroma se v 

njem zadržuje ali ga obiskuje večje število ljudi (turistični objek‑
ti, železniške in avtobusne postaje ipd.).

3. Pomen objekta z vidika kulturno‑spomeniške vrednosti:
– objekt, ki ima status kulturnega spomenika,
– objekt, ki je kulturna dediščina.
(4) Za določitev objekta kot nevzdrževanega mora biti 

izpolnjeno vsaj eno merilo iz drugega in vsaj eno merilo iz 
tretjega odstavka tega člena.
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4. člen
(določitev vzdrževalnih del)

(1) Za vsako ugotovljeno pomanjkljivost objekta se določi 
tista vzdrževalna dela, ki bodo to pomanjkljivost odpravila v naj‑
večji možni meri, in sicer z vidika celovitosti sanacije, ustrezne‑
ga zmanjšanja možnosti ponovnega nastanka pomanjkljivosti 
in stroškovne ugodnosti. Pri tem je potrebno izhajati iz določb, 
ki jih glede izgleda objekta določa prostorski akt ter iz stanja in 
izgleda okoliških objektov in območja.

(2) Pri določanju nevzdrževanih objektov in določitvi nabora 
vzdrževalnih del se poleg meril, določenih v tem odloku, upošte‑
va tudi načelo sorazmernosti med težo predvidenega posega in 
javno koristjo, ki se s predvidenimi deli zasleduje. Pri tehtanju so‑
razmernosti se mora upoštevati vse pozitivne in negativne strani 
predvidenih posegov in z njim povezane javne koristi na eni strani 
ter pravice in interese lastnika objekta na drugi strani.

(3) Lastniku objekta se lahko naložijo samo tista vzdr‑
ževalna dela, ki so potrebna, da se izboljša izgled tistih delov 
objekta, ki so vidni z javnih površin.

(4) Redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna 
dela in vzdrževalna dela v javno korist se lahko začnejo brez 
gradbenega dovoljenja.

III. DOLOČITEV NEVZDRŽEVANIH OBJEKTOV  
IN VZDRŽEVALNIH DEL

5. člen
(elaborat za določitev nevzdrževanih objektov  

in vzdrževalnih del)
(1) Na podlagi določb 3. in 4. člena tega odloka se izdela 

elaborat, v katerem se določijo območja in objekti za izvedbo 
vzdrževalnih del ter vzdrževalna dela na njih.

(2) Elaborat iz prejšnjega odstavka izdela fizična ali prav‑
na oseba, ki v skladu s predpisi o graditvi objektov opravlja 
dejavnost projektiranja.

(3) V elaboratu mora biti za vsak objekt posebej obrazložena 
in utemeljena določitev objekta za nevzdrževanega ter predlagan 
nabor vzdrževalnih del. Če se ugotovi, da na objektu obstajajo 
takšne pomanjkljivosti, ki jih ne bo možno odpraviti samo z vzdr‑
ževalnimi deli, temveč bi bila za to potrebna rekonstrukcija objekta 
ali celo njegova odstranitev, mora biti to v elaboratu posebej 
izpostavljeno. Kolikor je objekt zavarovan v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo kulturne dediščine, mora biti elaborat izdelan v 
sodelovanju z organom pristojnim za varstvo kulturne dediščine.

(4) Elaborat mora vsebovati tudi:
– objekt oziroma območje, na katerem stoji nevzdrževan 

objekt, z navedbo parcelne številke oziroma parcelnih številk 
in katastrske občine, na kateri stoji objekt,

– nabor oziroma vrsto vzdrževalnih del, s katerimi naj se 
odpravi pomanjkljivosti nevzdrževanih objektov,

– določitev predvidenih stroškov vzdrževalnih del.

6. člen
(sprejem odloka o vzdrževanju objektov)

(1) Na podlagi meril, določenih v tem odloku, in na podlagi 
izdelanega elaborata, se sprejme odlok o vzdrževanju objekta 
oziroma objektov, če jih je več.

(2) Za pripravo odloka iz prejšnjega odstavka lahko župan 
imenuje posebno delovno skupino kot posvetovalno telo, ki je 
sestavljena multidisciplinarno iz reprezentativnih strok, zlasti s 
področja arhitekture, prostorskega načrtovanja, gradbeništva, 
varstva kulturne dediščine ipd.

7. člen
(vsebina odloka o vzdrževanju objektov)

Odlok o vzdrževanju objekta oziroma objektov vsebuje:
– objekt oziroma območje, na katerem stoji nevzdrževani 

objekt, z navedbo parcelne številke oziroma parcelnih številk 
in katastrske občine, na kateri stoji objekt,

– nabor oziroma vrsto vzdrževalnih del, s katerimi naj se 
odpravijo pomanjkljivosti na nevzdrževanemu objektu,

– določitev predvidenih stroškov vzdrževalnih del,
– navedbo objekta, pri katerem bi bila potrebna rekon‑

strukcija ali odstranitev del,
– navedbo o sodelovanju z organom pristojnim za var‑

stvo kulturne dediščine, če je nevzdrževani objekt zavarovan 
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine,

– elaborat kot njegov sestavni del.

8. člen
(pisno obvestilo lastniku nevzdrževanega objekta)
Lastnika nevzdrževanega objekta se pred pripravo odlo‑

ka pisno obvesti in se ga povabi k sodelovanju glede izvedbe 
nujno potrebnih vzdrževalnih del. Obvestilo lastniku mora 
vsebovati tudi opozorilo, da če sam ne bo opravil vzdrževal‑
nih del, se bo na podlagi sprejetega odloka za nevzdrževani 
objekt odredilo prisilno vzdrževanje po predpisih o graditvi 
objektov.

IV. IZVEDBA VZDRŽEVALNIH DEL

9. člen
(izdaja odločbe)

Na podlagi sprejetega odloka iz 6. člena pristojni občin‑
ski organ, v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku, 
po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero lastnika objekta 
zaveže, da v določenem roku izvede vzdrževalna dela opre‑
deljena v odloku oziroma v izdelanem elaboratu.

10. člen
(prisilna izvedba vzdrževalnih del)

(1) Če lastnik nevzdrževanega objekta v roku, določe‑
nem z odločbo, ne izvede predpisanih vzdrževalnih del, se 
opravi izvršba za nedenarno obveznost po drugih osebah v 
skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku.

(2) Če občina za izvršbo iz prejšnjega odstavka tega čle‑
na sama založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, pridobi 
na objektu, na katerem so se izvedla vzdrževalna dela, za‑
konito hipoteko v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del. Na 
podlagi izdane odločbe lahko občina zahteva vpis zaznambe 
vrstnega reda za vpis zakonite hipoteke v zemljiško knjigo.

(3) Kolikor občina v skladu s prejšnjim odstavkom založi 
sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, lastniku najprej izstavi 
račun v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del. Izstavljeni 
račun občine je izvršilni naslov.

(4) Če se pri izvedbi del, odrejenih z odločbo občine 
na podlagi neodvisnih strokovnih ocen ugotovi, da ugoto‑
vljenih pomanjkljivosti na objektu ni možno odpraviti samo z 
vzdrževalnimi deli, lahko občina izda novo odločbo, v kateri 
odredi rekonstrukcijo objekta, če pa se ugotovi, da je objekt v 
takšnem stanju, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti niti z 
rekonstrukcijo, lahko občina odredi odstranitev objekta.

(5) Občina lahko lastniku izda odločbo na podlagi ne‑
odvisne strokovne ocene, s katero odredi rekonstrukcijo ali 
odstranitev objekta, tudi, ne da bi predhodno izdala odločbo 
za izvedbo vzdrževalnih del, v primeru:

– če glede na stanje objekta obstaja utemeljen dvom, 
da vzdrževalna dela ne bodo zadostovala za odpravo po‑
manjkljivosti,

– če je rekonstrukcija ali rušitev pogoj za izvedbo potreb‑
nih vzdrževalnih del na objektu ali delu objekta.

(6) Če lastnik objekta, ki ga je treba rekonstruirati ali 
odstraniti, v roku, določenem v odločbi, ne zaprosi za izdajo 
gradbenega dovoljenja in objekta ne rekonstruira oziroma 
odstrani, se opravi izvršba za nedenarno obveznost s prisi‑
litvijo.
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V. KONČNA DOLOČBA

11. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007‑04/2010‑3
Komen, dne 16. septembra 2010

Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

4121. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln 
na območju Občine Komen

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), 
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB2, 76/08, 79/09) in 16. člena Statuta Občine Komen 
(Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 
35. redni seji dne 16. 9. 2010 sprejel

O D L O K
o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju 

Občine Komen

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določajo merila za določitev pogojev 

za prodajo blaga zunaj prodajaln na površinah na območju 
Občine Komen.

Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja s potujočo pro‑
dajalno, na premični stojnici, s prodajnim avtomatom, od vrat 
do vrat, na daljavo, na tržnici in na prireditvah, sejmih, shodih 
in podobno.

2. člen
Za prodajo blaga zunaj prodajaln mora prodajalec pri‑

dobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca 
prostora, na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju 
morata biti določena prostor in časovni termin prodaje bla‑
ga.

V primeru, da gre za prodajo blaga na prireditvah lahko 
organizator prireditve pridobi pisno soglasje za vse prodajalce, 
ki prodajajo na prireditvi.

Prodajalec, ki želi izvajati prodajo na javnih površinah ali 
nepremičninah, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Komen, 
mora zaprositi in pridobiti soglasje Občine Komen.

Soglasje iz tretjega odstavka tega člena izda občinska 
uprava.

3. člen
Prodajalec, ki želi prodajati na javnih površinah ali nepre‑

mičninah, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Komen, mora 
vložiti vlogo za pridobitev soglasja najmanj 10 dni pred pričet‑
kom prodaje blaga.

V vlogi mora biti navedeno:
– podatki vlagatelja,
– vrsta blaga namenjenega prodaji,
– lokacija, kjer se bo prodaja vršila,
– površina potrebna za prodajo,
– časovno obdobje prodaje (navedba dni oziroma obdobje 

prodaje).

4. člen
Pristojni organ občinske uprave izda soglasje za posame‑

zna časovna obdobja v letu, vendar največ za obdobje enega 
koledarskega leta.

5. člen
Na prodajnem prostoru smejo prodajati:
– kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo pridelke 

in izdelke,
– posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost do‑

mače obrti in prodajajo proizvode lastne proizvodnje,
– nabiralci gozdnih sadežev, zdravilnih zelišč in cvetja,
– društva in humanitarne organizacije,
– posamezniki, ki prodajajo rabljene predmete (starine),
– druge fizične in pravne osebe, ki so registrirane za 

opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln.
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko na prodajnem 

prostoru prodajajo samo določeni, v prvem odstavku tega člena 
navedeni, prodajalci, če je tako opredeljeno s predpisom, ki 
natančneje določa pogoje prodaje blaga na prodajnem prostoru 
(npr. sejemski red).

6. člen
Prodaja blaga zunaj prodajaln se lahko izvaja:
– na tržnih prostorih na območju Občine Komen,
– na sejmih v Občini Komen,
– občasno ob drugih priložnostih: na prireditvah (občinske 

in druge prireditve, občinski praznik), shodih in podobno.
Za prodajo blaga zunaj prodajaln se lahko uporabljajo tudi 

druge javne površine, ki niso posebej predvidene za tržnico, se‑
jem ali druge občasne priložnosti, ki so navedene v tretji alineji 
prvega odstavka tega člena, če uporabnik prostora predhodno 
pridobi soglasje občine.

7. člen
Prodajalec lahko opravlja prodajo iz potujoče prodajalne 

na javnih površinah na podlagi odločbe občinske uprave Obči‑
ne Komen, v kateri se določi seznam mest za prodajo blaga in 
vrsta blaga, ki se prodaja iz potujoče prodajalne.

8. člen
Prodaja blaga na prodajnih mestih je prosta in se opravlja 

v skladu z določili tega odloka in drugimi občinskimi in državni‑
mi predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln.

Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja 
prodajalec.

9. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih 

prodajnih mestih. Po poteku prodajnega časa in ko je blago 
prodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajno mesto, odstra‑
niti embalažo, odpadke in neprodano blago.

II. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN V OKVIRU 
SEJEMSKE DEJAVNOSTI

10. člen
Na območju Občine Komen se izvaja sejem v dveh na‑

seljih:
– Komen in
– Štanjel.
Ne glede na določila iz prvega odstavka tega člena, se 

lahko določi sejem tudi v drugih naseljih Občine Komen, koli‑
kor se izkaže potreba po tem. O lokaciji sejma odloča občinski 
svet.

11. člen
Kolikor ni v predpisu, ki natančneje določa pogoje delo‑

vanja sejma, določeno drugače, je upravljavec sejmov Občina 
Komen.



Uradni list Republike Slovenije Št. 75 / 24. 9. 2010 / Stran 11029 

12. člen
Za potrebe sejma lahko prodajalec najame občinske stoj‑

nice.
Prodajalec mora Občino Komen za najem stojnice zapro‑

siti najmanj 5 dni pred pričetkov sejma.
Višino pristojbine za najem občinske stojnice določi s 

sklepom župan.
Ne glede na določila prvega in drugega odstavka tega 

člena, lahko Občina Komen prodajalcu stojnice ne da v najem, 
v kolikor jo sama potrebuje za druge namene.

13. člen
Podrobnejša določila glede pogojev prodaje blaga na 

sejmih na območju Občine Komen so določena s posebnim 
predpisom, ki ga sprejme občinski svet.

III. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA OBČASNIH 
PRODAJNIH PROSTORIH

14. člen
Prodaja blaga zunaj prodajaln na občasnih prodajnih pro‑

storih je prodaja na:
– prireditvah (občinske in druge prireditve, občinski pra‑

znik in podobno),
– shodih in podobno na območju Občine Komen ter
– na površinah, ki niso posebej predvidene za prodajo 

blaga zunaj prodajaln in ne sodijo v prvo in drugo alinejo tega 
odstavka, če uporabnik prostora predhodno pridobi soglasje 
občine.

15. člen
V vsakem naselju v Občini Komen je lahko določena 

samo ena površina (občasen prodajni prostor) iz tretje alineje 
14. člena, razen v Komnu in Štanjelu, kjer jih je lahko določenih 
več.

Površine iz tretje alineje 14. člena so običajno v središču 
naselij.

V Komnu je taka javna površina določena ob kulturnem 
domu, v Štanjelu pa javni površini v starem delu Štanjela med 
grajskim dvoriščem in cerkvijo Sv. Danijela in na javnem par‑
kirišču ob lokalni cesti Štanjel–Komen, parc. št. 500/14 k.o. 
Štanjel (»Polje«).

Ostale površine iz tretje alineje 14. člena, razen površin 
iz tretjega odstavka tega člena, določi s sklepom župan s so‑
glasjem vaške skupnosti.

Na ta način se lahko prodaja naslednje blago:
– živila (žita, mlevski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz 

sadja, mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, ribe in 
ribji izdelki, čebelarski izdelki, ostala živila rastlinskega in ži‑
valskega izvora, alkoholne in brezalkoholne pijače ter zdravilna 
zelišča) in

– neživilski izdelki (izdelki domače in umetnostne obrti, 
suha roba, turistični spominki, izdelki iz zelišč).

Izjemoma se lahko na teh površinah prodaja tudi tekstilno 
blago, če je to v interesu Občine Komen. O tem odloča župan 
s sklepom.

16. člen
Brezplačna uporaba stojnic je možna samo na tistih obča‑

snih prodajnih prostorih iz 14. člena tega odloka, ki so namenje‑
ni za dejavnosti v interesu Občine Komen (občinske prireditve, 
občinski praznik), za društva in humanitarne organizacije.

17. člen
V času večjih prireditev na območju Občine Komen se 

prodajo zunaj prodajaln prilagodi potrebam prireditev oziroma 
se prodajo zunaj prodajaln v času prireditev začasno ustavi.

IV. PRISTOJBINE

18. člen
Za uporabo tržnega prostora, prostora v času sejmov, 

prireditev, shodov in podobno ter drugih javnih površin za 
prodajo blaga zunaj prodajaln se plačuje pristojbina.

Občina Komen zaračunava pristojbino za uporabo javne 
površine za prodajo blaga zunaj prodajaln na podlagi pred‑
pisa, ki določa obveznost plačevanja občinskih taks v Občini 
Komen.

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko 
župan prodajalca oziroma prodajalce, ki prodajajo na priredi‑
tvi, ki je v interesu Občine Komen, s sklepom oprosti plačila 
pristojbine.

Pristojbino mora prodajalec poravnati v preračunanem 
enkratnem letnem znesku ali pred vsakokratnim pričetkom 
prodaje blaga oziroma na dan opravljanja prodaje.

V. NADZOR

19. člen
Inšpekcijski nadzor opravljajo pristojni inšpekcijski or‑

gani.
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja pri‑

stojna občinska inšpekcijska in redarska služba.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

20. člen
Z globo 500 EUR se kaznuje prodajalec – pravna oseba 

ali podjetnik posameznik, če opravlja prodajo blaga izven pro‑
dajalne na javnih površinah ali površinah, ki so v lasti Občine 
Komen, brez soglasja Občine Komen.

Z globo 200 EUR se kaznuje:
– odgovorna oseba pri prodajalcu, ki stori prekršek iz 

prvega odstavka tega člena,
– fizična oseba, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje, 

če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javni površini 
ali površini, ki je v lasti Občine Komen, brez soglasja Občine 
Komen,

– prodajalca, ki izvaja prodajo v nasprotju z izdanim 
soglasjem občine.

Pristojni organi iz 19. člena izrekajo globe in varstvene 
ukrepe odvzema blaga in delovnih priprav, ki so bile upora‑
bljene pri kršitvi.

VII. KONČNE DOLOČBE

21. člen
Pristojni inšpekcijski organ nadzoruje prodajo zunaj pro‑

dajaln po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom.

22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. janu‑
arjem 2011.

Št. 007‑5/2010‑3
Komen, dne 16. septembra 2010

Župan 
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.
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VLADA
4122. Uredba o dopolnitvah Uredbe o energetski 

infrastrukturi

Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 
58. člena in prvega odstavka 60. člena Energetskega zakona 
(Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 
in 22/10) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o energetski infrastrukturi

1. člen
V Uredbi o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, 

št. 62/03 in 88/03) se za 23. členom dodajo naslov novega IV.a 
dela s tremi poglavji in novi 23.a, 23.b, 23.c, 23.č in 23.d člen, 
ki se glasijo:

»IV.a POSEBNOSTI IN IZJEME NA PODROČJU 
PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

1. Pogoji za montiranje in priključevanje enostavnih 
naprav na elektroenergetsko omrežje

23.a člen
Montiranje naprav, ki proizvajajo električno energijo iz ob‑

novljivih virov energije in iz soproizvodnje toplote in električne 
energije z visokim izkoristkom, se v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev, šteje za investicijska vzdrževalna dela, če so takšne 
naprave v skladu s to uredbo uvrščene med enostavne naprave 
za proizvodnjo električne energije (v nadaljnjem besedilu: eno‑
stavne naprave) in izpolnjujejo še naslednje zahteve:

1. da se enostavna naprava montira na ali v obstoječo 
stavbo ali gradbeni inženirski objekt, zgrajen v skladu s pred‑
pisi, ki urejajo graditev (v nadaljnjem besedilu: zgradba) ali 
da se enostavna naprava montira tik ob zgradbi oziroma na 
stavbnem zemljišču, na katerem stoji zgradba, odmik od takšne 
zgradbe in višina enostavne naprave pa ne presega višine 
zgradbe, njena tlorisna površina na zemljišču pa ne presega 
20% zazidane površine zemljišča, pri čemer pa montaža takšne 
naprave ne sme biti v nasprotju s prostorskimi akti. Preveritev, 
ali montaža enostavne naprave ni v nasprotju s prostorskimi 
akti, izvede investitor s pomočjo lokacijske informacije, lahko 
pa tudi posameznik, ki izpolnjuje pogoje za izdelovalca prostor‑
skega akta ali za odgovornega projektanta v skladu s predpisi, 
ki urejajo graditev;

2. da se v primeru montaže enostavne naprave na ali v 
zgradbo pred začetkom del izdela statična presoja, s katero 
se dokaže, da zaradi dodatne obremenitve njene konstrukcije 
ne bo ogrožena mehanska odpornost in stabilnost. Statično 
presojo lahko izdela posameznik, ki izpolnjuje pogoje za odgo‑
vornega projektanta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev;

3. da se ob montaži enostavne naprave na obstoječi 
objekt, za katerega se skladno s predpisi, ki urejajo požarno 
varnost, šteje za požarno manj zahtevno stavbo ali požarno 
zahtevno stavbo ali za objekt, za katerega je obvezna izdelava 
študije požarne varnosti, pred začetkom del izdela presoja, s 
katero se dokaže, da se zaradi navedene montaže požarna 
varnost objekta ne bo zmanjšala. Presojo za požarno manj 
zahtevno stavbo lahko izdela odgovorni projektant, ki je vpisan 
v imenik odgovornih projektantov v skladu z zakonom o graditvi 
objektov, za požarno zahtevno stavbo ali za objekt, za katere‑
ga je obvezna izdelava študije požarne varnosti pa odgovorni 
projektant, ki sme izdelati študijo požarne varnosti;

4. da se v primeru montaže enostavne naprave na ali v 
zgradbo pred začetkom del izdela presoja, iz katere izhaja, da 
je zaščita pred delovanjem strele in zagotovitev varnosti nizko‑
napetostnih električnih inštalacij in naprav v skladu s predpisi, 

ki urejajo zaščito pred delovanjem strele in nizkonapetostnih 
električnih inštalacij v stavbah (v nadaljnjem besedilu: presoja 
o zaščiti pred strelami). Presojo o zaščiti pred strelami lahko 
izdela posameznik, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega pro‑
jektanta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev;

5. da se v primeru, če leži zemljišče z zgradbo na območju, 
ki se skladno s predpisi s področja varstva okolja razvršča v 
območje II. ali III. stopnje varstva pred hrupom, pred začetkom 
del za enostavne naprave z rotirajočimi deli izdela presoja o za‑
gotovljenih tehničnih in konstrukcijskih ukrepih za zmanjševanje 
širjenja hrupa, s katero se dokaže, da bo obratovanje enostavne 
naprave izpolnjevalo zahteve, ki so določene za nov vir hrupa v 
predpisih s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: pre‑
soja o zaščiti pred hrupom). Presojo o zaščiti pred hrupom lahko 
izdela posameznik, ki skladno s predpisi s področja varstva oko‑
lja izpolnjuje pogoje za izvajalca ocenjevanja hrupa;

6. da je v primeru, če leži zemljišče z zgradbo, na ali v ka‑
teri oziroma ob kateri naj bi bila montirana enostavna naprava, 
na območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varoval‑
ni pas ali varovano območje, pridobljeno soglasje pristojnega 
organa oziroma službe (v nadaljnjem besedilu: preveritev o mo‑
rebitnem obstoju varovanja). Preveritev o morebitnem obstoju 
varovanja lahko izvede posameznik, ki izpolnjuje pogoje za 
izdelovalca prostorskega akta ali za odgovornega projektanta 
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev;

7. da ima investitor za zgradbo oziroma zemljišče, na ka‑
terem se namerava izvajati montaža enostavne naprave, prido‑
bljeno pravico graditi ter soglasje lastnikov sosednjih zemljišč, 
koliko se montaža izvaja na zemljišču ob zgradbi v oddaljenosti 
manj kot 1,5 m od meje sosednjih zemljišč.

23.b člen
Med enostavne naprave se po tej uredbi uvrščajo:
– naprave, ki proizvajajo električno energijo s soproizvo‑

dnjo toplote in električne energije z nazivno električno močjo 
do vključno 50 kW,

– naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo 
gorivnih celic z nazivno električno močjo do vključno 50 kW,

– naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo sonč‑
ne energije z nazivno električno močjo do vključno 1 MW in

– naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo 
vetrne energije z nazivno električno močjo do vključno 50 kW.

23.c člen
(1) Za izpolnitev zahtev iz 23.a člena te uredbe pred za‑

četkom del poskrbi investitor enostavne naprave.
(2) Zahtevi za priključitev enostavne naprave na elektro‑

energetsko omrežje, ki jo investitor v skladu s splošnimi pogoji 
za dobavo in odjem električne energije vloži pri sistemskem 
operaterju distribucijskega elektroenergetskega omrežja (v na‑
daljnjem besedilu: sistemski operater), se priloži izpolnjen obra‑
zec, določen v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe, s katerim 
investitor naprave izjavlja, da je njegova naprava enostavna 
naprava in da so bile pri njeni montaži upoštevane zahteve iz 
23.a člena te uredbe.

2. Nadzorstvo

23.č člen
Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega poglavja, ki se 

nanašajo na montažo in priključevanje enostavnih naprav na 
elektroenergetsko omrežje, opravlja inšpekcija, pristojna za 
energetiko.

3. Kazenske določbe

23.d člen
(kazenske določbe)

(1) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 



Uradni list Republike Slovenije Št. 75 / 24. 9. 2010 / Stran 11031 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez grad‑
benega dovoljenja montira napravo, ki proizvaja električno 
energijo iz obnovljivih virov energije ali napravo, ki proizvaja 
električno energijo s soproizvodnjo toplote in električne ener‑
gije z visokim izkoristkom v nasprotju z določbami 23.a člena 
te uredbe.

(2) Z globo od 250 do 500 eurov se kaznuje tudi odgo‑
vorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega od‑
stavka.

(3) Če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena prav‑
na oseba, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe, 
šteje za srednjo gospodarsko družbo, se kaznuje z globo od 
2.000 do 10.000 eurov, pravna oseba, ki se po predpisih, ki ure‑
jajo gospodarske družbe, šteje za veliko gospodarsko družbo, 
pa se kaznuje z globo od 5.000 do 25.000 eurov, odgovorna 
oseba pravne osebe, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske 
družbe, šteje za srednjo in veliko gospodarsko družbo, pa se 
kaznuje z globo od 500 do 1.000 eurov.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
(1) Če je bilo montiranje naprav, ki proizvajajo električno 

energijo iz obnovljivih virov energije ali iz soproizvodnje toplote 
in električne energije z visokim izkoristkom in so v skladu s 
to uredbo uvrščene med enostavne naprave, izvedeno pred 
uveljavitvijo te uredbe ter z dnem uveljavitve te uredbe tudi že 
priključene na elektroenergetsko omrežje, se z dnem uveljavi‑
tve te uredbe takšna montaža šteje za izvedeno investicijsko 
vzdrževalno delo.

(2) Če je za napravo, ki proizvaja električno energijo iz 
obnovljivih virov energije ali iz soproizvodnje toplote in elek‑
trične energije z visokim izkoristkom in je v skladu s to uredbo 
uvrščena med enostavne naprave, pred dnem uveljavitve te 
uredbe sistemski operater že izdal soglasje za njeno priklju‑
čitev na elektroenergetsko omrežje in je takšna naprava na 
tej podlagi že montirana, ni pa še priključena na elektroener‑
getsko omrežje, se z dnem uveljavitve te uredbe tudi takšna 
montaža šteje za izvedeno investicijsko vzdrževalno delo, 
priključitev naprave pa izvede sistemski operater v skladu s 
pogoji iz soglasja za njeno priključitev na elektroenergetsko 
omrežje.

(3) Če pred uveljavitvijo te uredbe za napravo, ki proizvaja 
električno energijo iz obnovljivih virov energije ali iz soproi‑
zvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom 
in je v skladu s to uredbo uvrščena med enostavne naprave, 
sistemski operater še ni izdal soglasja za njeno priključitev na 
elektroenergetsko omrežje, je pa takšna naprava že montirana, 
se njena montaža šteje za izvedeno investicijsko vzdrževalno 
delo, če njen investitor najkasneje v 90 dneh po uveljavitvi 
te uredbe pri sistemskem operaterju vloži zahtevo za njeno 
priključitev in tej zahtevi priloži izpolnjen obrazec iz Priloge 2 
te uredbe, sistemski operater pa na tej podlagi omogoči pri‑
ključitev enostavne naprave na elektroenergetsko omrežje s 
sklenitvijo pogodbe o dostopu do omrežja.

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00713‑31/2010
Ljubljana, dne 23. septembra 2010
EVA 2009‑2111‑0032

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
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Priloga

PRILOGA 2 
I N V E S T I T O R 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
če je investitor pravna oseba: ime firme, naslov (sedež) in identifikacijska številka (ID) 
če je investitor fizična oseba; ime in naslov bivališča 

 
ENOSTAVNE NAPRAVE ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE 

………………………………………………………………………………………………………………………
. 

………………………………………………………………………………………………………………………
. 

………………………………………………………………………………………………………………………
. 

vrsta enostavne naprave s kratkim opisom njenih karakteristik in o njenem izdelovalcu 
 

ki je montirana na / v / ob (*ustrezno obkrožiti) zgradbi, ki stoji na zemljišču parc. št. ………………… k.o. 
………………………………………………………. 

 
I Z J A V L J A M 

 
da je naprava, za katero vlagam zahtevo za njeno priključitev na elektroenergetsko omrežje, 
enostavna naprava za proizvodnjo električne energije in da so bile pri njeni montaži upoštevane 
zahteve, predpisane s 23.a členom Uredbe o energetski infrastrukturi, 
 

kar dokazujem z naslednjim: 
1. za zgradbo je bilo izdano / gradbeno dovoljenje oz. uporabno dovoljenje / potrdilo, da ima zgradba 
uporabno dovoljenje po samem zakonu (*ustrezno obkrožiti) štev. ……………… z dne ……………… 
2. preveritev, da montaža ni v nasprotju s prostorskimi akti, je izvedel 
 ………………………………………………………………………………..

ime in priimek 

 
 

 podpis in osebni žig* 
(osebni žig samo, če ni LI) 

3. statično presojo je izdelal  
……………………………………………………………………………….. 

ime in priimek 

 
 

 podpis in osebni žig 
4. presojo s področja požarne varnosti (* samo, če je tako zahtevano) 
je izdelal  
………………………………………………………………….………….. 

ime in priimek 

 
 

podpis in osebni žig 

5. presojo o zaščiti pred strelami je izdelal  
…………………………………………………………………...………… 

ime in priimek 

 
 

podpis in osebni žig 
6. presojo o zaščiti pred hrupom je izdelal  
…………………………………………………………….……………….. 

naziv in sedež osebe in številka ter trajanje pooblastila 

 
 

podpis in žig 
7. zemljišče, na katerem stoji zgradba in je montirana enostavna naprava, leži / ne leži (*ustrezno 
obkrožiti) na območju varovalnega pasu. 
Pridobljena soglasja (* samo v primeru, če je obkroženo »leži«):  
…………………………………………………………………………………………………………………………
naziv soglasodajalcev ter številka in datum izdaje soglasja 
8. zgradba ali zemljišče z zgradbo, na kateri je montirana enostavna naprava, je / ni (*ustrezno 
obkrožiti) na območju, varovanem s posebnimi predpisi. 
Pridobljena soglasja (* samo v primeru, če je obkroženo »je«):  
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
naziv soglasodajalcev ter številka in datum izdaje soglasja 
9, preveritev o morebitnem obstoju varovanja iz 7. in 8. tč. je izvedel 
 ………………………………………………………………………………..

ime in priimek 

 
 

podpis in osebni žig 
Kraj in datum: 
 
V ……………………………… 
dne …………………………… 

 
 

M.P. 
 

Obrazec izpolnil: 
 

…………………………….. 
podpis odgovorne osebe investitorja 
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4123. Uredba o državnem prostorskem načrtu 
za odsek avtoceste Draženci–mednarodni 
mejni prehod Gruškovje

Na podlagi šestega odstavka 34. člena Zakona o prostor‑
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B in 
108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za odsek 

avtoceste Draženci–mednarodni mejni prehod 
Gruškovje

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)

(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji pro‑
storskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 
– ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list 
RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni prostorski 
načrt za odsek avtoceste Draženci–mednarodni mejni prehod 
Gruškovje (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).

(2) Državni prostorski načrt je v juniju 2010 izdelalo pod‑
jetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o., številka 
projekta 7069.

2. člen
(vsebina uredbe)

(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, 
območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede na‑
membnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in obliko‑
vanja, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, merila in pogoje za 
parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, 
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, pogoje varovanja zdravja 
ljudi, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in 
zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta ter dopu‑
stna odstopanja.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in 
grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj 
z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje in 
prostor, Direktoratu za prostor, in pri službah, pristojnih za ure‑
janje prostora v občinah Hajdina, Videm, Podlehnik in Žetale.

(3) Oznake, navedene v 7., 8., 9., 11., 13., 16., 20., 21., 
22., 23., 24., 26., 30., 40., 42., 45., 46. in 47. členu te uredbe, 
so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega 
prostorskega načrta.

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)

Prostorske ureditve, ki se načrtujejo z državnim prostor‑
skim načrtom, so:

– avtocestni odsek Draženci–mednarodni mejni prehod 
Gruškovje (v nadaljnjem besedilu: avtocesta) z vsemi objekti in 
ureditvami, potrebnimi za nemoteno funkcioniranje avtoceste, 
varovanje okolja in oblikovanje obcestnega prostora,

– vzporedna cesta od Pobrežja do obstoječega nadvoza, 
ki prečka avtocesto v km 12 + 960, kjer se naveže na obsto‑
ječe stanje lokalne ceste LC457031 (Kozminci–Tri Vode), ki 
omogoča dostope na zemljišča in objekte v Republiki Sloveniji 
(v nadaljnjem besedilu: vzporedna cesta), z vsemi objekti in 
ureditvami, potrebnimi za njeno nemoteno funkcioniranje, va‑
rovanje okolja in oblikovanje obcestnega prostora,

– nadomestni habitat,
– prilagoditve obstoječih ureditev gospodarske javne infra‑

strukture hidromelioracijskih sistemov zaradi gradnje avtoceste in 
vzporedne ceste.

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

4. člen
(obseg območja)

(1) Območje državnega prostorskega načrta je določeno 
s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v 
naravo. Koordinate tehničnih elementov so vpisane na prikazu 
območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel.

(2) Na območju državnega prostorskega načrta iz prejšnjega 
odstavka so skladno z geodetskim načrtom zemljišča oziroma deli 
zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:

– k. o. Draženci: 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 158/5, 161/8, 
161/9, 161/24, 373/64, 728/2, 728/7, 734;

– k. o. Pobrežje: *238, 604/3, 742/1, 743/2, 744/1, 744/3, 
744/4, 753, 754, 755, 762/1, 763/1, 764/3, 765, 766/1, 767/2, 
768, 772, 773, 776/1, 777, 778, 779/1, 780/1, 781/2, 782/2, 783, 
784/2, 785/2, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 
821, 822/1, 822/2, 823/1, 824/1, 825/1, 826/1, 827/2, 828/2, 829/1, 
829/2, 831, 832, 833/1, 833/2, 833/3, 835, 836, 837/1, 837/2, 
837/4, 837/5, 838/1, 838/2, 838/3, 838/4, 838/5, 838/7, 839/1, 
839/2, 839/3, 840/1, 840/3, 841/2, 841/5, 841/7, 841/8, 841/10, 
841/11, 841/12, 841/13, 841/14, 841/15, 841/16, 841/17, 841/18, 
841/19, 841/20, 841/21, 841/22, 841/23, 841/24, 841/25, 841/26, 
841/27, 841/29, 841/30, 841/31, 841/32, 841/33, 841/34, 841/35, 
841/38, 841/39, 841/40, 841/43, 841/44, 841/45, 841/47, 841/48, 
841/49, 841/50, 841/51, 841/52, 841/56, 841/57, 841/60, 841/61, 
841/62, 841/63, 841/64, 841/66, 841/68, 841/69, 841/70, 841/71, 
841/72, 841/73, 841/74, 841/75, 841/76, 841/77, 841/78, 841/79, 
841/80, 841/81, 841/82, 841/83, 841/84, 841/85, 841/87, 841/88, 
841/89, 841/90, 841/92, 841/93, 841/94, 841/95, 841/96, 841/97, 
841/98, 841/102, 841/103, 841/105, 841/106, 841/107, 841/114, 
841/115, 841/117, 841/118, 841/119, 841/124, 841/125, 841/126, 
841/127, 841/128, 841/129, 841/130, 841/131, 841/132, 841/133, 
841/134, 841/135, 841/136, 841/137, 841/138, 841/139, 841/140, 
841/141, 841/142, 841/143, 841/144, 841/145, 841/146, 841/147, 
841/148, 841/149, 1128, 1129, 1141, 1204;

– k. o. Lancova vas: *65, *70, *86, *151, *192, 229/3, 229/4, 
269/3, 273/1, 273/2, 275/1, 275/2, 276/1, 276/3, 277/1, 277/2, 
277/3, 277/4, 279/8, 279/9, 279/10, 279/15, 279/16, 279/17, 
280/1, 280/3, 281/1, 281/2, 281/3, 282/1, 282/2, 283, 284, 285, 
286/1, 286/2, 286/3, 287/1, 287/2, 288, 289/1, 289/2, 290/1, 290/2, 
290/3, 290/4, 290/5, 290/6, 290/7, 290/8, 290/9, 290/10, 290/12, 
290/13, 290/17, 290/18, 290/19, 290/21, 290/22, 290/23, 290/25, 
290/26, 290/27, 290/28, 290/29, 290/30, 290/31, 290/32, 290/33, 
290/34, 290/40, 290/42, 290/43, 290/45, 290/47, 290/53, 291/1, 
291/2, 292, 293/1, 293/2, 293/3, 294/1, 294/2, 296/1, 296/2, 297/1, 
297/2, 299/2, 300, 301/3, 302, 303, 304/1, 304/2, 305/1, 305/2, 
305/3, 306/1, 306/2, 307/1, 307/2, 308, 309, 310/1, 310/2, 312, 
313, 314, 315, 319, 320, 321, 324, 327/2, 328/1, 328/2, 331, 332, 
335/2, 335/3, 336/1, 336/2, 336/3, 339/1, 339/2, 339/3, 340/1, 
340/2, 340/3, 340/4, 340/5, 340/6, 341, 342/1, 342/2, 342/3, 342/4, 
343/1, 343/2, 343/3, 343/4, 344/1, 344/2, 344/3, 344/4, 345/1, 
345/2, 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 346/1, 346/2, 346/3, 
346/4, 346/5, 347/1, 347/2, 347/3, 348/1, 348/2, 348/3, 349/1, 
349/2, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4, 351/1, 351/2, 352, 353/1, 353/2, 
354/1, 354/2, 354/3, 355, 356, 357, 358/1, 358/2, 359/1, 359/2, 
359/3, 359/4, 360, 361, 362/1, 362/2, 364/1, 364/2, 364/3, 365/1, 
365/2, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 368/1, 368/2, 369, 370/1, 
370/2, 371, 372/1, 372/2, 373, 374/1, 374/2, 375, 377/1, 377/2, 
377/3, 378, 379, 380, 381/1, 381/4, 384/1, 386/1, 391, 397/1, 405, 
406/1, 407/2, 410/2, 412, 414/1, 415, 417, 418/1, 419, 420, 421/1, 
424, 425, 426, 427, 428, 431/1, 434, 435, 437, 439/1, 441/1, 442, 
699/1, 701/10, 701/7, 703/22, 703/24, 703/29, 703/30, 704/3, 
704/20, 704/27, 704/41, 708, 713/2, 713/4, 715/1, 715/4, 725, 
726/1, 726/2, 727/2, 728/1, 729/1, 729/2, 729/3, 730/1, 730/2, 
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731/1, 731/2, 731/3, 732/1, 732/2, 733/1, 733/2, 734/1, 734/2, 
735/1, 735/2, 736/1, 736/2, 737/1, 737/2, 738/1, 738/2, 738/3, 
738/4, 738/5, 738/6, 739/1, 739/2, 739/3, 740/1, 740/2, 741/1, 
741/2, 742/1, 742/2, 743/1, 743/2, 744/1, 744/2, 744/3, 744/4, 
745/1, 745/2, 746/1, 746/2, 747/1, 747/2, 748/1, 748/2, 749/1, 
749/2, 750/1, 750/2, 751, 752, 753/1, 753/2, 753/3, 753/4, 753/5, 
754/1, 754/2, 755/1, 755/2, 755/3, 755/4, 756/1, 756/2, 756/3, 
760/2, 763, 767/1, 768/1, 768/2, 768/3, 768/4, 768/6, 769/1, 769/2, 
769/3, 769/4, 769/5, 770, 780, 781, 782;

– k. o. Jurovci: 1, 2, 4, 5/1, 5/3, 5/4, *21, *22, *26/2, *67, 
100, 102/1, 105/1, 105/2, 105/4, 105/5, 105/6, *113, *125, *133, 
*150, *151, 247/1, 248/2, 248/3, 248/4, 248/6, 248/7, 248/11, 
250/1, 250/2, 250/4, 250/5, 250/6, 250/7, 279, 280/2, 282/4, 348, 
349/1, 349/2, 352, 362/2, 362/6, 363, 370, 374, 375/1, 375/2, 377, 
378, 379, 380, 382/1, 382/2, 383/1, 383/2, 385/1, 385/2, 386/1, 
386/2, 386/3, 387/1, 387/2, 388, 389/1, 389/2, 390/2, 390/4, 390/5, 
391, 392/1, 393/1, 393/2, 394/1, 394/12, 394/13, 394/14, 394/2, 
394/3, 394/4, 394/8, 394/9, 394/16, 394/17, 395/2, 395/4, 396/1, 
396/2, 396/4, 396/5, 396/7, 396/8, 396/9, 396/10, 400, 403, 404, 
405/1, 408/2, 408/3, 409/2, 410, 413/1, 413/3, 414/1, 414/12, 
414/13, 414/14, 414/3, 414/5, 414/6, 415, 417, 420/2, 420/3, 
421/1, 421/2, 422/1, 422/3, 423/1, 423/2, 426, 427, 428, 429, 
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 
443, 444/1, 444/2, 445, 446, 448, 450, 451, 452, 453, 456, 457, 
458, 462/1, 465/4, 509/15, 509/18, 509/19, 509/87, 512/1, 533/1, 
626/1, 627/1, 631/1, 631/2, 631/9, 632/1, 632/2, 632/3, 632/4, 
632/5, 633/4, 635/1, 637, 640, 641, 642, 643, 646/1, 648/2, 680, 
681, 682, 692, 693;

– k. o. Gorca: 148/3, *197, 218/1, 221/1, 221/2, 221/3, 223, 
227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 228/3, 229/1, 229/2, 229/3, 969/2, 
969/3, 974/1, 975/1, 975/2, 976, 977/1, 977/2, 977/4, 979/2, 984, 
985, 986/1, 986/2, 987, 988/1, 988/2, 991, 992, 1089/1, 1092, 
1094, 1098, 1099;

– k. o. Dežno: *62, *76, *77, *90, *91, 410, 411/1, 411/2, 
411/4, 411/5, 413/1, 413/2, 415/1, 415/2, 415/3, 417/1, 417/2, 
418, 424/1, 424/2, 424/4, 425/1, 425/2, 425/3, 426/2, 426/3, 426/4, 
426/5, 426/6, 426/8, 427/1, 427/2, 427/3, 428/1, 428/3, 430, 432/2, 
432/3, 432/5, 435/2, 438/1, 438/6, 439/13, 439/15, 439/16, 439/5, 
441/2, 447/2, 448/1, 448/2, 449, 454, 455, 456, 457;

– k. o. Podlehnik: 7, 8, *9, *10, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 14/4, 
14/5, 14/6, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/2, 20/3, *28, 33/1, 33/2, 
37, 38, 40, 43/1, 43/2, 44, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 
50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52/1, 52/2, 54/1, 54/2, 55, 56/1, 56/2, 
56/3, 56/4, 58, 59/1, 60/1, 60/2, 60/3, 61/2, 64/1, 64/2, 64/3, 65, 
66, 94/3, 95/2, 95/3, 96/1, 96/4, 96/11, 96/12, 96/13, 96/6, 96/7, 
96/8, *97, 98, *100, 102/1, 102/2, 103/1, 103/3, 104/2, 104/4, 
104/5, 104/7, 104/8, 104/9, 104/10, 105, 106, 107/1, 107/2, 107/3, 
108, 109/1, 110/3, 111/2, 111/3, 111/4, 112, 117, 138/2, 138/4, 
138/5, 138/7, 138/9, 138/20, 138/24, 138/26, 141/1, 141/2, 141/3, 
141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 142, 146, 147/1, 147/2, 149, 
151/1, 151/2, 152, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 153/7, 
153/8, 154/1, 154/2, 155, 158/1, 158/2, 159/1, 161/1, 161/2, 161/3, 
161/4, 203/1, 210/1, 210/2, 227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 228/3, 
229/1, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 229/6, 233/1, 234/1, 234/2, 
235, 236/1, 236/2, 236/3, 236/4, 236/5, 236/6, 237, 238, 239, 240, 
241/1, 241/2, 242/1, 242/2, 242/3, 242/4, 245/1, 245/3, 246/1, 
246/2, 247/2, 290/1, 290/2, 290/3, 290/4, 291/1, 291/2, 294/1, 
294/9, 295, 296/1, 296/2, 296/5, 298, 301/1, 303, 307/1, 307/2, 
307/3, 308/1, 308/2, 309/1, 309/2, 311, 312/1, 312/2, 316/13, 
316/3, 316/5, 320/1, 320/2, 321/1, 321/2, 321/3, 323/1, 323/2, 
324/2, 324/3, 330/2, 814/1, 814/2, 814/3, 814/4, 814/5, 814/6, 
814/7, 817/1, 817/2, 821/3, 822/1, 822/2, 827, 828, 829, 830, 831, 
832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839;

– k. o. Strajna: 310/1;
– k. o. Zakl: 13/3, 13/5, 13/6, 13/7, 13/9, 13/10, 13/11, 13/12, 

13/13, 13/14, 16/1, *16/2, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 17/1, 17/4, 
17/6, 18, 19/1, 19/2, 21/1, 22/2, 22/3, 23/1, 23/2, 23/3, 24/1, 24/2, 
24/3, 24/4, 25/1, 25/2, 26/1, 28/2, 32/1, 32/2, 33/2, 33/4, *34/1, 
35/4, 35/5, 35/8, 35/9, *47, *67, *68, 86/1, 86/5, 88/1, 88/2, 90/2, 
90/3, 90/4, 92/2, 94/3, 95, 100, 101/2, 102/2, 104/1, 104/2, 105, 
108, 109, 112/5, 112/6, 113, 116, 117, 118, 119, 122, 125, 128, 

131/2, 133, 138/2, 141/1, 141/2, 174/2, 174/3, 174/4, 175/1, 175/2, 
175/3, 176, 177/1, 177/2, 178, 199, 202, 205, 206, 209, 212, 213, 
316, 317/2, 343, 344/1, 344/2, 344/4, 347, 351, 356, 357, 358;

– k. o. Sedlašek: 611, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 626, 
627, 628, 629, 794, 795, 798, 989/1, 989/2, 989/3, 989/5, 990, 
991, 992, 1039, 1079, 1127/1, 1127/2, 1128/4, 1129, 1131, 1132/1, 
1132/4, 1135/1, 1138/1, 1138/3, 1141, 1142, 1143, 1145, 1146, 
1181, 1191, 1192/3, 1192/4, 1192/5, 1192/6, 1198, 1199, 1201, 
1202;

– k. o. Gruškovje: 1532/2, 1532/4, 1564/1, 1564/2, 1565/3, 
1565/4, 1566, 1567, 1568, 1569/1, 1569/2, 1574/1, 1574/10, 
1574/2, 1574/3, 1574/4, 1574/5, 1574/8, 1574/9, 1582/3, 1583/1, 
1583/2, 1583/3, 1583/4, 1583/5, 1583/6, 1583/7, 1584/1, 1584/2, 
1584/3, 1586/1, 1588/1, 1588/4, 1590/1, 1590/2, 1591/2, 1591/4, 
1694, 1696/1, 1696/2, 1696/3, 1730/1, 1730/3, 1730/4, 1730/5, 
1730/6, 1730/7, 1730/8, 1730/9, 1731/4, 1738/1, 1738/2, 1739/1, 
1739/2, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744/1, 1744/2, 1748;

– k. o. Stanošina: 9, 11, 12/1, 12/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 
16/3, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20, *20, 21, 22/2, *25, 28, 30/4, 
30/5, *32/2, 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 
35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, *37, *40, *42/1, *43, 43/5, 43/6, 
*45, *48, 48/1, 48/2, 48/4, 50/1, 50/2, 50/3, 51/1, 51/3, 51/4, 52/1, 
52/2, 53/1, 53/2, 53/3, *54, 54/1, 54/2, 54/4, 54/5, 54/6, 55/1, 55/2, 
58/2, 60/1, 60/2, 60/3, 61/1, 61/2, 61/3, 62/2, 63, *75, *78, 87/2, 
88/2, 88/4, 92, 93, 94/1, 94/2, 95, 97/1, 97/2, 99, 102/1, 103, 104, 
105, 106/1, 106/2, 106/3, 107/1, 110, 111, 112/1, 112/2, 117, 118, 
119/1, 119/2, 120, 121, 122, 124, 125, 126/1, 127/1, 127/2, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 177/1, 177/2, 178/1, 178/2, 
179, 180, 181, 192/1, 192/2, 193, 194/1, 194/2, 195, 205/1, 206/1, 
206/2, 207, 208/1, 211/1, 211/2, 212/1, 212/2, 212/3, 212/4, 212/5, 
212/6, 213, 214, 215, 216/1, 216/2, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 
228, 229, 231, 232, 235, 236, 239, 240, 243, 244/1, 244/2, 245, 
246, 248, 249, 251, 252, 253/1, 253/2, 254, 259, 260, 261/2, 
261/3, 261/6, 262, 266, 268, 269, 270, 272/1, 272/2, 274/2, 274/4, 
307/1, 307/2, 308, 309, 310, 313, 315/2, 315/3, 315/4, 315/5, 316, 
317/1, 317/2, 319, 320, 323/1, 324, 344, 346, 352, 354, 360/1, 
360/2, 360/3, 362, 364/1, 364/2, 365, 374/1, 374/2, 374/3, 377, 
378/1, 378/2, 379/1, 379/2, 380/2, 388/2, 388/3, 390, 391, 395, 
396, 399, 400, 403, 407, 408, 409/1, 409/2, 410/2, 411, 412/1, 
412/2, 412/3, 412/4, 413/1, 414/2, 416/1, 416/2, 417, 418, 419/1, 
419/2, 421, 422/2, 423/1, 424, 425/1, 425/2, 426, 428, 429, 430, 
431, 432, 433/1, 433/2, 434, 435, 436, 437/2, 438, 445/1, 446, 
447, 448, 449, 450, 454, 455, 459, 460/1, 460/2, 461, 462, 463, 
465, 466, 468, 469, 470, 471, 472/1, 473, 474, 475/1, 475/2, 480, 
481, 482, 483/1, 497, 498, 499, 500/1, 500/2, 501, 502/1, 502/2, 
504/1, 504/2, 505, 508, 509, 510, 524, 527/1, 527/2, 528, 530, 
531/2, 533, 534, 535, 537, 539/1, 539/2, 540, 543, 544, 545, 546, 
547, 548, 549/1, 549/2, 551/1, 551/2, 552/1, 552/2, 553/1, 553/2, 
553/3, 553/3, 554, 557, 558, 559, 561/1, 562/1, 562/2, 562/3, 563, 
564, 565, 566, 567/1, 567/2, 567/4, 567/5, 568/3, 569/2, 569/3, 
569/4, 572, 574, 575, 576, 577/1, 577/2, 578, 580, 581, 584, 
585, 586, 587/1, 587/3, 587/4, 587/5, 588/1, 591/1, 591/2, 592/1, 
592/2, 593/1, 593/2, 596/1, 596/2, 596/3, 597/1, 598, 599, 600/2, 
602, 604, 605/1, 605/2, 606, 608/1, 608/2, 608/3, 608/4, 609, 610, 
611/1, 611/2, 612/1, 612/2, 612/3, 614/1, 614/2, 614/3, 616/1, 
616/2, 617/1, 617/2, 617/3, 618, 619, 621, 622, 623/1, 623/2, 
624/1, 624/2, 624/3, 624/4, 624/5, 625/1, 625/2, 627/1, 627/2, 
627/3, 627/4, 628/1, 628/2, 629, 630, 631/1, 631/3, 631/4, 631/6, 
632/1, 632/2, 633/1, 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 635, 636, 637, 
638/1, 638/2, 639, 640, 641/1, 641/3, 644/1, 644/2, 646, 647/1, 
647/2, 647/3, 648, 649/1, 649/2, 649/4, 649/5, 650/2, 656, 663/1, 
663/2, 664/1, 664/2, 666, 667, 668, 669, 670, 671/1, 671/2, 672, 
677, 678, 680/1, 711/1, 711/2, 712/2, 713/1, 713/2, 713/3, 714/1, 
714/2, 714/3, 714/5, 714/6, 714/7, 714/8, 714/9, 714/10, 715/1, 
715/5, 715/6, 715/7, 715/8, 715/9, 717, 718/1, 718/2, 719, 720/1, 
720/2, 721/1, 721/2, 721/4, 721/5, 721/6, 722/1, 722/2, 722/3, 
722/4, 722/5, 722/6, 722/7, 722/8, 722/9, 722/10, 722/11, 722/12, 
722/13, 722/14, 723/1, 723/2, 723/3, 723/4, 723/5, 723/6, 724, 
725, 726, 727, 728, 730, 731/1, 731/2, 732, 733, 734, 735, 736, 
737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746/1, 746/2, 747, 
748, 749, 750, 751/2, 751/3, 751/4, 751/5, 752, 753, 754, 755, 
756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765;
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– k. o. Kozminci: 1/1, 1/2, *2, 2/1, 2/2, 3/3, 6/1, 6/2, 8, 9/2, 10, 
11/2, 22, 23, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 26/1, 26/4, 26/5, 27/2, 48/1, 
48/2, 48/3, 49, 50, 51, *65, *79, 81/1, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87/1, 
87/2, 87/3, 88, 89, 90, 91, 93, 94/1, 94/3, 96/1, 96/2, 97/2, 99/2, 
270, 271, 272, 273, 274, 276, 278/3, 279/2, 281, 282, 347, 348, 
349/1, 349/3, 349/4, 349/5, 349/6, 349/7, 350/1, 351, 352/1;

– k. o. Žetale: *234, 1575/1, 1575/2, 1575/3, 1575/4, 1580, 
1581/1, 1581/2, 1582, 1584/1, 1586/1, 1586/2, 1587/2, 1588, 
1589, 1668.

(3) Na območju državnega prostorskega načrta iz prejšnjega 
odstavka se območje nadomestnega habitata nahaja na zemlji‑
ščih oziroma delih zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih 
katastrskih občinah:

– k. o. Podlehnik: 236/1, 236/4, 236/5, 236/6, 238, 239, 
241/2, 242/3, 242/4, 290/1, 290/4, 291/2, 296/2, 307/2, 307/3, 
308/2, 309/1, 822/1, 828;

– k. o. Dežno: 413/1, 413/2, 415/1, 415/3, 432/2, 432/5, 
448/1, 449, 454;

– k. o. Gorca: 975/1, 975/2, 976, 977/1, 977/2, 977/4, 979/2, 
986/1, 988/1, 1089/1, 1094.

IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV  
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI  

IN OBLIKOVANJA

5. člen
(trasa avtoceste)

(1) Avtocesta dolžine 13,05 km se zgradi kot štiripasovnica 
z odstavnima pasovoma in vmesnim ločilnim pasom.

(2) Horizontalni potek: Trasa poteka po koridorju glavne 
ceste G1‑9 (Hajdina /Ptuj/–Gruškovje). Začne se v km 0 + 000 
oziroma v km 19 + 850 predhodnega avtocestnega odseka Sliv‑
nica–Draženci. Trasa se usmeri proti jugu, poteka ob vzhodni 
strani farme Draženci, v nadaljevanju skozi vzhodni del naselja 
Lancova vas, nato ob naselju Tržec, kjer prečka potok Polskava 
ter potem še reko Dravinjo in potok Rogatnica. V dolini Rogatnice 
poteka najprej po odprtem prostoru, nato se povsem približa na‑
selju Podlehnik. Južno od obstoječega počivališča z bencinskim 
servisom in motelom se trasa usmeri jugozahodno proti Zaklu. 
Najprej poteka še po odprtem prostoru doline potoka Rogatnica, 
nato pa po ozki dolini po hribovitem območju, kjer se spet usmeri 
proti jugu in se v zelo ozki dolini prilagaja oblikovanosti terena. 
Pred vstopom na plato mednarodnega mejnega prehoda Gru‑
škovje (v nadaljnjem besedilu: MMP Gruškovje) se trasa s kratkim 
predorom prebije skozi strmo in visoko pobočje. Trasa se približno 
200 m pred glavno nadstrešnico MMP Gruškovje vklopi v ploščad 
potniškega prometa.

(3) Vertikalni potek: Trasa najprej z blagim padcem nadaljuje 
niveletni potek predhodnega odseka avtoceste Slivnica–Draženci, 
nato v rahlem vzponu poteka do km 1 + 700 in se nato blago 
spušča do reke Dravinje. Po prečkanju Dravinje se začne blago 
vzpenjati mimo oskrbne postaje Podlehnik in vse do vstopa v 
zožen del doline Rogatnice pri Stanošini. Z nekoliko večjim vzpo‑
nom poteka do območja priključka Zakl in se takoj za priključkom 
na kratkem odseku spusti z blagim nagibom. Od km 10 + 280 do 
km 11 + 740 se spet blago vzpenja, nato sledi najprej 300‑metrski 
vzpon v nagibu 1%, potem pa še 340‑metrski vzpon v nagibu 
2,3% proti predoru. Skozi predor trasa pada in se v km 12 + 956 
vklopi v niveletni potek trase skozi MMP Gruškovje.

6. člen
(tehnične značilnosti avtoceste)

(1) Vertikalni in horizontalni elementi se projektirajo z upo‑
števanjem računske hitrosti 130 km/h na odseku med km 0 + 000 
in km 9 + 900 in računske hitrosti 100 km/h na odseku med km 
9 + 900 in km 13 + 050. Najmanjši polmer horizontalnih krivin 
na odseku med km 0 + 000 in km 9 + 900 je 1250 m, med km 
9 + 900 in km 13 + 050 pa 600 m. Največji vzdolžni sklon je 2,3%. 
Najmanjši polmer konveksnih vertikalnih krivin med km 0 + 000 

in km 9 + 900 je 200 000 m, med km 9 + 900 in km 13 + 200 pa 
12 000 m. Največji prečni sklon je 5,35%.

(2) Projektirani normalni prečni profil je 27,00 m, sestavljajo 
pa ga: dva vozna pasova širine 3,75 m, dva prehitevalna pasova 
širine 3,75 m, dva robna pasova ob prehitevalnem pasu širine 
0,50 m, dva odstavna pasova širine 2,50 m, ločilni pas širine 
4,00 m in dve bankini širine 1,00 m. Od km 12 + 800 se odstavni 
pas na zahodni strani uredi kot posebni čakalni pas za tovorna 
vozila.

7. člen
(tehnični elementi avtocestnih priključkov)

(1) Na avtocesti se zgradijo trije priključki: Lancova vas, 
Podlehnik in Zakl.

(2) Avtocestni priključek Lancova vas v km 1 + 859 se zgradi 
v obliki polovične deteljice, ki jo sestavljajo 4 enopasovne priključ‑
ne rampe, ki se v dveh nivojskih krožiščih priključijo na deviacijo 
0093‑1,1‑1: cesta Draženci–priključek Lancova vas.

(3) Avtocestni priključek Podlehnik v km 5 + 230 se zgradi v 
obliki polovične deteljice, ki jo sestavljajo 4 enopasovne priključ‑
ne rampe, ki se v dveh nivojskih krožiščih priključijo na deviacijo 
0094‑1,1‑6, ki je odsek vzporedne ceste.

(4) Avtocestni priključek Zakl v km 9 + 802 se zgradi v obliki 
trobente, ki jo sestavljajo 4 enopasovne priključne rampe, ki preč‑
kajo avtocesto v podvozu in se priključijo na deviacijo 0094‑1,1‑9 
regionalne ceste R3‑689 (Podlehnik–Žetale–Rogatec) v nivoj‑
skem krožišču na zahodni strani avtoceste.

8. člen
(vzporedna cesta)

(1) Vzdolž celotnega odseka avtoceste se uredi vzporedna 
cesta. Vzporedno cesto sestavljajo naslednje deviacije iz 9. člena 
te uredbe: 0093‑1,1‑11, 0093‑1,1‑10, 0093‑1,1‑17, 0093‑1,1‑25, 
0094‑1,1‑6, 0094‑1,1‑1, 0094‑1,1‑1a, 0094‑1,1‑1b, 0094‑1,1‑1c, 
0094‑1,1‑9 in 0094‑1,1‑13.

(2) Trasa vzporedne ceste se začne v naselju Pobrežje na 
meji Mestne občine Ptuj in Občine Videm. Poteka proti jugu po tra‑
si lokalne ceste LC328241 (Suha veja–Tržec (ribnik)) do priključka 
Lancova vas. V nadaljevanju poteka po trasi regionalne ceste 
R3‑690 (Majšperk–Jurovci–Tržec–Zg. Leskovec), za naseljem 
Jurovci pa se usmeri tik ob avtocesto, kjer poteka po novi trasi, 
prečka Dravinjo in Rogatnico in nato poteka po trasi lokalne ceste 
LC456411 (Tržec–Podlehnik). Na območju priključka Podlehnik 
prečka avtocesto in po novi trasi poteka zahodno od avtoceste in 
tik ob zahodnem platoju oskrbne postaje Podlehnik, naprej pa po 
trasi regionalne ceste R3‑689 (Podlehnik–Žetale–Rogatec). Na 
območju Zakla spet poteka po novi trasi tik ob zahodnem robu 
avtoceste vse do priključka Zakl, nato pa ponovno po trasi regi‑
onalne ceste R3‑689 (Podlehnik–Žetale–Rogatec). Zadnji odsek 
poteka po trasi lokalne ceste LC457031 (Kozminci–Tri Vode) do 
obstoječega nadvoza, ki prečka avtocesto v km 12 + 960, kjer se 
naveže na obstoječe stanje lokalne ceste LC457031 (Kozminci–
Tri Vode), ki omogoča dostope na zemljišča in objekte v Republiki 
Sloveniji.

(3) Projektirani normalni prečni profil v naselju je 12,10 m, 
sestavljajo pa ga: dva vozna pasova širine 2,75 m, dva robna 
pasova širine 0,25 m, obojestranska skupna peš in kolesarska 
površina širine 2,55 m in dve bankini širine 0,50 m. Profil je ožji, 
kjer se zgradi le enostranski pločnik. Projektirani normalni tehnični 
profil zunaj naselja je 8 m, sestavljajo pa ga: dva vozna pasova 
širine 2,75 m, dva robna pasova širine 0,25 m in dve bankini širine 
1,00 m.

(4) Na vzporedni cesti se uredi 10 parov avtobusnih postaja‑
lišč z enim stojnim mestom na naslednjih lokacijah:

– ob križišču z javno potjo JP956071 v naselju Tržec,
– ob križišču K6,
– ob križišču z deviacijo 0093‑1,1‑4,
– severno od križišča K8,
– ob križišču z deviacijo 0094‑1,1‑3 kot avtobusno obrača‑

lišče,
– južno od zahodnega platoja oskrbne postaje Podlehnik,
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– severno od križišča K13,
– ob križišču K14,
– severno od križišča K16,
– ob križišču z deviacijo 0094‑1,1‑15.
(5) Na vzporedni cesti se tam, kjer se zaradi prehitre vožnje 

pojavljajo potencialno nevarna mesta za udeležence v prometu, 
postavijo naprave oziroma se izvedejo ukrepi za umirjanje pro‑
meta.

(6) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se izvedejo na naslednjih 
lokacijah na vzporedni cesti:

– naselje Pobrežje, na južni strani pred vstopom v naselje 
iz smeri naselja Tržec,

– naselje Tržec, pred naseljem iz smeri priključka Lancova 
vas,

– naselje Podlehnik, na severni strani iz smeri naselja Tr‑
žec,

– zaselek Nova Cerkev, na severni strani iz smeri oskrbne 
postaje Podlehnik.

(7) Tehnični elementi vzporedne ceste so razvidni iz grafič‑
nega dela državnega prostorskega načrta.

9. člen
(deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest)

(1) Zaradi gradnje avtoceste in vzporedne ceste se zgradijo 
naslednje deviacije odsekov kategoriziranih cest:

– 0093‑1,1‑1: cesta Draženci–priključek Lancova vas,
– 0093‑1,1‑2: deviacija javne poti JP956071 ter njena preu‑

reditev v pešpot in kolesarsko pot,
– 0093‑1,1‑3: deviacija regionalne ceste R3‑690 (Majšperk–

Jurovci–Tržec–Zg. Leskovec) z nadvozom čez avtocesto v km 
3 + 009,

– 0093‑1,1‑4: deviacija javne poti JP957241 in javne poti 
JP957242 z nadvozom čez avtocesto v km 4 + 143,

– 0093‑1,1‑6: deviacija lokalne ceste LC328041 (Ptuj–Mari‑
nja vas) za priključitev ceste Draženci–priključek Lancova vas,

– 0093‑1,1‑7: deviacija dostopne ceste do farme Draženci,
– 0093‑1,1‑8: deviacija lokalne ceste LC456011 (Tržec 

/ribnik/–Lancova vas–Apače) za navezavo na priključek Lancova 
vas,

– 0093‑1,1‑9: priključna cesta zazidave na deviacijo 0093‑
1,1‑8,

– 0093‑1,1‑10: deviacija regionalne ceste R3‑690 (Maj‑
šperk–Jurovci–Tržec–Zg. Leskovec) za navezavo na priključek 
Lancova vas,

– 0093‑1,1‑11: deviacija lokalne ceste LC328241 (Suha 
veja–Tržec /ribnik/) za ureditev vzporedne ceste,

– 0093‑1,1‑16: deviacija opuščenega odseka regionalne ce‑
ste R3‑690 (Majšperk–Jurovci–Tržec–Zg. Leskovec) za navezavo 
na javno pot JP956224 in na deviacijo 0093‑1,1‑3,

– 0093‑1,1‑17: deviacija regionalne ceste R3‑690 (Maj‑
šperk–Jurovci–Tržec–Zg. Leskovec) za prilagoditev priključku 
Lancova vas in za ureditev vzporedne ceste,

– 0093‑1,1‑18: deviacija lokalne ceste LC456411 (Tržec–
Podlehnik) za priključitev v križišče K6,

– 0093‑1,1‑23: deviacija lokalne ceste LC456411 (Tržec–
Podlehnik) za priključitev na deviacijo 0093‑1,1‑25,

– 0093‑1,1‑24: deviacija javne poti JP957243 za navezavo 
poselitve na širšem območju Gorce,

– 0093‑1,1‑25: deviacija lokalne ceste LC456411 (Tržec–
Podlehnik) med križiščema K6 in K8 za ureditev vzporedne ce‑
ste,

– 0093‑1,1‑27: deviacija lokalne ceste LC456411 (Tržec–
Podlehnik) za navezavo na priključek Podlehnik,

– 0093‑1,1‑28: dostopna cesta do gostinsko servisnega 
območja severno od križišča K6,

– 0094‑1,1‑1: odsek vzporedne ceste ob zahodni strani 
zahodnega platoja oskrbne postaje Podlehnik,

– 0094‑1,1‑1a: deviacija regionalne ceste R3‑689 (Podleh‑
nik–Žetale–Rogatec) za ureditev vzporedne ceste,

– 0094‑1,1‑1b: deviacija regionalne ceste R3‑689 (Podleh‑
nik–Žetale–Rogatec) za ureditev vzporedne ceste od križišča K13 
do križišča K14,

– 0094‑1,1‑1c: odsek vzporedne ceste ob zahodni strani 
avtoceste od križišča K14 do križišča K15 pri priključku Zakl,

– 0094‑1,1‑2: deviacija javne poti JP957562 ob vzhodno 
stran vzhodnega platoja oskrbne postaje Podlehnik,

– 0094‑1,1‑2a: deviacija javne poti JP957564 in lokalne 
ceste LC457034 (Stanošina–Zakl),

– 0094‑1,1‑2b: deviacija lokalne ceste LC457034 (Stanoši‑
na–Zakl) z nadvozom čez avtocesto v km 7 + 651,

– 0094‑1,1‑3: deviacija lokalne ceste LC456461 (Zg. Lesko‑
vec–Sp. Gruškovje–Podlehnik) in lokalne ceste LC457022 (Podni 
Vrh–Dežno–Gorca) s podvozom pod avtocesto v km 5 + 918,

– 0094‑1,1‑4: deviacija lokalne ceste LC456411 (Tržec–Pod‑
lehnik) za priključitev v križišče K10,

– 0094‑1,1‑5: deviacija javne poti JP957631 z nadvozom 
čez avtocesto v km 8 + 944,

– 0094‑1,1‑6: odsek vzporedne ceste od križišča K8 z nad‑
vozom čez avtocesto v km 5 + 231, skozi križišče K11 do deviacije 
0094‑1,1‑1,

– 0094‑1,1‑9: deviacija regionalne ceste R3‑689 (Podleh‑
nik–Žetale–Rogatec) za ureditev vzporedne ceste med križiščema 
K15 in križiščem K16,

– 0094‑1,1‑11: deviacija regionalne ceste R3‑689 (Podleh‑
nik–Žetale–Rogatec) za priključitev v križišče K15 pri priključku 
Zakl,

– 0094‑1.1‑12: deviacija regionalne ceste R3‑689 (Podleh‑
nik–Žetale–Rogatec) za priključitev v križišče K16,

– 0094‑1.1‑13: deviacija lokalne ceste LC457031 (Kozminci–
Tri Vode) za ureditev vzporedne ceste od križišča K16 do križišča 
pri nadvozu, ki prečka avtocesto v km 12 + 960, kjer se naveže na 
obstoječe stanje lokalne ceste LC457031 (Kozminci–Tri Vode),

– 0094‑1.1‑14a: deviacija javne poti JP957681 s prečkanjem 
avtoceste pod mostom v km 9 + 887,

– 0094‑1.1‑15: deviacija javne poti JP957682 z nadvozom 
čez avtocesto v km 11 + 242.

(2) Zaradi gradnje avtoceste in vzporedne ceste se zgradijo 
naslednje deviacije nekategoriziranih cest in poti:

– 0093‑1,1‑12: poljska pot ob zahodni strani križišča K5,
– 0093‑1,1‑13: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med 

km 1 + 850 in km 2 + 150,
– 0093‑1,1‑14: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med 

km 2 + 150 in km 2 + 635,
– 0093‑1,1‑15: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste med 

km 2 + 260 in km 2 + 600,
– 0093‑1,1‑15a: poljska pot ob južni strani priključka Lanco‑

va vas in deviaciji 0093‑1,1‑17,
– 0093‑1,1‑19: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste med 

km 2 + 930 in km 3 + 020,
– 0093‑1,1‑19a: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med 

km 3 + 180 in km 3 + 665,
– 0093‑1,1‑20: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste za 

navezavo deviacije 0093‑1,1‑22 na deviacijo 0093‑1,1‑25,
– 0093‑1,1‑20: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste za 

navezavo deviacije 0093‑1,1‑22 na deviacijo 0093‑1,1‑25,
– 0093‑1,1‑20a: poljska pot ob južni strani Dravinje,
– 0093‑1,1‑20b: poljska pot ob severni strani Dravinje s 

priključkom na deviacijo 0093‑1,1‑25,
– 0093‑1,1‑20c: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste med 

Dravinjo in Rogatnico,
– 0093‑1,1‑21: poljska pot na zahodni strani avtoceste med 

km 4 + 150 in km 4 + 200 ob zahodni strani Rogatnice,
– 0093‑1,1‑22: poljska pot ob severni strani Rogatnice,
– 0093‑1,1‑23a: poljska pot ob južni strani Rogatnice,
– 0093‑1,1‑26a: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med 

km 4 + 450 in km 5 + 450,
– 0093‑1,1‑26b: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med 

km 5 + 500 in km 5 + 920,
– 0093‑1,1‑26c: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med 

km 5 + 920 in km 6 + 050,
– 0093‑1,1‑26d: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste med 

km 4 + 550 in km 5 + 100,
– 0094‑1,1‑7: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med 

km 6 + 200 in km 6 + 450,
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– 0094‑1,1‑14: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste med 
km 10 + 500 in km 11 + 150,

– 0094‑1,1‑17: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med 
km 11 + 250 in km 12 + 150,

– 0094‑1,1‑18: dostopna cesta do zemljišč na zahodni strani 
avtoceste med km 12 + 850 in km 12 + 950,

– 0094‑1,1‑19: priključek za dostope do zemljišč in vodo‑
hrana na zahodni strani avtoceste med km 12 + 850 in 12 + 950,

– 0094‑1,1‑20: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste med 
km 8 + 150 in km 9 + 050,

– 0094‑1,1‑21: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med 
km 8 + 100 in km 9 + 080,

– 0094‑1,1‑22: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste med 
km 7 + 225 in km 7 + 440,

– 0094‑1,1‑23: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med 
km 7 + 230 in km 8 + 040.

(3) Projektirani normalni prečni profili deviacij so odvisni od 
njihove kategorije in funkcije in so:

– za regionalno cesto v naselju: skupna širina 12,10 m, 
sestavljajo ga: dva vozna pasova širine 2,75 m, dva robna pa‑
sova širine 0,25 m, skupna površina za pešce in kolesarje širine 
2,55 m in dve bankini širine 0,50 m, profil je ožji, kjer se zgradi le 
enostranski pločnik,

– za regionalno cesto izven naselja in lokalno cesto: skupna 
širina 8,00 m, sestavljajo ga: dva vozna pasova širine 2,75 m, dva 
robna pasova širine 0,25 m in dve bankini širine 1,00 m;

– za javno pot: skupna širina 5,50 m, sestavljajo ga: vozni 
pas širine 4,00 m in dve bankini širine 0,75 m,

– za javno pot v naselju in na prečkanjih avtoceste: skupna 
širina 8,60 m, sestavljajo ga dva vozna pasova širine 2,75 m, eno‑
stranski pločnik širine 1,60 m, bankina ob pločniku širine 0,50 m 
in bankina širine 1,00 m,

– za poljsko pot: skupna širina 4,00 m, sestavljajo ga vozni 
pas širine 3,00 m in dve bankini širine 0,50 m.

(4) Deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest se 
asfaltirajo, poljske poti so makadamske. Lega in tehnični elementi 
deviacij so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega 
načrta.

10. člen
(cestni objekti)

(1) Na avtocesti in deviacijah se zgradijo naslednji cestni 
objekti:

– 7 nadvozov,
– 3 podvozi,
– 1 podhod za kolesarje in pešce,
– 10 avtocestnih mostov in 14 mostov na deviacijah,
– 1 predor,
– prepusti okroglih in pravokotnih prerezov,
– podporni in oporni zidovi.
(2) Na obstoječem nadvozu, ki prečka avtocesto v km 

12 + 960, se lahko opravljajo vzdrževalna dela in rekonstrukcija.
(3) Lega in tehnični elementi posameznih objektov iz prvega 

odstavka tega člena so razvidni iz grafičnega dela državnega 
prostorskega načrta.

11. člen
(spremljajoči objekt)

(1) Med km 6 + 350 in km 6 + 900 se zgradi spremljajoči 
objekt tip 3 – obojestranska oskrbna postaja Podlehnik. Na za‑
hodni strani se oskrbna postaja uredi na območju platoja sedanje 
postaje z bencinskim servisom in motelom, za potrebe novih 
ureditev pa se razširi proti jugu; na vzhodni strani se plato uredi na 
novih površinah. Na oskrbni postaji Podlehnik se zgradi bencinski 
servis, v njegovem sklopu tudi restavracija in trgovina, počivališče 
s površinami za oddih in parkirišče za osebna in tovorna vozila.

(2) Parkirišče za tovorna vozila na vzhodnem platoju se 
uredi za 22 parkirnih mest, na zahodnem platoju pa za 72 parkir‑
nih mest, in sicer za potrebe občasnega izločanja tovornih vozil 
pred mejnim prehodom. Mogoča je tudi drugačna razporeditev 
parkirnih mest in drugačna zmogljivost parkirnih mest, kakor je 

prikazana v grafičnem delu, vendar se mora ohraniti prostorska, 
funkcionalna in krajinska ureditev.

(3) Dostop do bencinskega servisa za lokalne potrebe na 
zahodnem platoju oskrbne postaje se uredi z zunanje strani, to je 
z deviacije 0094‑1,1‑1, pri čemer se s fizično ločitvijo prometnih 
površin prepeči uvoz in izvoz na avtocesto.

(4) Zagotovi se možnost dovoza za intervencijska vozila na 
oskrbno postajo Podlehnik, in sicer na zahodni plato z vzporedne 
ceste, na vzhodni plato pa z deviacije 0094‑1,1‑2.

(5) Na območju oskrbne postaje Podlehnik je mogoča gra‑
dnja objektov in naprav za delo nadzornih organov. Na zahodnem 
platoju oskrbne postaje Podlehnik je na območju parkirišča za 
tovorna vozila mogoča ureditev dodatnih sanitarij.

(6) Za arhitekturno in krajinsko oblikovanje spremljajočega 
objekta se uporabljajo določbe 15. in 16. člena te uredbe.

12. člen
(tehnični elementi nasipov in vkopov avtoceste)

Nasipi se zgradijo v naklonu največ 1: 2. Plitki vkopi se zgra‑
dijo v naklonu največ 1: 1,5. Globoki vkopi se zgradijo v nagibu 
največ 2: 1 in se površinsko zaščitijo. Na odsekih, kjer so nakloni 
bolj strmi, se brežine dodatno zavarujejo.

13. člen
(vodne ureditve)

(1) Na območju prečkanja potoka Polskava v km 2 + 657 
se prestavi levoobrežni nasip od roba struge za 10 do 15 m. Kota 
krone nasipa ostane enaka obstoječi. Širina krone nasipa je 3 m, 
naklon na vodni strani je 1: 2,5, na zračni strani pa 1: 5.

(2) Brežina reke Dravinje pod avtocestnim mostom v km 
3 + 693 in pod mostom deviacije 0093‑1,1‑25 se zniža za 1,2 m.

(3) Potok Rogatnica se lokalno prestavi na 14 krajših odse‑
kih na naslednjih avtocestnih odsekih:

– med km 5 + 280 in 5 + 320,
– med km 5 + 850 in 5 + 960,
– med km 6 + 580 in 6 + 620,
– med km 6 + 890 in 6 + 910,
– med km 7 + 450 in 7 + 490,
– med km 7 + 660 in 7 + 710,
– med km 8 + 050 in 8 + 200,
– med km 8 + 900 in 9 + 060,
– med km 9 + 300 in 9 + 460,
– med km 9 + 700 in 9 + 800,
– v km 9 + 880 vzdolž deviacije 0094‑1,1‑14a,
– med km 10 + 150 in 10 + 220,
– med km 10 + 440 in 10 + 620,
– med km 10 + 900 in 11 + 000.
(4) Kjer se odseki struge potoka Rogatnice prestavijo, se 

ostanki struge ohranijo kot mrtvice.
(5) Potok Maceljčica se regulira skoraj v celoti od MMP Gru‑

škovje do izliva v potok Rogatnica. Brežina in peta brežine potoka 
se zavarujeta s kamnito zložbo. Zaradi pomanjkanja prostora se 
zgradijo oporni zidovi na naslednjih odsekih avtoceste:

– med km 11 + 480 in km 11 + 570 (levoobrežni zid),
– med km 11 + 875 in km 11 + 910 (levoobrežni zid),
– med km 12 + 332 in km 12 + 367 (levoobrežni in desno‑

obrežni zid).
(6) Regulirajo ali drugače se uredijo naslednji vodotoki:
– potok 5 s cevnim prepustom pod deviacijo 0093‑1,1‑21,
– potok 4 pri prečkanju avtoceste v km 4 + 460,
– potok Dežnica se poglobi in pretežno enostransko razširi 

vzdolž deviacije 0094‑1,1‑6,
– izlivni odsek potoka 941,
– potok 945 vzdolž odseka avtoceste med km 6 + 875 in 

km 7 + 025 in pri prečkanju avtoceste v km 7 + 025,
– potok iz Mazinca pri prečkanju avtoceste v km 7 + 450 in 

deviaciji 0094‑1,1‑2a,
– Jablovski potok vzdolž deviacije 0094‑1,1‑1b,
– potok 948 pri prečkanju avtoceste v km 9 + 083,
– rokav Rogatnice – prestavitev vzdolž odseka avtoceste 

med km 9 + 250 in km 9 + 380,
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– potok Strganca pri prečkanju avtoceste v km 9 + 525,
– potok 9420 pri prečkanju deviacij 0094‑1,1‑12 in 0094‑

1,1‑13,
– potok Stanošina vzdolž deviacije 0094‑1,1‑15 in pri preč‑

kanju avtoceste v km 11 + 180,
– izlivni odsek potoka Tisovec ob avtocesti v km 12 + 230,
– več grab in hudourniških iztokov v Rogatnico in Maceljčico 

na območju avtoceste med km 10 + 250 in km 13 + 000.
(7) Za odvajanje zalednih in melioracijskih vod se uredijo 

jarki.
(8) Ob podvozu deviacije 0094‑1,1‑3 se na obeh straneh 

zgradi visokovodni nasip višine do 2,8 m.
(9) Vtoki v cestne prepuste se oblikujejo kot drča.

14. člen
(odstranitev objektov)

Odstranijo se naslednji objekti:
– stanovanjska stavba in objekt na parcelah št. 86*, 279/8 in 

284, k. o. Lancova vas,
– stanovanjska stavba in objekt na parcelah št. 279/9 in 

279/10, k. o. Lancova vas,
– stanovanjska in poslovna stavba ter objekti na parce‑

li št. 151*, k. o. Lancova vas,
– stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem na parce‑

li št. 394/12, k. o. Jurovci,
– stanovanjska stavba in objekt na parceli št. 392/1, k. o. 

Jurovci,
– stanovanjska stavba in objekt na parcelah št. 390/5, 390/4 

in 392/1, k. o. Jurovci,
– stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem in objekt 

na parcelah št. 67*, 423/2, 421/1 in 421/2, k. o. Jurovci,
– stanovanjska stavba na parceli št. 228/3, k. o. Gorca,
– stanovanjska stavba na parceli št. 228/2, k. o. Gorca,
– stanovanjska stavba na parceli št. 229/2, k. o. Gorca,
– nezahtevni objekt na parcelah št. 197* in 229/3, k. o. 

Gorca,
– stanovanjska stavba in objekti na parcelah št. 153/3, 153/7 

in 153/8, k. o. Podlehnik,
– stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem in objekt 

na parceli št. 247/2, k. o. Podlehnik,
– stanovanjska stavba na parceli št. 76*, k. o. Dežno,
– stanovanjska stavba na parcelah št. 90* in 426/6, k. o. 

Dežno,
– objekt na parceli št. 426/3, k. o. Dežno,
– stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem in objekti 

na parcelah št. 47* in 19/2, k. o. Zakl,
– stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem na par‑

celi št. 13/12, k. o. Zakl,
– motel na parcelah št. 22/2 in 24/1 ter nadstreški na parce‑

lah št. 17/1 in 21/1, k. o. Zakl,
– objekt bencinskega servisa na parceli št. 23/1, k. o. Zakl,
– objekt bencinskega servisa in gostinski objekt na parce‑

li št. 35/10, k. o. Stanošina,
– stanovanjska stavba z gospodarskimi poslopji na parce‑

lah št. 25* in 430, k. o. Stanošina,
– stanovanjska stavba in objekta na parcelah št. 78*, 552/1, 

553/1 in 553/2, k. o. Stanošina,
– stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem na parce‑

lah št. 43*, 581 in 610, k. o. Stanošina,
– stanovanjska stavba in objekti na parcelah št. 42/1*, 609 

in 577/2, k. o. Stanošina,
– stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem na parce‑

li št. 627/2, k. o. Stanošina,
– stanovanjska stavba in objekt na parcelah št. 632/1, 633/5, 

631/3 in 721/2, k. o. Stanošina,
– stanovanjska stavba na parceli št. 671/2, k. o. Stanošina,
– trgovska stavba na parceli št. 751/4, k. o. Stanošina,
– trgovska stavba na parcelah št. 647/1 in 714/10, k. o. 

Stanošina,
– gostinska stavba ter nezahtevni in enostavni objekti na 

parcelah št. 1582/3, 1583/7, 1730/6 in 1744/1, k. o. Gruškovje,

– stanovanjska stavba in objekti na parceli št. 234* in 1581/1, 
k. o. Žetale.

15. člen
(pogoji za arhitekturno oblikovanje)

(1) Konstrukcijski elementi nadvozov naj bodo čim vitkejši. 
Protihrupne ograje na obeh straneh in vsi objekti se oblikujejo 
skladno s sodobnimi oblikovalskimi načeli ter glede na urbano 
in krajinsko podobo prostora tako, da se čim bolj vključujejo v 
okolje. Varovalne in protihrupne ograje se oblikujejo tako, da ne 
poudarjajo cestnega telesa pri pogledih iz okolice. Pri oblikovanju 
protihrupnih ograj sodelujeta arhitekt in krajinski arhitekt.

(2) Na obeh straneh avtoceste se v okviru oskrbne postaje 
Podlehnik zgradi stavba, namenjena poslovnim, servisnim, trgo‑
vskim in gostinskim dejavnostim, velikosti 20 m x 25 m, z najvišjo 
dovoljeno etažnostjo enega nadstropja (P + 1). Dopustno je do 
20‑odstotno odstopanje od horizontalnega gabarita. Nad točil‑
nimi mesti bencinskega servisa se zgradi nadstrešnica velikosti 
45 m x 50 m na zahodnem platoju ter velikosti 45 m x 36 m na 
vzhodnem platoju oskrbne postaje Podlehnik. Dopustno je do 
20‑odstotno odstopanje od horizontalnega gabarita. Oba plato‑
ja oskrbne postaje se opremita s tlaki, klopmi, otroškimi igrišči, 
ekološkim otokom in prostorom za praznjenje kemičnih stranišč 
počitniških prikolic. Ploščad ob stavbi se lahko pokrije z nadstre‑
šnico. Vsi objekti oskrbne postaje Podlehnik se oblikovno med 
seboj uskladijo.

(3) Oporni in podporni zidovi se strukturirajo ali obložijo s 
kamnito oblogo iz avtohtonih materialov.

(4) Varnostne ograje so kovinske in izdelane po slovenskih 
standardih. Izjemoma so dopustne betonske ograje v kombinaciji 
s protihrupnimi ograjami in ob podporah nadvozov.

(5) Vsa cestna oprema se oblikuje z enotnimi elementi.
(6) Arhitekturne rešitve za prostorske ureditve, načrtovane z 

državnim prostorskim načrtom, se določijo v arhitekturnem načrtu 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

16. člen
(pogoji za oblikovanje obcestnega prostora in zasaditev)

(1) Oblikovanje reliefa upošteva in se prilagodi reliefnim 
značilnostim okoliškega prostora. Vkopne in nasipne brežine se 
zložno oblikujejo. Med novimi reliefnimi oblikami in obstoječim 
terenom ne sme biti ostrih robov in prehodov v teren.

(2) Krajinska ureditev mora povzemati vzorec vegetacijskih 
prvin. Zasaditev se smiselno navezuje na naravno zaledje.

(3) Ohranjajo se kakovostni pogledi iz trase avtoceste in oko‑
liške krajine na objekte kulturne dediščine, odprt prostor, obronke 
Haloz, obvodne koridorje in robove strnjene poselitve.

(4) Na območju oskrbne postaje Podlehnik se uredita nasipa 
med avtocesto in obema platojema, ki se na zunanji strani zasadi‑
ta z gručami manjših grmovnic v vrsti. Prometni otoki se parkovno 
uredijo in zasadijo z visokodebelno vegetacijo. Parkovno se uredi‑
jo tudi površine za oddih (počitek v senci, igro otrok in razgibava‑
nje). Vzdolž vzhodnega platoja se vzpostavi sklenjen vegetacijski 
koridor, ki se zasadi z visokodebelno vegetacijo. Intenzivno se z 
drevnino zasadi površina ob severni strani vzhodnega platoja med 
avtocesto in deviacijo 0094‑1,1‑2.

(5) Brežine ob mostovih čez potok Rogatnica, območje ob‑
vodnega koridorja reguliranega potoka Maceljčica in prestavljenih 
odsekov potoka Rogatnica ter poljske poti, ki prečkajo poplavna 
območja, se sonaravno zasadijo oziroma obsadijo z avtohtono 
vlagoljubno drevnino. Ob potoku Rogatnica naj zasaditev oblikuje 
5‑metrski obrežni pas.

(6) Brežine cestnih objektov, območja priključkov, križišča 
in otoki v krožiščih se intenzivno zasadijo z avtohtono drevnino, 
preostale brežine cestnega telesa se zatravijo in zasadijo v skladu 
s tretjim odstavkom tega člena. Med km 0 + 150 in km 0 + 700 
se ob zahodni strani avtoceste vzpostavi koridor avtohtone vla‑
goljubne vegetacije.

(7) Pri preoblikovanju reliefa ob zahodni strani avtoceste 
na območju priključka Zakl se spremenjena površina čim bolj 
prilagodi vsem naklonom in obliki hribine. Ustvarijo se bioinženir‑
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sko ozelenjeni nakloni, členjeni s skalnimi predeli. Za povečanje 
naravnega videza vkopnih skalnih sten se oblikujejo poličke, ne‑
enakomerno široke berme, vdolbine, poveča se hrapavost povr‑
šine, zasadijo se rastna jedra, površina se ozeleni z rastno pulpo. 
Intenzivno se zasadi 10‑metrski pas podnožja vkopne stene med 
km 9 + 930 in km 10 + 120.

(8) Na novo nastali gozdni rob se sanira z zasaditvijo drevni‑
ne s široko ekološko amplitudo, širina pasu sanacije se prilagodi 
reliefu. Na območju predora se gozdni rob sanira za varovalno 
ograjo nad vstopnim in izstopnim portalom, širina sanacije pa se 
prilagaja naklonu terena. Nad krono brežin poteka sanacija goz‑
dnega roba vsaj 5 m nad krono oziroma od vrha krone.

(9) Netransparentni odseki protihrupnih ograj se ob zunanji 
strani vzdolžno zasadijo s skupinami dreves. Kjer ni dovolj prosto‑
ra za zasaditev, se na zunanji strani posadijo vzpenjavke.

(10) Oporni zidovi in oporne stene portala predora se z vrha 
zasadijo z vzpenjavkami. Kamniti oporni zidovi se ozelenijo z 
vodno travno setvijo.

(11) Za zasaditev se uporabijo avtohtone rastlinske vrste, ki 
uspevajo v novih mikroreliefnih, mikroklimatskih in vodnih razme‑
rah. Za ozelenitev skalnih sten z rastno pulpo se uporabi travna 
mešanica za zelo zahtevne rastne razmere.

(12) Drevesa se ne sadijo v koridorjih visokonapetostnih 
daljnovodov. Pri zasaditvah se upošteva potek cevovodov in ka‑
blovodov gospodarske javne infrastrukture, polje preglednosti cest 
in cestnih priključkov.

(13) Vsi odseki obstoječih cest in poti ali drugih območij, ki 
po končani prostorski ureditvi ostanejo brez funkcije, se uredijo s 
poravnavanjem terena in skladno z rabo sosednjih zemljišč ali pa 
se zasadijo in rekultivirajo.

(14) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za pro‑
storske ureditve, načrtovane z državnim prostorskim načrtom, 
mora vsebovati načrt krajinske arhitekture, ki je izdelan v skladu z 
državnim prostorskim načrtom.

17. člen
(gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov)

Na območju državnega prostorskega načrta, razen na ob‑
močjih kulturne dediščine, na območjih, pomembnih za ohranjanje 
narave, in na območju nadomestnega habitata je po predpisih, ki 
urejajo gradnjo objektov glede na zahtevnost, dovoljena postavi‑
tev nezahtevnih in enostavnih objektov ter je mogoče opravljanje 
del, ki se štejejo za redna vzdrževalna dela in investicijska vzdr‑
ževalna dela.

18. člen
(dopustni posegi v obstoječe objekte in uporaba zemljišč do 

izvedbe prostorske ureditve)
Do izvedbe prostorskih ureditev oziroma posameznih etap, 

določenih v 44. členu te uredbe, je na območju državnega prostor‑
skega načrta iz 4. člena te uredbe, razen na območjih registrirane 
kulturne dediščine, dovoljeno:

– vzdrževanje, rekonstruiranje, odstranitev, dozidava in nad‑
zidava obstoječih objektov, pri čemer se namembnost objektov ne 
spreminja, njihova velikost pa se lahko spremeni največ za 10% 
glede na obstoječe gabarite,

– vzdrževanje, zaščita, prestavljanje, obnavljanje, odstra‑
nitev, dograjevanje obstoječe gospodarske javne infrastrukture 
in povečanje njene zmogljivosti glede na prostorske in okoljske 
možnosti,

– opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoje‑
čih kmetijskih in gozdnih zemljiščih.

V. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

19. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi)

Skupni pogoji glede gradnje gospodarske javne infrastruk‑
ture in grajenega javnega dobra so:

– projektiranje in gradnja posameznih križanj, morebitnih 
prestavitev, zaščita gospodarske javne infrastrukture in priključitve 
se izdelajo skladno s projektnimi pogoji upravljavcev in strokovni‑
mi podlagami, ki so sestavni del obveznih prilog državnega pro‑
storskega načrta, ter skladno z geološko‑hidrološkimi razmerami 
območja,

– trase vodov gospodarske javne infrastrukture se medse‑
bojno uskladijo z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov 
in odmikov od drugih naravnih ali grajenih struktur,

– pred gradnjo se obstoječa gospodarska javna infrastruk‑
tura zakoliči na kraju samem,

– gradnja gospodarske javne infrastrukture in grajenega 
javnega dobra poteka usklajeno,

– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti 
skladne s programi upravljavcev posameznih vodov gospodarske 
javne infrastrukture, izdelajo pa se tako, da jih je mogoče vključiti 
v končno fazo načrtovane ureditve,

– gospodarska javna infrastruktura se ne sme prestavljati na 
območja kulturne dediščine, na območja, pomembna za ohranja‑
nje narave, in območje nadomestnega habitata,

– križanja gospodarske javne infrastrukture se izvedejo tako, 
da ne prizadenejo kulturne dediščine,

– odstranijo se priključki na gospodarsko javno infrastrukturo 
objektov, ki ne služijo več svoji funkciji.

20. člen
(odvodnjavanje)

(1) Kontrolirano odvodnjavanje z meteorno kanalizacijo 
se zgradi le vzdolž avtoceste in na območju oskrbne postaje 
Podlehnik. Meteorna kanalizacija se zgradi v ločilnem pasu 
vzdolž celotne trase avtoceste in v cestah platoja oskrbne po‑
staje Podlehnik. Padavinska voda se po požiralnikih s peskolovi 
in veznih ceveh vodi v meteorni kanal, nato pa se prek čistilnih 
objektov (lovilniki olj) spušča na odseku med km 0 + 000 in km 
1 + 600 v ponikovalnik, drugod pa v vodotoke. Ponikovalnik se 
uredi ob zahodni strani avtoceste med km 0 + 240 in km 0 + 650. 
Zgradi se 16 novih čistilnih objektov, uporabi se en obstoječi 
čistilni objekt.

(2) Za odvodnjavanje tampona ali posteljice se v vkopih pod 
zunanjimi segmentnimi jarki in v ločilnem pasu, v nasipih pa samo 
v ločilnem pasu, zgradijo vzdolžne drenaže. Drenaže se priključijo 
na vtočne jaške.

(3) Objekti za odvodnjavanje se zgradijo vodotesno. Čistilni 
objekti se dimenzionirajo na predvidene največje količine vod.

(4) Neposreden izpust padavinske vode s streh objektov 
oskrbne postaje Podlehnik je možen le po peskolovih.

(5) V podvozu deviacije 0094‑1,1‑3 se uredi črpališče.

21. člen
(javna razsvetljava)

Javna razsvetljava se izvede na območjih križišč, predora, 
podhoda, nadvozov, podvozov, razen podvoza 0094‑1,3‑2, vzdolž 
odseka deviacije 0094‑1,1‑14a pod avtocesto in na območjih 
avtocestnih priključkov.

22. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Na obstoječem vodovodnem omrežju se prestavijo na‑
slednji vodovodi:

– vodovod DN200 v območje deviacije 0093‑1,1‑2,
– vodovod DN150 vzdolž deviacije 0093‑1,1‑18 in 0093‑

1,1‑17,
– vodovod DN200 na prečkanju deviacije 0093‑1,1‑17 v 

naselju Tržec,
– vodovod DN100 v traso deviacije 0093‑1,1‑3 z zaščito na 

odseku pod avtocesto in pod deviacijo 0093‑1,1‑3,
– vodovod DN150 vzdolž deviacije 0093‑1,1‑25 in vzdolž 

deviacije 0093‑1,1‑27,
– vodovod DN100 vzdolž deviacije 0093‑1,1‑4 z zaščito na 

odseku pod avtocesto v km 4 + 190 in pod potokom Rogatnica,
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– vodovod DN100 vzdolž deviacije 0093‑1,1‑24,
– vodovod DN150 vzdolž deviacije 0094‑1,1‑4 z zaščito na 

odseku pod avtocesto in pod potokom Rogatnica,
– vodovod DN100 iz km 6 + 070 proti jugu v km 6 + 153 z 

zaščito na odseku pod avtocesto,
– vodovod DN150 v traso deviacije 0094‑1,1‑2 z zaščito na 

odseku pod avtocesto in pod vodotoki,
– vodovod DN100 iz km 7 + 454 proti jugu v km 7 + 554 z 

zaščito na odseku pod avtocesto in pod potokom Rogatnica,
– vodovod DN100 vzdolž deviacije 0094‑1,1‑1a severno od 

križišča K13,
– vodovod DN100 zunaj nasipa nadvoza 0094‑1,4‑3,
– vodovod DN150 vzdolž deviacij 0094‑1,1‑9 in 0094‑

1,1‑11,
– vodovod DN100 vzdolž deviacije 0094‑1,1‑12,
– vodovod DN150 vzdolž deviacije 0094‑1,1‑13 z zaščito na 

odseku pod potokom Maceljčica,
– vodovod DN100 vzdolž deviacije 0094‑1,1‑15 in s prečka‑

njem avtoceste v km 11 + 208 z zaščito na odseku pod avtocesto 
pod deviacijo 0094‑1,1‑15 in pod potokom Maceljčica,

– vodovod DN100 vzdolž deviacije 0094‑1,1‑13 z zaščito na 
odsekih pod vodotoki, jarki in prepusti.

(2) Za vodovodno oskrbo oskrbne postaje Podlehnik zahod 
se zgradi vodovod DN100 od prestavljenega vodovoda DN150, 
ki prečka avtocesto v km 7 + 045. Za vodovodno oskrbo oskrbne 
postaje Podlehnik vzhod se zgradi vodovod DN100 od vodovoda 
DN150 v trasi deviacije 0094‑1,1‑2. Na območju oskrbne postaje 
Podlehnik se zgradijo nadzemni požarni hidranti.

23. člen
(infrastruktura odvajanja odpadnih vod)

(1) Na območju deviacije 0093‑1,1‑2 območje državnega 
prostorskega načrta prečka predvideni sekundarni kanal DN200 
Tržec–Jurovci. Na območju prečkanja avtoceste v km 2 + 250 se 
položi v zaščitni cevi.

(2) V km 2 + 905 območje državnega prostorskega načrta 
prečka predvideni primarni kanal DN200 Tržec–Lancova vas. Na 
območju prečkanja avtoceste v km 2 + 900 se položi v zaščitni 
cevi.

(3) Za odvajanje odpadnih vod z območja oskrbne postaje 
Podlehnik se zgradi interni fekalni kanalizacijski sistem. Na zaho‑
dnem platoju oskrbne postaje Podlehnik se zgradi mala čistilna 
naprava, njen iztok se spelje v meteorno kanalizacijo platoja. 
Na vzhodnem platoju oskrbne postaje Podlehnik se zgradi mala 
čistilna naprava, njen iztok prečiščenih vod se spelje v potok 
Rogatnica.

24. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Na obstoječem visokonapetostnem omrežju se opravijo 
naslednji posegi ali ukrepi:

– pri daljnovodu 110 kV Formin–Cirkovce se daljnovod in 
steber SM44 ustrezno označita za dnevne prelete letal in se, če je 
potrebno, prestavita dva ozemljitvena trakova stebra SM44,

– pri daljnovodu 220 kV Cirkovce–Žerjavinec (Republika Hr‑
vaška) se na stebru SM207 po potrebi prestavita dva ozemljitvena 
trakova, v smeri stebra SM206 se zamenjajo izolatorske verige, v 
napenjalnem polju SM207‑SM203 se prenapnejo vodniki in zame‑
njajo podložne spirale pri nosilnih izolatorskih verigah, daljnovod 
pa se ustrezno označi za dnevne prelete letal.

(2) Na obstoječem srednjenapetostnem (20 kV) omrežju se 
opravijo naslednji posegi ali ukrepi:

– steber daljnovoda na območju križanja daljnovoda izvod 
Lancova vas–Tržec z deviacijo 0093‑1,1‑8 se prestavi zunaj trase 
deviacije in se postavi dodatni drog,

– kablovod TP Suha veja‑DV 413, izvod Podlehnik 2, se 
prestavi v traso deviacije 0093‑1,1‑11 in deviacije 0093‑1,1‑17,

– daljnovod izvod Podlehnik (d‑414) v km 2 + 650 se prestavi 
in kablira v dolžini 80 m,

– daljnovod Podlehnik (d‑414) vzdolž vzhodne strani avtoce‑
ste med km 2 + 880 in km 3 + 075 se prestavi in kablira,

– napajalni daljnovod (d‑465) na območju transformator‑
ske postaje (v nadaljnjem besedilu: TP) Podlehnik 4 se prestavi 
in nadomesti,

– daljnovod izvod Podlehnik (d‑413) se v km 4 + 750 
prestavi in kablira v dolžini 130 m,

– daljnovod izvod Podlehnik (d‑413) se prestavi zunaj 
območja priključka Podlehnik,

– daljnovod izvod Podlehnik (d‑150) se prestavi in kablira 
vzdolž deviacije 0094‑1,1‑3,

– daljnovod izvod Podlehnik (d‑413) se prestavi in kablira 
na območju križišča deviacije 0094‑1,1‑3 in 0094‑1,1‑6,

– daljnovod (d‑754) v km 6 + 325 se kablira v dolžini 
120 m,

– daljnovod izvod Podlehnik (d‑413) se kablira na obmo‑
čju križanja z deviacijo 0094‑1,1‑2b,

– obstoječi drogovi se v križni razpetini na območju križa‑
nja daljnovoda izvod Podlehnik (d‑413) z deviacijo 0094‑1,1‑1 
zamenjajo z višjimi, ob nezadostni višini se izvede kabliranje 
daljnovoda,

– obstoječi drogovi se v križni razpetini na območju križa‑
nja daljnovoda (d‑628) z avtocesto v km 7 + 560 zamenjajo z 
višjimi, ob nezadostni višini se izvede kabliranje daljnovoda,

– obstoječi drogovi se v križni razpetini na območju križa‑
nja daljnovoda izvod Podlehnik (d‑413) z deviacijo 0093‑1,1‑23 
zamenjajo z višjimi, ob nezadostni višini se izvede kabliranje 
daljnovoda,

– obstoječi drogovi se v križni razpetini na območju križa‑
nja daljnovoda (d‑628) z avtocesto v km 8 + 675 zamenjajo z 
višjimi, ob nezadostni višini se izvede kabliranje daljnovoda,

– daljnovod izvod Podlehnik (d‑413) se na območju pri‑
ključka Zakl kablira v dolžini 220 m,

– daljnovod izvod Podlehnik (d‑413) se od križišča K13 pre‑
stavi v traso deviacije 0094‑1,1‑13 in se kablira v dolžini 1100 m,

– daljnovod Sedlašek 1 (d‑482) se prestavi in kablira na 
območju križanja z avtocesto v km 10 + 775, vzdolž deviacije 
0094‑1,1‑13 vse do nove TP Stanošina 2–Hronek (TP‑596) v 
dolžini 500 m,

– daljnovod izvod Podlehnik (d‑413) se prestavi in kablira 
na mestu prečkanja deviacije 0094‑1,1‑13 in se spelje vzdolž 
te deviacije do nove TP Stanošina 2–Hronek (TP‑596) v skupni 
dolžini 360 m,

– daljnovod izvod Podlehnik (d‑348) se vzdolž avtoceste 
med km 11 + 150 in km 12 + 050 prestavi ob traso deviacije 
0094‑1,1‑13 in se kablira v dolžini 1100 m,

– daljnovod Gruškovje 2 (d‑295) se prestavi in kablira na 
mestu prečkanja avtoceste v km 12 + 080 in vzdolž deviacije 
0094‑1,1‑13 vse do nove TP Stanošina 2–Hronek (TP‑596) v 
skupni dolžini 1150 m,

– daljnovod izvod Podlehnik (d‑348) se prestavi ob traso 
deviacije 0094‑1,1‑13 in kablira v dolžini 950 m,

– obstoječi drogovi se v križni razpetini na območju križa‑
nja daljnovoda izvod Podlehnik (d‑628) z deviacijo 0094‑1,1‑2a 
zamenjajo z višjimi, ob nezadostni višini se izvede kabliranje 
daljnovoda,

– obstoječi drogovi se v križni razpetini na območju kri‑
žanja daljnovoda (d‑531) z deviacijo 0094‑1,1‑1b zamenjajo z 
višjimi, ob nezadostni višini se izvede kabliranje daljnovoda,

– obstoječi drogovi se v križni razpetini na območju kri‑
žanja daljnovoda izvod Podlehnik (d‑413) deviacije 0094‑1,1‑5 
zamenjajo z višjimi, ob nezadostni višini se izvede kabliranje 
daljnovoda,

– daljnovod (d‑229), ki je dovod do transformatorske 
postaje TP Podlehnik–motel (TP‑212), se prestavi in kablira v 
dolžini 60 m,

– obstoječi drog se v križni razpetini na območju križanja 
daljnovoda izvod Podlehnik (d‑413) z deviacijo 0093‑1,1‑25 
prestavi zunaj deviacije,

– s srednjenapetostnim električnim kablom vzdolž devi‑
acije 0093‑1,1‑4 se izvede povezava med transformatorsko 
postajo Podlehnik 4 in predvideno transformatorsko postajo 
Gorca 4.
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(3) Prestavijo oziroma odstranijo se naslednje TP:
– TP Podlehnik 4 (TP‑360) na lesenem drogu na območju 

nadvoza 0093‑1,4‑3 se prestavi zunaj območja nadvoza in se 
izvede kot tipska pločevinasta transformatorska postaja,

– TP Gorca–črpališče (TP‑351) na lesenem drogu se nado‑
mesti z novo tipsko pločevinasto transformatorsko postajo,

– TP Podlehnik–motel (TP212) na železnem drogu se pre‑
stavi za 14 m proti severovzhodu in se izvede kot tipska transfor‑
matorska postaja,

– TP Stanošina 2–Hronek (TP‑596) na betonskem drogu v 
km 11 + 145 se prestavi ob deviacijo 0094‑1,1‑13 in se izvede kot 
tipska transformatorska postaja,

– TP Gruškovje–mejni prehod (TP‑567) na betonskem drogu 
v km 11 + 860 se odstrani.

(4) Poleg odstranitve nizkonapetostnih vodov za oskrbo 
objektov, predvidenih za odstranitev, se na obstoječem nizkona‑
petostnem omrežju izvedejo naslednji posegi ali ukrepi:

– kabliranje in prestavitev prostozračnega voda ob traso de‑
viacije 0093‑1,1‑1, 0093‑1,1‑10 in 0093‑1,1‑17 v dolžini 750 m,

– prestavitev prostozračnega voda in kablovoda vzdolž 
deviacije 0093‑1,1‑4 in v dolžini 820 m in vključitev v novo TP 
Podlehnik 4,

– prestavitev in kabliranje prostozračnega voda zunaj ob‑
močja križišča K8,

– kabliranje prostozračnega voda na območju križanja avto‑
ceste v km 5 + 880 v dolžini 90 m,

– prestavitev kablovoda na območju prečkanja deviacije 
0094‑1,1‑1,

– zaščita kablovoda na območju prečkanja deviacije 0094‑
1,1‑9 v km 0 + 560, če zaščita ni možna, se obstoječi nadomesti 
z novim kablovodom,

– prestavitev in kabliranje prostozračnega voda na območju 
križišča K13,

– kabliranje prostozračnega voda na območju križanja avto‑
ceste v km 10 + 760 v dolžini 80 m,

– prestavitev prostozračnega voda v traso deviacije 0094‑
1,1‑13 in kabliranje v dolžini 180 m od dveh objektov do nove TP 
Stanošina 2–Hronek,

– zamenjava prostozračnega voda na območju prečkanja 
avtoceste v km 11 + 135 s kablom v dolžini 240 m od TP Stanoši‑
na 2–Hronek do objektov na vzhodni strani avtoceste,

– kabliranje prostozračnega voda na območju križanja devi‑
acije 0094‑1‑1 v dolžini 60 m,

– prestavitev in kabliranje prostozračnega voda ob deviaciji 
0094‑1,1‑1a med km 0 + 35 in km 0 + 500 v dolžini 210 m,

– kabliranje in prestavitev prostozračnega voda ob deviaciji 
0094‑1,1‑1a med km 0 + 675 in km 0 + 760 v dolžini 120 m,

– kabliranje prostozračnega voda na območju križanja devi‑
acije 0094‑1,1‑1b v dolžini 75 m,

– prestavitev in kabliranje prostozračnega voda ob devia‑
ciji 0094‑1,1‑9 med km 0 + 000 in km 0 + 150 v skupni dolžini 
170 m,

– prestavitev in kabliranje prostozračnega voda ob deviaciji 
0094‑1,1‑9 med km 0 + 225 in km 0 + 260 v skupni dolžini 70 m,

– prestavitev in kabliranje prostozračnega voda ob deviaciji 
0094‑1,1‑9 med km 0 + 330 in km 0 + 360 v skupni dolžini 55 m,

– zaščita kablovodov do objektov, ki prečkata deviacijo 
0094‑1,1‑9 v km 0 + 440 in km 0 + 475, če zaščita ni možna, se 
obstoječa nadomestita z novima kablovodoma,

– novi kablovod vzdolž deviacije 0094‑1,1‑3 za napajanje 
črpališča v podvozu 0094‑1,3‑3,

– za elektroenergetsko oskrbo oskrbne postaje Podlehnik 
se položi kablovod v skupni dolžini 680 m iz TP Podlehnik–motel 
(TP212) do objektov na obeh straneh avtoceste.

25. člen
(ogrevanje)

Ogrevanje objektov oskrbne postaje Podlehnik se uredi z 
utekočinjenim naftnim plinom. Na vsaki strani oskrbne postaje se 
postavi po en rezervoar za utekočinjen naftni plin na mesto, ki ni 
vidno izpostavljeno.

26. člen
(telekomunikacije)

(1) Na obstoječem telekomunikacijskem (v nadaljnjem be‑
sedilu: TK) omrežju se izvedejo naslednja dela:

– na odsekih, kjer avtocesta poteka po trasah obstoječih TK 
vodov, se ti prestavijo ob rob avtocestnega telesa,

– na odsekih, kjer TK vodi potekajo vzdolž tras cest, ki se 
prestavljajo ali rekonstruirajo, se ob trase deviacij prestavijo tudi 
TK vodi,

– vsa križanja TK vodov z avtocesto in drugimi cestami se 
ustrezno preuredijo, npr. polaganje kablov, in zaščitijo.

(2) Zgradi se TK priključek oskrbne postaje Podlehnik s TK 
voda v trasi deviacije 0094‑1,1‑2 do objekta na vzhodni strani 
avtoceste v dolžini 50 m in nato s prečkanjem avtoceste v km 
6 + 770 do objekta na zahodni strani avtoceste v dolžini 500 m.

(3) Na obstoječem omrežju kabelsko razdelilnega sistema 
(v nadaljnjem besedilu: KRS) se izvedejo naslednja dela:

– na odsekih, kjer avtocesta poteka po trasah obstoječih 
KRS vodov, se ti prestavijo ob rob avtocestnega telesa,

– na odsekih, kjer KRS vodi potekajo vzdolž tras cest, ki se 
prestavljajo ali rekonstruirajo, se ob trase deviacij prestavijo tudi 
KRS vodi,

– vsa križanja KRS vodov z avtocesto in drugimi cestami se 
ustrezno preuredijo, npr. polaganje kablov, in zaščitijo,

– pri dotikanju omaric KRS omrežja se te prestavijo.
(4) Sistem za klic v sili se prilagodi sistemu predhodne‑

ga odseka avtoceste Slivnica–Draženci. Kabelska kanalizacija 
s pripadajočimi kabelskimi jaški in drugo opremo, potrebno za 
vzpostavitev sistema za klic v sili, se zgradi vzdolž celotne trase 
avtoceste. Prečkanje avtoceste za paralelni stebriček se izvede 
v zaščitni cevi.

27. člen
(hidromelioracijske ureditve)

Zaradi gradnje avtoceste in vzporedne ceste se obstoječi 
hidromelioracijski sistemi sanirajo na delih naslednjih hidromeli‑
oracijskih območij: Polskava–Lancova vas–Barislavci, Dravinja–
melioracijsko območje ob Dravinji, zemljišče ob Dravinji in Ro‑
gatnici, območje Podlehnik, Meniško, Placar in Janežovci ter ob 
potoku Rogatnica na Meniškem. Položijo se drenaže iz plastičnih, 
perforiranih rebrastih cevi notranjega premera 8 cm, ki se zasujejo 
z gramoznim filtrom.

VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

28. člen
(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom območja držav‑
nega prostorskega načrta z načrtom parcelacije s priloženimi teh‑
ničnimi elementi za prenos mej parcel v naravo, kakor je razvidno 
v grafičnem delu državnega prostorskega načrta na listih št. 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 3.5 in 3.6, na katerih so s tehničnimi elementi, ki 
omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne 
točke meje območja državnega prostorskega načrta.

(2) Parcele, določene z državnim prostorskim načrtom, se 
po opravljenih posegih lahko delijo skladno z izvedenim stanjem 
na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po namembnosti 
sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.

VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE 
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA  
IN NARAVNIH DOBRIN TER VARSTVA PRED NARAVNIMI  

IN DRUGIMI NESREČAMI

29. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poško‑
dovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni 
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iz prikaza stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za varstvo 
kulturne dediščine.

(2) Zaradi varstva arheoloških ostalin investitor na celotnem 
območju državnega prostorskega načrta, kjer ni registriranega 
arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega so‑
glasja zagotovi:

– predhodne arheološke raziskave za oceno arheološkega 
potenciala in

– druge ukrepe varstva, določene na podlagi rezultatov 
predhodnih arheoloških raziskav.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka investitor na 
območju državnega prostorskega načrta, kjer načrtovane ureditve 
segajo v območje registriranega arheološkega najdišča, pred 
pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja zagotovi predhodne ar‑
heološke raziskave za vrednotenje arheološkega potenciala.

(4) Pred začetkom del investitor zagotovi zaščitna izkopa‑
vanja odkritih najdišč s poizkopavalno obdelavo gradiva ali arhiva 
najdišča in druge ukrepe varstva, določene na podlagi rezultatov 
predhodnih arheoloških raziskav, med potekom del pa stalni ar‑
heološki nadzor nad zemeljskimi deli. Deli arheološke dediščine, 
ki so najdeni med posegi v prostor, naj ostanejo, če je le mogoče, 
na mestu samem.

(5) Pri gradnji v območju registriranega arheološkega najdi‑
šča se poseg zmanjša na kar najmanjšo površino, ki še omogoča 
gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali med izvedbo 
del ugotovi lokacija s pomembno arheološko dediščino, se rešitve 
prilagodijo tako, da dediščina ni ogrožena.

(6) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristoj‑
na območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine.

(7) V vidnem polju objektov kulturne dediščine Podlehnik–
cerkev Matere božje (EŠD 3462) in Podlehnik–domačija Podleh‑
nik 14 (EŠD 6651) se obcestni prostor ne zasadi, na odsekih pro‑
tihrupnih ograj pa se postavijo transparentne protihrupne ograje.

(8) Investitor o začetku del vsaj 10 dni prej obvesti pristojno 
območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.

30. člen
(ohranjanje narave)

(1) Na območju pričakovanih geoloških naravnih vrednot 
v Halozah se pri obsežnejših zemeljskih delih izvaja geološki 
nadzor, na novo odkrite naravne vrednote pa se varujejo glede 
na možnosti in situ oziroma ex situ. Če to ni mogoče, je obvezno 
najdbe natančno dokumentirati.

(2) Tehnične rešitve prečkanja vodotokov se prilagodijo in 
čim manj spreminjajo morfološke značilnosti vodotoka. Ne preki‑
nja se zveznost vodnega toka, niti se ne spreminjajo ali bistveno 
ne spreminjajo količina vode in hitrost pretoka, prostorska in 
časovna razporeditev voda, smer toka, oblika in dno struge vo‑
dotoka. Za stabilizacijo brežin v območju premostitvenih objektov 
se uporabijo naravni materiali, brežine se sanirajo z zasaditvijo 
avtohtone vegetacije.

(3) Pri prestavitvah struge potoka Rogatnica se izvede odprt 
sonaravni profil z neporavnanim dnom in brežinami, z zakloni za 
lokalno umiritev vodnega toka in drčami. Vidne in funkcionalne 
lastnosti potoka Rogatnica se bistveno ne spreminjajo.

(4) Obstoječa vegetacija se ohranja in kar najbolj varuje.
(5) Betonirani deli vodotokov se oblikujejo s kamenjem s čim 

globljimi špranjami.
(6) Avtocesta se na celotni trasi na obeh straneh zaščiti z 

varovalno ograjo.
(7) Uredijo se štirje prehodi za prostoživeče živali v sklopu 

naslednjih mostov ali podvozov:
– avtocestni most 0093‑1,5‑1 čez potok Polskava v km 

2 + 657,
– avtocestni most 0093‑1,5‑2 v km 3 + 696 in most 0093‑1,5‑

5 deviacije 0093‑1,1‑25 v km 0 + 762 čez reko Dravinjo,
– avtocestni most 0094‑1,5‑9 v km 9 + 525 in most 0094‑1,5‑

16 deviacije 0094‑1,1‑c v km 0 + 620 čez potok Strganca,
– podvoz 0094‑1,3‑2 v km 12 + 475.
(8) Prehodi za prostoživeče živali so široki 12 m in visoki 4 m, 

tla pa se pokrijejo s peščenimi blazinami. Ob nevodni strani se v 

dolžini 50 m ob vsaki strani avtoceste prehodi ustrezno obsadijo 
z avtohtono vegetacijo zaradi preprečevanja soja žarometov, za 
vodenje živali in ustvarjanje zaklona. Pri prehodu v sklopu mosta 
0094‑1,5‑9 čez potok Strganca se ta zasaditev izvede v 12‑metr‑
skem pasu vzdolž vzporedne ceste do pobočja skalne stene. Med 
odsekom deviacije 0094‑1,1‑13 med km 2 + 300 in km 2 + 600 in 
Maceljčico se ograja ne sme postaviti, zasaditev na vzhodni strani 
avtoceste med km 12 + 550 in km 12 + 720 pa mora biti taka, da 
prostoživeče živali čim prej usmeri od prehoda v sklopu podvoza 
0094‑1,3‑2 čez Maceljčico in deviacijo 0094‑1,1‑13.

(9) Ob prečkanju avtoceste čez vse vodotoke se uredijo 
prehodi za vidro in dvoživke. Na obeh straneh prečkanj vodotokov 
se uredijo berme, široke 2 metra, in položne brežine. Postavijo se 
varovalno usmerjevalne ograje za dvoživke vzdolž avtoceste v 
dolžini najmanj 100 m na vsako stran vodotoka.

(10) Prepust v km 4 + 460 avtoceste in v km 1 + 675 vzpore‑
dne ceste se uredi tudi za prehod govedi z dostopnima rampama 
na obeh straneh ceste.

(11) Posek obrečne vegetacije, sečnja gozda in urejanje 
gozdnega roba se izvaja zunaj gnezditvenega obdobja, ki je v 
času med marcem in septembrom.

(12) Gradbena dela, ki posegajo v vodne površine, se opra‑
vijo v obdobju med julijem in februarjem oziroma zunaj drstnih dob 
rib in piškurjev, ki poseljujejo zadevni vodni prostor. Ohranja se 
povezanost in celovitost vodotokov ter se omogoči prehajanje rib 
in piškurjev vzdolž vodotoka. Med gradnjo se preprečuje migracija 
rib v predele, kjer potekajo dela. Pri urejanju vodotokov ureditev 
pragov ni dopustna, sprejemljiva je le ureditev drč.

(13) O začetku gradbenih del na vodotokih je treba vsaj 
sedem dni pred začetkom gradnje obvestiti Ribiško družino Ptuj. 
Z njihovimi predstavniki se opravi pregled lokacij. Če je potrebno, 
se opravi intervencijski izlov rib in njihova preselitev.

(14) Med pripravljalnimi deli in med gradnjo se omogoči 
naravovarstveni nadzor.

31. člen
(nadomestni habitat)

(1) Na območjih, določenih v tretjem odstavku 4. člena te 
uredbe, se izvede omiljevalni ukrep za metulje, in sicer se uredi 
nadomestni habitat za temnega mravljiščarja (Maculinea nausi‑
thous) in strašničnega mravljiščarja (Maculinea teleius), (v nadalj‑
njem besedilu: mravljiščar).

(2) Lokacija nadomestnega habitata obsega območje na za‑
hodni strani avtoceste med odsekom avtoceste od km 5 + 480 do 
km 6 + 150 in vzporedno cesto v velikosti 7,46 ha in območje na 
vzhodni strani avtoceste med odsekom avtoceste od km 6 + 080 
do km 6 + 300 in vzporedno cesto v velikosti 0,61 ha. Slednje 
predstavlja obstoječi in zato pomemben del za ohranitev habitata 
mravljiščarja.

(3) V nadomestnem habitatu se uredijo nižinski ekstenzivno 
gojeni travniki, ki so potencialni življenjski in prehrambni habitat 
za vse razvojne faze metuljev iz rodu mravljiščarjev. Na jugovzho‑
dni strani območja se ohranja zdravilna strašnica (Sanguisorba 
officinalis), (v nadaljnjem besedilu: strašnica) kot prehranjevalni 
habitatni tip mravljiščarja, na preostalem območju pa se uredijo 
primerni mokrotni travniki, na katerih zdravilna strašnica lahko 
uspeva ob ustrezni kmetijski rabi.

(4) Na celotnem območju, določenem v tretjem odstavku 
4. člena te uredbe, se do začetka urejanja nadomestnega habi‑
tata ohranja nespremenjena kmetijska raba ali pa se ta prilagodi 
pogojem za izvedbo nadomestnega habitata.

32. člen
(vzpostavitev nadomestnega habitata)

(1) Vzpostavitev nadomestnega habitata obsega tehnično 
ureditev in nato aktivno usmerjanje življa v želeno stanje.

(2) Investitor mora pripraviti projekt vzpostavitve nadome‑
stnega habitata in začeti urejati nadomestni habitat do izdaje 
gradbenega dovoljenja za urejanje območja oskrbne postaje Pod‑
lehnik. Mnenje, da so dela začeta, izda Zavod Republike Slovenije 
za varstvo narave.
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(3) Pri pripravi projekta iz prejšnjega odstavka se upošte‑
vajo navodila iz Predloga ureditve nadomestnega habitata za AC 
odsek Draženci–MMP Gruškovje z vključitvijo regionalne ceste: 
Predlog lokacije nadomestnega habitata z utemeljitvijo (OIKOS, 
d. o. o., Domžale, št. proj. 1182/09, november 2009) in strokovne‑
ga mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.

(4) Za zatravljenje njivskih površin v nadomestnem habitatu 
se lahko uporabi vegetacijski pokrov z območja oskrbnega centra 
Podlehnik – zahod, kjer uspeva zdravilna strašnica in kjer je bil 
evidentiran mravljiščar, ali pa seno z donatorskih travnikov, kjer 
uspeva zdravilna strašnica. Podrobnejša izvedba nadomestnega 
habitata se določi v projektu iz drugega odstavka tega člena.

(5) Tehnična ureditev nadomestnega habitata mora biti iz‑
vedena do izdaje uporabnega dovoljenja za območje oskrbne 
postaje Podlehnik.

(6) Investitor mora zagotoviti spremljanje stanja tehnično že 
izvedenega nadomestnega habitata in aktivno usmerjati njegov 
razvoj v želeno stanje z izvedbo dodatnih ukrepov, zlasti pa:

– spremljati prisotnost zdravilne strašnice in obseg površin, 
na katerih uspeva,

– spremljati stanje favne metuljev tri leta po tehnični izvedbi 
oziroma do ugotovitve, da je nadomestni habitat uspešno vzpo‑
stavljen.

(7) Strokovni nadzor pri vzpostavitvi nadomestnega habitata 
izvaja Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, ki izda tudi 
mnenje, da je nadomestni habitat uspešno vzpostavljen.

33. člen
(prenos kmetijskih zemljišč v lasti Republike Slovenije v 

upravljanje in raba teh zemljišč)
(1) Po izdaji mnenja iz sedmega odstavka prejšnjega čle‑

na se prenese kmetijska zemljišča v lasti Republike Slovenije v 
nadomestnem habitatu v upravljanje Skladu kmetijskih zemljišč 
Republike Slovenije v skladu s predpisi.

(2) Upravljavec zagotovi rabo kmetijskega zemljišča v nado‑
mestnem habitatu iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji:

– paša ali košnja in spravilo se lahko izvajata pred 1. julijem 
in po 20. avgustu,

– obstoječe robne pasove dreves in živih mej je treba obre‑
zovati in redčiti,

– uporaba mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ni 
dovoljena.

(3) Podrobnejša navodila za rabo zemljišč v nadomestnem 
habitatu in spremljanje stanja se opredelijo v projektu iz drugega 
odstavka prejšnjega člena.

34. člen
(pravni status)

Po vzpostavitvi nadomestnega habitata se na območju na‑
domestnega habitata vzpostavi pravni status območja v skladu s 
predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.

35. člen
(varovanje kmetijskih zemljišč)

(1) Med gradnjo se zagotovi, da je humusna plast skrbno 
odgrnjena in deponirana na lokaciji posega ločeno od preostale‑
ga materiala ter se takoj po končani gradnji uporabi za sanacijo 
degradiranih ali drugih kmetijskih zemljišč.

(2) Med gradnjo in po njej se zagotovi nemoten dostop do 
kmetijskih zemljišč.

(3) Kmetijska zemljišča, na katera se posega le med gra‑
dnjo, se po končani gradnji vrnejo v prejšnje stanje ali, če to 
ni mogoče, se plača odškodnina v skladu s predpisi, ki urejajo 
kmetijska zemljišča.

36. člen
(urejanje gozda)

(1) Gozdni robovi se sanirajo z odmikom globine gozdnega 
roba do višine sestojev, in sicer s 30‑metrskim odmikom ob av‑
tocesti in 15‑metrskim odmikom ob vzporedni cesti. Širina pasu 

sanacije se prilagodi reliefu. Uporabi se primerna vertikalna in 
vrstna struktura avtohtone pionirske in klimaksne vrste vegetacije. 
Poseka naj ima v vzdolžni smeri razgibane robove, v prečnem 
prerezu naj se gozdni robovi stopničasto dvigujejo. Na območjih 
obsežnejših gozdnih sestojev se med izdelavo projektne doku‑
mentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelajo podrob‑
nejši načrti sanacije, na njihovi podlagi pa se izvedejo dela za 
postopno stabilizacijo gozdnega roba.

(2) Med gradnjo se zagotovi dostop do gozdnih zemljišč, 
med obratovanjem se omogoči gospodarjenje z gozdom in do‑
stop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kakor 
pred posegi.

(3) Prepovedano je vsako zasipavanje in odlaganje ma‑
teriala v gozdove in odstranjevanje vegetacije zunaj območja 
gradnje.

37. člen
(varstvo pred požarom)

Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvajanja 
državnega prostorskega načrta ne sme poslabšati. Pri izvedbi ele‑
ktroenergetskih objektov in naprav se zagotovijo zadostni odmiki 
objektov od vodnikov. Na območju oskrbne postaje Podlehnik se 
zagotovijo viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje požarov.

38. člen
(zaščita pred razlitjem nevarnih snovi)

(1) Pri nezgodah med gradnjo, prometnih nesrečah med 
obratovanjem ali ob razlitju večjih količin goriva, olja ali drugih 
škodljivih tekočin in materialov se ustrezno ukrepa in prepreči 
izlitje nevarnih snovi v vodotoke, podzemno vodo in na kmetijska 
zemljišča ter se takoj obvesti najbližji center za obveščanje. Ravna 
se v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, zavaruje se 
lokacija, uporabi se nevtralizacijsko sredstvo, onesnažena zemlji‑
na se takoj odstrani in odda pooblaščeni organizaciji za ravnanje 
z odpadki. Nastala škoda se sanira.

(2) Med gradnjo se zagotovijo mesta za skladiščenje nevar‑
nih snovi z lovilno skledo prostornine, ki bi ob razlitju, razsipu ali 
drugih nezgodah omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v 
tla. Poleg tega se skladiščni prostor zaščiti pred atmosferskimi 
vplivi, prepreči se tudi dostop nepooblaščenim osebam. Za skla‑
diščenje nevarnih snovi ali kemikalij se mora uporabljati originalna 
embalaža.

(3) Pri gradnji se smejo uporabljati le tehnično brezhibna 
vozila, gradbeni stroji in naprave, ki se opremijo z nevtralizacijskim 
sredstvom. Redno vzdrževanje, čiščenje in pranje vozil, gradbe‑
nih strojev in naprav se mora opravljati zunaj gradbišč na za to 
predvidenih in opremljenih površinah. Na gradbišču je dovoljeno le 
najnujnejše pranje z lovljenjem odpadnih vod v namenske posode 
in z odvozom odpadnih vod v ponovno uporabo ali na čiščenje na 
ustrezni čistilni napravi.

VIII. POGOJI VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI

39. člen
(varstvo tal)

(1) Posegi v tla naj se izvajajo tako, da je prizadeta čim 
manjša površina tal.

(2) Material, ki se uporablja za gradnjo nasipov, mora biti 
inerten.

40. člen
(varstvo voda)

(1) Med gradnjo in obratovanjem se ne sme ogrožati stabil‑
nosti brežin vodotokov.

(2) Zagotovijo se zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo 
škodljivi vplivi na vode in vodni režim, na poplavno varnost obmo‑
čja, objektov in okolja. Premostitve vodotokov se izvedejo tako, 
da svetla odprtina mostu premosti strugo v celoti brez vmesnih 
opornikov, svetla odprtina mostu pa omogoča prevodnost stole‑
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tnih visokih voda z varnostno višino vsaj 100 cm nad koto gladine 
pretoka stoletnih visokih vod.

(3) Kjer so padavinske vode speljane v vodotok, iztočni 
objekt ne sme segati v pretočni profil vodotoka in se izpelje v na‑
klonu brežine (z vgrajeno povratno zaklopko). Kota dna iztoka je 
na spodnjem delu brežine. V območju izpusta se struga vodotoka 
zaščiti pred erozijo. Zagotavlja se prevodnost cestnih prepustov.

(4) Nožice nasipov, ki so pod vplivom poplavnih vod, se 
zaščitijo pred erozijo. Peta nasipa avtoceste na odsekih, ki so 
v neposredni bližini potoka Rogatnica, se zavaruje z zakopano 
kamnito zložbo.

(5) Med gradnjo se izvedejo vsi ukrepi za preprečitev ne‑
posrednega vnosa materialov, ki vsebujejo nevarne spojine, in 
izlitja apna ali cementa v vodo. Pranje gradbenih strojev z vodo iz 
vodotokov ni dovoljeno.

(6) Kanalizacijski sistem in čistilne objekte je treba redno 
čistiti in vzdrževati.

(7) Za zaščito podzemne vode se upošteva naslednje:
– ponikovalnik ob zahodni strani avtoceste med km 0 + 240 

in km 0 + 650 se zgradi tako, da je njegovo dno vsaj 1 m nad 
najvišjo globino podzemne vode,

– na vodovarstvenih območjih so izkopi na gradbišču toliko 
globoki, da je dno izkopa več kakor 2 m nad podzemno vodo,

– odsek deviacije 0093‑1,1‑1, ki poteka čez najožje vo‑
dovarstveno območje, se zgradi z enostranskim nagibom proti 
vzhodni strani, tako da meteorna voda odteka zunaj najožjega 
vodovarstvenega območja,

– vzdolž zahodne strani odseka deviacije 0093‑1,1‑1, ki 
poteka čez najožje vodovarstveno območje, se postavi jeklena 
varnostna ograja,

– ne uporabljajo in ne vgrajujejo se gradbeni materiali, ki bi 
lahko izločali snovi, škodljive za vodo,

– na najožjem vodovarstvenem območju se ne urejajo parki‑
rišča na gradbišču za delovne stroje in naprave, ne skladiščijo se 
betonski elementi, gorivo in druge nevarne tekočine, tam ne sme 
potekati oskrba vozil, strojev in naprav z gorivom ter servisiranje 
ali vzdrževanje strojev in naprav,

– na vodovarstvenih območjih ni dovoljena postavitev sani‑
tarij na gradbišču, razen če se uporabljajo kemična stranišča ali 
če se odvajajo v javno kanalizacijo,

– za zaščito podzemne vode se upoštevajo tudi določbe 38., 
39. in 46. člena te uredbe.

41. člen
(varstvo zraka)

(1) Preprečuje se nenadzorovano raznašanje materialov z 
gradbišča in prašenje z odkritih delov trase, prometnih in manipu‑
lativnih površin, deponij materiala in gradbišč. Kadar je potrebno, 
se območje gradnje moči z vodo. Zlasti v sušnem obdobju in 
vetrovnem vremenu se pri prevozu po javnih prometnih površinah 
sipki tovori prekrivajo.

(2) Če so prevozna sredstva in delovne naprave ustavljene 
za daljši čas, mora biti motor ugasnjen.

42. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Med gradnjo se uporabljajo delovne naprave in stroji, 
izdelani v skladu s predpisom, ki ureja emisije hrupa strojev, ki se 
uporabljajo na prostem.

(2) Postavijo se naslednje protihrupne ograje (PHO):
– PHO 1‑1: absorpcijska protihrupna ograja s transparentni‑

mi odseki, visoka 2,5 m, med km 1 + 600 in km 1 + 700,
– PHO 1‑2: absorpcijska protihrupna ograja s transparentni‑

mi odseki, visoka 3,0 m, med km 1 + 700 in km 2 + 250,
– PHO 2: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi 

odseki, visoka od 2,5 do 4,0 m, med km 2 + 150 in km 3 + 400,
– PHO 3‑1: absorpcijska protihrupna ograja s transparentni‑

mi odseki, visoka 4,0 m, med km 2 + 900 in km 3 + 000,
– PHO 3‑2: absorpcijska protihrupna ograja s transparentni‑

mi odseki, visoka 4,0 m, med km 3 + 000 in km 3 + 200,

– PHO 3‑3: absorpcijska protihrupna ograja s transparentni‑
mi odseki, visoka 3,5 m, med km 3 + 175 in km 3 + 350,

– PHO 4‑1: absorpcijska protihrupna ograja s transparentni‑
mi odseki, visoka 2,5 m, med km 3 + 850 in km 4 + 000,

– PHO 4‑2: absorpcijska protihrupna ograja s transparentni‑
mi odseki, visoka 4,0 m, med km 4 + 000 in km 4 + 450,

– PHO 4‑3: absorpcijska protihrupna ograja s transparentni‑
mi odseki, visoka 3,0 m, med km 4 + 425 in km 4 + 575,

– PHO 4‑4: absorpcijska protihrupna ograja s transparentni‑
mi odseki, visoka 2,0 m, med km 4 + 550 in km 4 + 650,

– PHO 5‑1: absorpcijska protihrupna ograja s transparentni‑
mi odseki, visoka 2,5 m, med km 4 + 750 in km 5 + 020,

– PHO 5‑2: absorpcijska protihrupna ograja s transparentni‑
mi odseki, visoka 2,5 m, med km 5 + 020 in km 5 + 110,

– PHO 5‑3: absorpcijska protihrupna ograja s transparentni‑
mi odseki, visoka 3,5 m, med km 5 + 100 in km 5 + 200,

– PHO 6: absorpcijska protihrupna ograja, visoka 4,0 m, 
med km 6 + 150 in km 6 + 560,

– PHO 7: absorpcijska protihrupna ograja, visoka od 3,5 do 
4,0 m, med km 5 + 800 in km 6 + 250,

– PHO 8‑1: absorpcijska protihrupna ograja s transparentni‑
mi odseki, visoka 3,0 m, med km 6 + 750 in km 6 + 900,

– PHO 8‑2: absorpcijska protihrupna ograja s transparentni‑
mi odseki, visoka 3,0 m, med km 6 + 900 in km 7 + 300,

– PHO 9: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi 
odseki, visoka 3,5 m, med km 7 + 600 in km 7 + 950,

– PHO 10: absorpcijska protihrupna ograja, visoka 3,5 m, 
med km 8 + 150 in km 8 + 500,

– PHO 11: absorpcijska protihrupna ograja s transparen‑
tnimi odseki, visoka od 2,0 do 3,0 m, med km 10 + 125 in km 
10 + 750,

– PHO 12: absorpcijska protihrupna ograja, visoka 2,0 m, 
med km 10 + 875 in km 11 + 200,

– PHO 13: absorpcijska protihrupna ograja, visoka od 2,5 do 
3,5 m, med km 10 + 950 in km 11 + 275.

(3) Transparentni odseki protihrupnih ograj iz prejšnjega 
odstavka se določijo v skladu s tretjim odstavkom 16. člena te 
uredbe in sedmim odstavkom 29. člena te uredbe.

(4) Potrebnost dodatne pasivne protihrupne zaščite se med 
izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega do‑
voljenja preveri za naslednje stavbe:

– Tržec 45 a, v km 2 + 375,
– Tržec 47 c, v km 2 + 685,
– Tržec 52, v km 2 + 735,
– Jurovci 5, v km 3 + 100,
– Jurovci 5, v km 3 + 110,
– Jurovci 6, v km 3 + 035,
– Podlehnik 15, v km 5 + 300,
– Dežno pri Podlehniku 4, v km 6 + 150,
– Zakl 38 a, v km 6 + 930,
– Stanošina 36, v km 6 + 985,
– Stanošina b. š., v km 7 + 100,
– Zakl 26, v km 7 + 180,
– Stanošina 38, v km 7 + 170,
– Stanošina 33, v km 7 + 460,
– Zakl 36, v km 7 + 500,
– Zakl 35, v km 7 + 550
– Zakl b. š., v km 7 + 600,
– Zakl 30 c, v km 7 + 882,
– Zakl 19 b, v km 8 + 390,
– Stanošina 16 a, v km 8 + 520,
– Zakl 19, v km 8 + 550,
– Stanošina 15, v km 8 + 720,
– Stanošina 11, v km 9 + 400,
– Kozminci 23, v km 9 + 800,
– Kozminci 22, v km 10 + 000,
– Kozminci 21, v km 10 + 030,
– Kozminci 20, v km 10 + 050,
– Kozminci 25 a, v km 10 + 130,
– Stanošina 8 b, v km 10 + 175,
– Stanošina 8 c, v km 10 + 210,
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– Kozminci 19, v km 10 + 215,
– Sedlašek 128, v km 10 + 225,
– Stanošina 8 a, v km 10 + 300,
– Kozminci 16, v km 10 + 325,
– Kozminci 16 a, v km 10 + 370,
– Kozminci 15 a, v km 10 + 340,
– Sedlašek 127, v km 10 + 575,
– Sedlašek 126, v km 10 + 725.
(5) Za obrabno plast vozišča na avtocesti se uporabi tak 

asfalt, ki zmanjšuje raven hrupa pri viru.
(6) Dilatacije na cestnih objektih se zgradijo kot tihe dilata‑

cije.
(7) Postavitev aktivne protihrupne zaščite se med izdela‑

vo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 
zagotovi v obsegu, ki se določi glede na napoved prometa za 
najmanj desetletno obdobje po končani gradnji, nato pa se ograja 
postopoma dograjuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred 
hrupom.

43. člen
(varstvo pred vibracijami)

Pred začetkom gradnje se evidentira stanje izpostavljenih 
objektov ob načrtovanih prostorskih ureditvah in prevoznih po‑
teh. Ob preseženi dovoljeni hitrosti vibracij se izvedejo odrejeni 
ukrepi.

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

44. člen
(etapnost izvedbe)

Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt, je 
mogoče izvajati po delih, ki predstavljajo funkcionalno zaključene 
celote in se lahko gradijo ločeno ali sočasno:

– posamezni deli avtoceste z ureditvijo obcestnega pro‑
stora, lahko tudi z ustrezno racionaliziranim normalnim prečnim 
profilom,

– posamezni deli vzporedne ceste z ureditvijo obcestnega 
prostora,

– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih in‑
frastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodne ureditve, ki so 
potrebne za uresničitev načrtovanih prostorskih ureditev,

– deviacije,
– objekti na trasi avtoceste in deviacij ter spremljajoči 

objekti,
– drugi ukrepi in ureditve,
– dopolnitev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov skladno z 

rezultati monitoringa.

X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA URESNIČEVANJE 
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

45. člen
(monitoring)

(1) Investitor mora zagotoviti celostno izvajanje monitoringa 
med gradnjo in obratovanjem del, ki so določena z državnim pro‑
storskim načrtom za področja, ki jih določa poročilo o vplivih na 
okolje. Zavezanec za izvedbo monitoringa med gradnjo je izvaja‑
lec gradbenih del, med obratovanjem pa upravljavec ceste.

(2) Pri določitvi točk monitoringa se smiselno upoštevajo 
točke že opravljenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to 
mogoče, se monitoring prilagodi in uskladi z drugimi državnimi in 
lokalnimi monitoringi. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se 
zagotovi vsaj tolikšno število točk, da se pridobi utemeljena infor‑
macija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke monitoringa 
se zasnujejo tako, da omogočajo stalno pridobivanje podatkov. 
Stanje se spremlja v skladu s predpisi in usmeritvami, določenimi 
v poročilu o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni, inve‑
stitor mora poskrbeti za dostopnost podatkov.

(3) Na prečkanjih vzporedne ceste čez vodotoke in na 
območju, kjer vzporedna cesta prečka območje nadomestnega 
habitata, se po končani gradnji vsaj pet let opravlja monito‑
ring, da se ugotovi morebitno prečkanje in povoženje dvoživk v 
spomladanskem in jesenskem času. Če se izkaže, da do tega 
prihaja, je treba urediti prehode za dvoživke.

(4) Izvaja se monitoring kakovostnega in količinskega stanja 
podzemne vode zaradi gradnje in obratovanja, za kar se izvedejo 
vsaj tri piezometrične vrtine ob odseku deviacije 0093‑1,1‑1 med 
km 0 + 400 in km 0,840, ena zahodno in dve vzhodno od nave‑
denega odseka. Vrtine se izvrtajo skozi kvartarni vodonosnik do 
pliocenske podlage, torej do globine približno 24 m. Opravlja se 
monitoring očiščenih odpadnih voda iz lovilnikov olj.

(5) Zagotovijo se monitoring hrupa med gradnjo ter ukrepi 
ob ugotovljenih prekoračitvah vrednosti, določenih za čas gra‑
dnje. Merilne točke se določijo glede na organizacijo gradbišča 
za naseljena območja v neposredni bližini gradbišča in cest, po 
katerih poteka prevoz oziroma promet. Prve meritve hrupa in 
obratovalni monitoring hrupa se opravljajo v skladu s predpisi, ki 
urejajo prve meritve in obratovalni monitoring hrupa glede na vire 
hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje. Investitor mora na podlagi 
rezultatov monitoringa dodatno ustrezno ukrepati.

(6) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi investitorja na območju 
državnega prostorskega načrta na podlagi rezultatov monito‑
ringa so:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne krajinskoarhitekturne ureditve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih pro‑

storskih sestavin,
– spremembe rabe prostora in
– drugi ustrezni ukrepi (ukrepi za omilitev stanja).

46. člen
(organizacija gradbišča in prevozne poti)

(1) Gradbišče se uredi na območju državnega prostorske‑
ga načrta, vendar zunaj območij kulturne dediščine, najožjega 
vodovarstvenega območja, območij, ki so pomembna za ohra‑
njanje narave, območja nadomestnega habitata in mokrotnih 
travnikov med zahodnim platojem oskrbne postaje Podlehnik in 
nadvozom 0094‑1,4‑3 in med priključkom Zakl in deviacijo 0094‑
1,1‑14a na odseku pod avtocesto. Gradbišče se čim bolj omeji 
na širino avtocestnega telesa in se zavaruje pred poplavljanjem 
in erozijo tal.

(2) V pripravi projektne dokumentacije za pridobitev grad‑
benega dovoljenja se izdela podroben načrt gradbišča, tudi 
lokacije začasnih deponij, parkirišč in pretakališč, določijo pa se 
tudi prevozne poti med gradnjo.

(3) Za prevozne poti se uporabljajo obstoječe javne ceste. 
Če to ni mogoče, se zgradijo dodatne začasne prevozne poti, 
ki pa ne smejo prečkati objektov in območij kulturne dediščine, 
območij, ki so pomembna za ohranjanje narave, ter območij 
nadomestnega habitata in tistih, ki potekajo vsaj 50 metrov 
od vodotokov; za njih se pridobi soglasje lastnikov zemljišča. 
Prevozne poti se utrdijo in redno čistijo. Trase prevoznih poti 
in lokacije priključkov na gradbišče se izberejo tako, da se kar 
najmanj prizadenejo bivalno okolje, naravno okolje, kmetijska 
zemljišča in obstoječe ureditve.

(4) Čez objekte in območja kulturne dediščine, območja, 
pomembna za ohranjanje narave, in območje nadomestnega 
habitata ne smejo potekati gradbiščne poti, dostopne in prevo‑
zne poti, obvozi, ureditve vodotokov, vanje se ne sme premakniti 
komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, na 
njih se tudi ne smejo deponirati viški materiala.

(5) Zagotovi se zavarovanje gradbišča za varno in ne‑
moteno rabo sosednjih objektov in zemljišč. Med gradnjo se 
zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi in taka organizacija na 
gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja, ki bi nastalo 
zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih 
škodljivih snovi, ob nezgodi pa se zagotovi takojšnje ukrepanje 
ustrezno usposobljenih delavcev.
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47. člen
(deponiranje materiala in ravnanje z odpadki)

(1) Skupna količina viškov materiala je približno 
210 000 m³.

(2) Del viškov nenosilnega zemeljskega materiala se lahko 
odloži ob avtocesti ali deviacijah za izravnavanje brežin nasi‑
pov ali uporabi za zasipavanje v območjih priključkov, depresij, 
večjih depresij ob vzhodni strani avtoceste med km 10 + 400 
in km 10 + 600 in ob starem mejnem prehodu Gruškovje ob 
vzhodni strani avtoceste med km 11 + 770 in km 11 + 930 ter 
za oblikovanje terena na območju od priključnega kraka D pri‑
ključka Lancova vas severno in priključnega kraka B priključka 
Lancova vas jugozahodno. Območja se zatravijo ali zasadijo. Del 
viškov nenosilnega zemeljskega materiala se lahko odloži tudi na 
območju poslovno‑logistične cone Videm v skladu z občinskimi 
prostorskimi akti. Ob zapolnitvi navedenih območij se predvidi do‑
datno območje za odlaganje viškov materiala, to je med deviacijo 
0093‑1,1‑1 in med km avtoceste 1 + 300. Območje se po uporabi 
rekultivira v kmetijska zemljišča. Deponije se zvezno oblikujejo z 
upoštevanjem okoliškega terena.

(3) Začasne deponije med gradnjo so dovoljene le znotraj 
območja državnega prostorskega načrta, na prej arheološko pre‑
gledanih območjih, vendar ne na objektih in območjih kulturne de‑
diščine, razen na registriranih arheoloških območjih, kjer so bila že 
izvedena arheološka izkopavanja (območja z EŠD 27971 in EŠD 
27972), zunaj območij, pomembnih za ohranjanje narave, zunaj 
območja nadomestnega habitata, zunaj območij prednostnih ha‑
bitatnih tipov, vodotokov, poplavnih območij, najožjega vodovar‑
stvenega območja, kmetijskih zemljišč, gozdov, zunaj mokrotnih 
travnikov na dveh območjih: med zahodnim platojem oskrbne 
postaje Podlehnik in nadvozom 0094‑1,4‑3 ter med priključkom 
Zakl in deviacijo 0094‑1, 1‑14a na odseku pod avtocesto. Začasne 
deponije se ne urejajo na cevovodih in kablovodih gospodarske 
javne infrastrukture. Začasne deponije plodne zemlje se določijo 
pred gradnjo. Deponirani material se zaščiti pred izpiranjem ter se 
zagotovi zbiranje in odstranjevanje odpadnih voda, če te nastajajo. 
Deponirani material ne sme ovirati odtoka zalednih vod.

(4) Z inertnim materialom, ki nastane zaradi odstranitve 
objektov in infrastrukture, se ravna v skladu s predpisi, ki ure‑
jajo ravnanje z odpadki. Nevarni odpadki, mednje spadajo tudi 
zemljina, onesnažena zaradi razlitja nevarnih snovi, in odpadna 
embalaža nevarnih snovi, se predajo pooblaščeni organizaciji za 
zbiranje nevarnih odpadkov, kar se ustrezno evidentira.

(5) Pri rekultiviranju in zasipavanju se uporablja zemeljski 
material, ki izpolnjuje zahteve iz predpisa, ki ureja obremenjevanje 
tal z vnašanjem odpadkov.

48. člen
(druge obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Obveznosti investitorjev in izvajalcev so tudi:
– pred začetkom del je treba pravočasno obvestiti upravljav‑

ce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, 
da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo 
vsi posegi v območje objektov in naprav ter v njihove varovalne 
pasove,

– obveščati lokalno prebivalstvo o zaporah cest zaradi grad‑
nje,

– zagotavljati nemoteno komunalno, energetsko in teleko‑
munikacijsko oskrbo objektov,

– zagotoviti ali nadomestiti dostope in dovoze do obstoječih 
objektov in zemljišč,

– promet med gradnjo organizirati tako, da ne prihaja do 
zastojev, omogočiti varne povezave za motorni in nemotorni pro‑
met med naselji ali deli naselij na eni in drugi strani avtoceste ter 
povezave kmetijskih gospodarstev s kmetijskimi površinami,

– preprečiti onesnaženje cest med gradnjo in ceste sproti 
čistiti,

– narediti posnetek ničelnega stanja cest, ki se bodo upo‑
rabljale kot gradbiščne poti, jih ustrezno urediti in protiprašno 
zaščititi, nastale poškodbe pa po koncu gradnje odpraviti in na 
cestah vzpostaviti prejšnje stanje,

– infrastrukturne objekte, naprave in druge objekte med 
gradnjo ustrezno zaščititi, po končani gradnji pa morebitne po‑
škodbe sanirati,

– pri poseganju v vodno območje se je treba dogovoriti 
o ukrepih za zaščito ribolovnega območja in urediti razmerja z 
upravljavcem,

– čim prej odpraviti vse morebitne negativne posledice, ki 
bi nastale zaradi prostorske ureditve, določene z državnim pro‑
storskim načrtom.

49. člen
(razmejitve in primopredaja)

Investitor pripravi ustrezne razmejitve, preda potrebno doku‑
mentacijo drugim upravljavcem in poskrbi za primopredajo vseh 
odsekov cest, vodnih ureditev, gozdnih zemljišč, nadomestnih 
habitatov, poljskih poti, gospodarske javne infrastrukture in gra‑
jenega javnega dobra, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo javne 
ceste, ne bo prevzel v upravljanje, upravljavci pa so jih dolžni 
prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.

50. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za 
okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in 
prostor.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA

51. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Pri izvajanju državnega prostorskega načrta so dopustna 
odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, 
določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem prouče‑
vanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih 
razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalske‑
ga, prometno‑tehničnega ali okoljevarstvenega vidika.

(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 
rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega 
videza območja, poslabšati bivalnih in delovnih razmer na obmo‑
čju državnega prostorskega načrta oziroma na sosednjih območjih 
ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z odstopanji morajo 
soglašati organi in organizacije, v katerih delovno področje spa‑
dajo ta odstopanja.

(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo 
tudi druga križanja objektov gospodarske infrastrukture s prostor‑
skimi ureditvami, načrtovanimi z državnim prostorskim načrtom, 
ki niso določena s to uredbo. K vsaki drugačni rešitvi križanja 
gospodarske infrastrukture s prostorskimi ureditvami mora inve‑
stitor gospodarske infrastrukture prej pridobiti soglasje investitorja 
prostorske ureditve, če ta še ni zgrajena, ali po končani gradnji 
soglasje njenega upravljavca.

(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega 
člena je pri nadvozih v smislu skrajšanja objektov dopustno največ 
5‑odstotno odstopanje od dolžin, opredeljenih v grafičnem delu 
državnega prostorskega načrta.

(5) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se štejejo tudi:
– gradnja površin za pešce in kolesarje ter priključkov na 

vzporedno cesto poslovno‑logistične cone Videm,
– ureditev in postavitev naprav ter objektov za vzpostavitev 

inteligentnega prometnega sistema.

52. člen
(cestninjenje)

Za dopustna odstopanja se šteje tudi možnost ureditve in 
postavitve naprav ter objektov za elektronski sistem cestninjenja 
v prostem prometnem toku, če se vzpostavitev takega sistema 
določi s predpisi, ki urejajo sistem cestninjenja. Postavitev teh 
naprav je v javnem interesu.
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XII. KONČNI DOLOČBI

53. člen
(občinski in državni prostorski akti)

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje iz 4. člena 
te uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski 
prostorski akti:

– Dolgoročni plan občine Ptuj za obdobje od leta 1986 do 
leta 2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 
2/90, 12/93, 16/94),

– Družbeni plan občine Ptuj za obdobje 1986–1990 (Uradni 
vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 
25/91, 12/93, 16/94),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje 
Občine Hajdina za odsek hitre ceste Hajdina–Ormož na obmo‑
čju Občine Hajdina, območje poselitve v naselju Zg. Hajdina, 
območje za šport in rekreacijo v naselju Zg. Hajdina (Uradni list 
RS, št. 45/03),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje 
Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 78/04),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta‑
vin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za 
območje Občine Videm, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list 
RS, št. 57/97),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta‑
vin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 
1986–1990 za območje Občine Videm, dopolnjenega v letu 1996 
(Uradni list RS, št. 57/97),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm 
(Uradni list RS, št. 87/03),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta‑
vin dolgoročnega plana občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za 
območje Občine Videm, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list 
RS, št. 57/97),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega plana za območje Občine Podlehnik (Uradni list 
RS, št. 21/03),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta‑
vin srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj za obdobje 
1986–1990 za območje Občine Videm, dopolnjenega v letu 1996 
(Uradni list RS, št. 57/97),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
srednjeročnega plana za območje Občine Podlehnik (Uradni list 
RS, št. 21/03),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta‑
vin dolgoročnega plana občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za 
območje Občine Majšperk, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list 
RS, št. 20/97),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta‑
vin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 
1986–1990 za območje Občine Majšperk, dopolnjenega v letu 
1996 (Uradni list RS, št. 20/97),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje 
Občine Žetale (Uradni list RS, št. 86/04),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega pro‑
storskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine 
Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/07),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostor‑
skega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Videm 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/07),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega pro‑
storskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine 
Podlehnik (Uradni list RS, št. 105/07),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostor‑
skega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Žetale 
(Uradni list RS, št. 117/07).

(2) Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati 
Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku 
Slivnica–Draženci (Uradni list RS, št. 73/05) v delu, ki se nanaša 
na zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih 
katastrskih občinah:

– k. o. Pobrežje: 837/4, 837/5, 838/7, 839/3, 840/3, 841/52, 
841/71, 841/82, 841/83, 841/96, 841/97, 841/98, 841/103, 
841/126, 841/127, 841/128, 841/129, 841/130, 841/131, 841/132, 
841/133, 841/134, 841/135, 841/136, 841/137, 841/138, 841/139, 
841/140, 841/141, 841/142, 841/143, 841/144, 841/145, 841/146, 
841/147, 841/148, 841/149, 1204;

– k. o. Lancova vas: 273/2, 275/2, 277/3, 277/4, 279/15, 
279/17, 280/1, 282/2, 335/3, 336/3, 339/3, 340/5, 340/6, 342/4, 
343/2, 343/4, 344/3, 344/4, 345/6, 345/7, 346/1, 346/5, 347/3, 
348/3, 350/2, 350/4, 713/4, 725, 726/2, 729/3, 730/2, 731/3, 732/2, 
733/2, 734/2, 735/2, 736/2, 737/2, 738/5, 738/6, 739/3, 740/2, 
741/2, 742/2, 744/4, 745/2, 746/2, 748/2, 749/2, 753/5, 755/3, 
756/3, 769/3, 769/4, 769/5, 770.

(3) Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati 
Uredba o lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Gru‑
škovje (Uradni list RS, št. 43/03) na naslednjih zemljiščih oziroma 
delih zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih 
občinah:

– k. o. Gruškovje: 1590/1, 1591/2, 1591/4, 1696/1, 1730/4, 
1730/8, 1738/1, 1738/2, 1739/2;

– k. o. Žetale: 1575/4, 1575/2, 1586/1, 1586/2, 1587/2, 
1588, 1589.

54. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00719‑35/2010
Ljubljana, dne 23. septembra 2010
EVA 2010‑2511‑0111

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

4124. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje 
urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku 
priprave državnega prostorskega načrta za 
državno cesto od priključka Slovenj Gradec 
jug do Dravograda z obvoznicami

Na podlagi prvega odstavka 81. člena in tretjega odstavka 
83. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 
8/03 – popr., 58/03 – ZZK‑1, 33/07 – ZPNačrt in 108/09 – 
ZGO‑1C) v zvezi z 29. členom Zakona o prostorskem načrtova‑
nju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B in 108/09) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja 

prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave 
državnega prostorskega načrta za državno cesto 
od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda 

z obvoznicami

1. člen
(vsebina)

S to uredbo se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje 
območja urejanja prostora za območje državnega prostorskega 
načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do 
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Dravograda z obvoznicami (v nadaljnjem besedilu: zavarovano 
območje).

2. člen
(namen)

Ta uredba se izda, ker obstaja utemeljena nevarnost, 
da bosta načrtovanje in izgradnja prostorskih ureditev močno 
otežena, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe ter 
da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v 
pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih priza‑
detih subjektov.

3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)

Sprejem državnega prostorskega načrta za državno ce‑
sto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug 
(v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt) je utemeljen 
na podlagi:

– Odloka o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ura‑
dni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in

– Uredbe o prostorskemu redu Slovenije (Uradni list 
RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt).

4. člen
(zavarovano območje)

(1) Zavarovano območje obsega zemljišča z naslednjimi 
parcelnimi številkami:

– k. o. Dravograd: 1348/2, 474, 1197, 1207, 1208, 1246/1, 
1247, 1248, 1249, 1246/2, 1250, 1342/2, 1331, 1332, 1341, 
1338, 1364, 1117, 1113, 1112, 1339/1, 1333, 1337/3, 1183/2, 
1182/2, 1190/5, 1190/2, 1188/4, 1188/2, 1187, 1186, 1188/1, 
1188/3, 1365/7, 1337/4, 1343/2, 1343/3, 1344/3, 1344/2, 
1367/1;

– k. o. Dobrova: 49/3;
– k. o. Otiški Vrh II: 86/8;
– k. o. Duh na Ojstrici: 743/1, 743/2;
– k. o. Otiški Vrh I: 212/6, 1290/1, 212/4, 1290/2, 

266/22;
– k. o. Šentjanž pri Dravogradu: 100/7, 56, 55/1, 100/1, 

67, 62, 100/8, 100/15, 100/10, 79/2, 79/1, 78/4, 41/4, 41/2, 60, 
752/1, 61, 26/4, 26/2, 21/3, 21/1, 22/2, 89/1, 89/2, 89/3, 90/1, 
90/2, 90/3, 171/1, 120/4, 120/3, 119/3, 794, 119/4, 120/2, 171/2, 
758/1, 172/5, 172/2, 172/4, 758/1, 782/2, 781/10, 782/1, 122/2, 
243, 242/1, 242/2, 242/3, 242/4, 239, 251, 255, 256, 257, 262/3, 
262/7, 237/2, 238/3, 174/2, 759/2, 761/3, 761/4, 762/4, 295, 301, 
292, 762/6, 116/5, 238/1, 362/1, 370, 373, 459/2, 444, 429/3, 
777/1, 431/1, 429/2, 428/3, 458/4, 398/2, 392/3, 388, 389, 391/2, 
390/2, 378/4, 379, 376/3, 464/1, 781/36, 781/32, 463/3, 474/3, 
569/2, 570, 569/1, 574, 576/2, 586, 589, 590, 591/1, 596, 597/1, 
599/1, 600, 601, 602/1, 602/3, 605/3, 779, 733/3, 733/4, 735/1, 
732/1, 697/3, 696/1, 695, 693, 692, 689, 688/1, 691, 688/3, 
683/3, 681, 774/16, 774/51, 774/41, 774/40, 774/39, 663/3, 808, 
809, 810, 614/1, 615, 733/5, 737/3, 737/4, 737/1, 744/3, 744/1;

– k. o. Selovec: 106, *68, *7, 9/2, 110/2, 104/6, 1087/19, 
1087/18, 1087/20, 1087/21, 1087/22, 1087/23, 1087/24, 1087/29, 
1087/27, 1087/28, 1087/26, 1087/30, 1087/31, 32/2, 1089/10, 
22/11, 22/12, 1089/8, 1089/7, 1089/6, 1089/5, 29/5, 22/1, 20, 
40/1, 41/1, 43/1, 22/9, 39/3;

– k. o. Vrhe: 1619/3, 1619/4, 1619/20, 1031/2, 1038/8, 840, 
839, 830/2, 830/3, 857/9, 850, 857/8, 1645/2, 830/4, 838/2, 836, 
828, 829, 838/1, 815/5, 813/1, 815/1, 1650, 805/1, 809, 808, 
1652/3, 1652/2, 811, 1652/4, 1645/5, 1651, 813/3, 813/2, 774/3, 
769/3, 769/5, 769/4, 770, 1645/4, 1645/8;

– k. o. Pameče: 1331/61, 1331/50, 1331/60, 1331/20, 
1331/26, 1331/36, 1331/49;

– k. o. Gradišče: 5, 1624, 3, 2, 32, 31, 29, 26, 30, 25, 24, 
19, 18, 33/2, 45/2, 43/1, 43/2, 51/5, 51/6, 33/1, *178, 51/4, *179, 
51/3, *158, 33/3, 1528/2, 1528/18, 1528/6, 1528/5, 1528/7, 42, 
34, 35/1, 35/2, 37/1, 1526/9, 1626/10, 22, 21, 1528/8, 1528/17, 
1528/9, 767/2, 1526/8, 1526/7, 767/5, 1573/8, 1577/6, *214, 
1631/5, 1762;

– k. o. Legen: 166/7, 1364/3, 1364/2, 96/23, 1368/10, 
1368/11, 158/72, 158/70, 158/68, 158/66, 158/60, 158/54, 158/56, 
158/58, 96/40, 96/38, 158/64, *160, 96/11, 97/12, 96/22, 97/1;

– k. o. Šmartno pri Slovenj Gradcu: 817/4, 817/5, 810/3, 
813, 808/1, 810/1, 810/3, *61, 810/4, 808/2, *200, 817/3, 
1135/13, *57/2, 798, 782/2, 772, 774, 883/2, 883/2, 769, 770/1, 
1104/2, 1105/2, 766/2, 743/1, 816/2, 1133, 1135/12, 816/4, 
1121/9, 1121/10, 1121/8.

(2) Zavarovano območje obsega del zemljišč z naslednjimi 
parcelnimi številkami:

– k. o. Dravograd: 1353/1, 417, 1357/1, 448, 458, 460/1, 
466/1, 472, 471, 469, 468, 470, 1348/1, 490, 489, 1349, 1348/1, 
1233, 1234, 1235, 1239, 1237/1, 1311/2, 1309, 451, 453, 455, 
456, 457, 445, 424, 423, 425, 430, 492, 495/1, 503/2, 503/1, 
501, 485/1, 485/2, 476, 487, 478, 488, 486/2, 476, 491, 801, 
798, 797, 796, 1224, 1225/1, 1225/2, 1226, 1227, 1228, 1229, 
1230, 1231, 1232, 833, 1360, 1310, 1313, 1240, 1347, 1219, 
1223, 1244, 1209/4, 1213, 1212/2, 1212/1, 1195, 1198, 1199, 
1196, 1204, 1201, 1205, 1206, 1255, 1256/1, 1256/3, 1256/4, 
1251, 1252, 1251/3, 1253/3, 1319, 1257, 1191, 1190/6, 1190/7, 
1190/3, 1190/4, 1185, 1184/1, 1181, 1183/1, 1365/5, 1365/1, 
1365/4, 1365/6, 1175/1, 1175/2, 1337/7, 1337/10, 1111, 1116/1, 
1110, 1109, 1118/4, 1118/3, 1118/6, 1120/1, 1119/2, 1122, 1126/2, 
1126/1, 1129, 1133/3, 1135/1, 1135/2, 1138/2, 1138/3, 1140/2, 
1140/3, 1142, 1143, 1145, 1146, 1147, 1328, 1339/2, 1340, 1172, 
1342/3, 1182/1, 1189, 1343/1, 1344/1, 1337/5, 1260/2, 1260/1, 
1367/2, 27, 21/1, 20, 19/3, 34/1, 36/2, 1351;

– k. o. Dobrova: 68, 539, 59/2, 59/1, 53, 536/2, 54/3, 55/1, 
55/2, *108, 78/2, 79/2, 79/1, 78/3, 55/3, 54/4, 54/1, 102, 103/1, 
469, 454/1, 498/1, 452/1, 451, 453/1, 474/1, 559/2, 565/1, 449;

– k. o. Otiški Vrh II: 1156/4, 1289/9, 1289/1, 1156/1, 112, 
93/4, 94, 1157/1, 86/1, 89/1, 88/1, 88/2, 88/3, 77, 87, 80/2, 80/1, 
86/4, 86/9, 86/7, 73/3, 86/5, 90/3, 89/2, 1297/1, 1197/1, 93/5, 
74/1, 74/2, 1155/4, 1169/1;

– k. o. Duh na Ojstrici: 735/1, 738, 739/2, 690/3, 746, 745, 
744, 741, 742, 690/2, 690/4, 690/7, 690/1, 690/5, 691, 663, 664, 
665, 659/1, 739/1;

– k. o. Otiški Vrh I: 1288/1, 1196/59, 1196/6, 248/1, 248/4, 
212/3, 212/1, 212/5, 1292/1, 250/7, 254/3, 250/12, 1290/7, 
1290/8, 1290/4, 1290/9, 254/1, 250/11, 250/2, 250/4, 1195/2, 
251/5, 251/10, 251/11, 261/1, 255/4, 266/7, 266/5, 266/29, 
266/28, 266/17, 266/18, 1196/62, 251/8, 266/30, 266/13, 1292/1, 
266/26, 266/27, 267/2, 266/3, 266/21, 1292/18, 266/19, 266/13, 
266/23, 266/24, 266/20, 1196/34, 1196/35, 267/2, 1196/37, 
267/8, 267/5, 1196/36, 266/8, 267/4;

– k. o. Šentjanž pri Dravogradu: 100/16, 100/17, 100/4, 
100/5, 100/11, 100/12, 79/2, 78/6, 78/5, 78/1, 87, 84/1, 750/1, 
81/4, 80/2, 81/3, 76/2, 68/3, 752/2, 68/1, 66, 68/2, 63/1, 39/1, 
63/2, 64/1, 59, 41/1, 76/1, 749/1, 68/5, 42, 26/1, 31/1, 31/7, 26/3, 
27/6, 27/2, 27/10, 18/1, 24, 23, 22/1, 22/3, 22/4, 22/5, 46/1, 43/3, 
43/1, 53/2, 54/2, 54/1, 45, 55/2, 27/1, 31/9, 31/8, 10/3, 10/6, 
9/11, 9/12, 9/7, 754, 31/10, 20/2, 20/1, 774/6, 774/50, 100/26, 
100/25, 84/2, 127/1, 127/3, 749/4, 127/2, 128/3, 129/3, 128/4, 
129/5, 129/7, 129/6, 130/3, 130/4, 168/4, 169/3, 130/4, 749/3, 
169/13, 169/12, 781/1, 172/3, 172/1, 125/2, 119/7, 758/1, 122/3, 
172/4, 125/1, 125/3, 781/17, 124/1, 762/1, 119/1, 119/8, 758/2, 
122/1, 110/6, 110/5, 110/3, 110/1, 115/1, 116/1, 116/4, 116/2, 
245/2, 762/5, 245/3, 245/4, 244, 250/1, 250/2, 245/5, 245/4, 
254/4, 774/53, 774/56, 774/57, 774/54, 774/55, 774/58, 254/3, 
259, 261, 262/4, 262/1, 235, 238/2, 236/2, 781/30, 173/4, 173/5, 
746/1, 177/1, 238/6, 211/2, 761/5, 761/6, 214, 761/1, 761/7, 
236/1, 234, 231/1, 231/2, 229/1, 229/2, 761/2, 327/2, 237/9, 
326/2, 325/2, 324/2, 323/2, 322/2, 321/2, 320, 316/2, 317/2, 
312/3, 313/2, 313/4, 313/3, 312/2, 337/2, 338/2, 343, 305, 304, 
303, 774/46, 763/1, 296, 297, 300, 294, 293, 289/1, 288/1, 274, 
275, 273, 272, 270/1, 271, 270/2, 268, 266, 264, 263, 262/2, 
264, 265, 290, 298, 299, 285/1, 285/2, 288/2, 289/2, 276, 774/2, 
253/1, 253/2, 795, 774/52, 760, 213/1, 215/2, 215/3, 237/1, 
169/11, 347, 348, 351, 358/1, 358/2, 352, 357, 363, 364, 362/2, 
774/47, 774/48, 372/2, 372/1, 383/2, 383/1, 387/1, 387/4, 387/3, 
394/3, 365/1, 365/2, 368, 369, 375, 781/31, 391/1, 390/1, 392/1, 
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398/1, 397/1, 399/1, 400/1, 405/1, 406/1, 411/1, 408/1, 410/1, 
412, 432/1, 434/1, 436, 435, 441, 443, 442, 448/1, 459/1, 765/1, 
462/2, 462/1, 461, 460, 777/2, 473/1, 477, 429/4, 448/3, 448/1, 
429/1, 431/2, 432/2, 424, 777/3, 768/5, 426, 450/1, 801, 465/2, 
458/3, 765/2, 447/2, 447/1, 447/2, 445/2, 446/2, 428/1, 414, 415, 
410/2, 411/2, 408/2, 405/2, 406/2, 399/3, 400/2, 399/2, 397/2, 
393, 448/2, 458/6, 464/2, 474/2, 481, 766/2, 488/2, 489/2, 495/2, 
494/2, 537/2, 538/3, 541/2, 542/2, 545/2, 544/2, 549/2, 548/2, 
550/2, 555/2, 767/19, 767/18, 559/2, 563/2, 767/17, 555/1, 
550/1, 549/1, 544/1, 545/1, 542/4, 537/1, 495/1, 489/1, 479/2, 
474/4, 463/1, 767/6, 767/7, 567/2, 566, 569/3, 571/1, 571/2, 572, 
573, 577, 578, 579, 582, 583/1, 583/2, 587, 588, 591/2, 597/2, 
599/2, 602/2, 780, 781/12, 767/16, 767/15, 559/1, 563/1, 567/1, 
767/1, 568, 767/14, 575, 576/1, 585, 592/2, 593/6, 592/1, 595/1, 
595/14, 595/2, 606, 605/1, 608/1, 610/1, 611/1, 613/1, 616, 
771/1, 636, 633, 632, 630, 631, 629, 627, 625, 624, 666, 665/2, 
668/1, 668/3, 668/2, 772, 677, 770/1, 678, 680, 685, 686, 690, 
704, 702, 706/1, 706/2, 773/2, 699, 701, 731, 733/1, 729, 728, 
803, 770/3, 665/1, 807, 804, 768/1, 595/11, 617/2, 634, 771/2, 
697/1, 730, 857/4, 857/1, 857/5, 857/2, 852, 851, 843, 837, 834, 
830/1, 826/1, 834, 1659, 815/2, 815/10, 815/7, 815/6, 812/1, 
812/2, 805/1, 805/4, 805/5, 805/6, 774/4, 774/6, 1652/1, 772, 
1659, 773, 805/2, 810, 1645/6;

– k. o. Selovec: 46, 44, 43/1, 47, 45, 63/2, 64/2, 41/4, 41/5, 
48/2, 79/5, 79/1, 79/2, 34, 1090, 22/7, 16/19, 16/20, 22/6, 22/10, 
22/3, 22/8, *87, 1089/4, 16/6, 16/15, *96, 16/17, 16/13, 1089/1, 
29/6, 29/1, 10/40, 10/39, 29/4, 10/6, 10/2, 10/5, 10/7, 9/3, 9/1, 
8/1, 7/1, 1087/1, 10/4, 93/1, 92/1, 10/23, 100/2, 104/2, 10/22, 
10/21, 10/20, 104/1, 114/16, 114/17, 114/2, 112, 103/2, 114/1, 
114/7, 114/12, 114/13, 114/14, 115/1, 119, 121, 130, 1091, 127, 
126, *11/2, 118, *11/1, 110/1, 107, *8, 108, 10/19, 8/2, 1087/25, 
1087/13, 1087/6, 10/25, 10/16, 1087/14, 7/3, 30, 10/13, 31/4, 
31/7, 31/1, 32/1, 32/6, 32/5, 32/3, 32/7, 1089/9, 22/5, 1089/14, 
21, 16/5, 1068, 1120/3, 1069;

– k. o. Vrhe: 1032, 1619/1, 1031/1, 1034/2, 1030/7, 1619/5, 
1639/4, 1025/5, 774/6, 1652/1, 772, 1659, 774/1, 769/2, 774/2, 
767/2;

– k. o. Pameče: 1331/48, 1331/47, 1331/34, *35/2, 1333, 
1412/1, 1336, 1438/1, 1393, 861, 858, 860, 859, 1394, 1331/35, 
1331/14, 1331/27, 1505/7;

– k. o. Gradišče: 6, 51/2, 45/1, 44, 41, 40, 37/2, 1526/2, 
753/2, 138/2, 752/2, 756, 758, 747, 748, 746/1, 743/3, 721/5, 
809/3, 809/1, 743/3, 722/6, 759/1, 759/5, 757/1, 1573/5, 759/3, 
755/2, 767/1, 1526/6, 1573/3, 23, 20/3, 20/2, 17/2, 54, 51/1, 50/2, 
14/1, 14/3, 11/5, 17/1, 1528/10, 53, 1528/16, 1528/4, 1573/4, 
1628, 1526/1, 1573/1, 1573/9, 757/2, 746/2, 753/1, 820/3, 826, 
1577/1, 828/1, 1577/4, 828/5, 1631/2;

– k. o. Legen: 1384/2, 166/3, 166/5, 166/6, 178/1, 168/2, 
168/1, 169/2, 170, 173, 174, 183, 184, 180, 159/2, 1379/4, 
158/21, 158/63, 158/65, 158/67, 158/69, 158/71, 159/19, 150/6, 
1364/7, 1364/1, 1368/1, 96/20, 158/59, 158/53, 158/52, 158/51, 
95/94, 96/39, 95/50, 96/37, 96/4, 96/14, 96/15, 96/8, 96/9, 96/17, 
96/21, 96/10, 98/1, 100/3, 97/4, 97/3, 97/2, 96/13, 97/23, 155/1, 
97/23, 96/19, 155/3, 155/4, 155/6, 155/5, 1399/2, 1399/1, 1364/4, 
97/10, 100/2, 129/3, 1368/5, 129/2, 129/6, 138/10, 138/6, 129/7, 
133/3, 133/2, 135/2, 135/3, 1374/2, 1374/16;

– k. o. Šmartno pri Slovenj Gradcu: 832/28, 837/23, 832/4, 
828, 804/2, 805, 826/3, 800/1, 799, 794, 801/2, 782/1, 1104/1, 
770/3, 770/2, 1105/1, 766/1, 765, 1135/14, 766/2, 741/2, 741/1, 
742, 734, 885, 884, 883/1, 880, 890, 879/1, 1121/4, 879/3, 879/4, 
*199, 875, 864, 865/3, *119, 865/5, 824/1, *110, 820, 816/1, 
826/2, 1156, 826/4, 816/1, 822/2, 822/1, 1102/1, 1135/1, 816/3, 
1102/5, 743/2, 1130/1, 832/10, 832/22, 1121/21, 1121/11, 1121/7, 
1120/1, 865/4, 832/29.

5. člen
(vrste začasnih ukrepov)

Na zavarovanem območju je prepovedano:
– sprejemanje sprememb prostorskih aktov na zavarova‑

nem območju,
– izdajanje gradbenih dovoljenj in
– urejanje novih trajnih nasadov.

6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)

(1) Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu, veljajo še 
eno leto po uveljavitvi državnega prostorskega načrta, vendar 
največ štiri leta od uveljavitve te uredbe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek začasni ukrepi iz prejšnje‑
ga člena veljajo za investitorje državnega prostorskega načrta le 
do uveljavitve državnega prostorskega načrta.

7. člen
(hramba)

Grafični prikaz meje zavarovanega območja na digitalnem 
katastrskem načrtu, ki vsebuje podatke o zemljiških parcelah 
v merilu 1:2000, in seznam koordinat tehničnih elementov, ki 
omogočajo prenos meje zavarovanega območja v naravo, sta 
na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za pro‑
stor, Občini Dravograd, Mestni občini Slovenj Gradec, Upravni 
enoti Dravograd ter Upravni enoti Slovenj Gradec.

8. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00719‑29/2010
Ljubljana, dne 23. septembra 2010
EVA 2010‑2511‑0101

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

4125. Sklep o opravljanju del in nalog Veterinarske 
uprave Republike Slovenije med stavko

Na podlagi 15. člena Zakona o stavki (Uradni list 
SFRJ, št. 23/91 in Uradni list RS, št. 22/91), 82. člena Zakona 
o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) 
in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – 
ZUKN) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o opravljanju del in nalog Veterinarske uprave 

Republike Slovenije med stavko
I.

Med stavko, ki je napovedana od 27. septembra 2010, 
Veterinarska uprava Republike Slovenije opravlja najmanj na‑
slednja dela in naloge:

1. nujne ukrepe, ki se nanašajo na naslednje bolezni 
živali:

– bolezni iz priloge 8 Pravilnika o boleznih živali (Uradni 
list RS, št. 81/07 in 24/10),

– zoonoze: steklina, bruceloza govedi, bruceloza drob‑
nice, tuberkuloza (M. Bovis), salmoneloza pri perutnini in tri‑
hineloza.

Nujni ukrepi zajemajo vsa dejanja za potrditev oziroma 
ovrženje suma bolezni živali, preglede, odvzem in posredo‑
vanje vzorcev ter ukrepe za preprečitev nevarnosti širjenja in 
zatiranje bolezni živali. Med nujne ukrepe za preprečevanje 
zoonoz spada tudi obravnava ugrizov zaradi suma stekline;

2.  nujne ukrepe za zaščito živali, ki zajemajo obravna‑
vanje prijav, ki se nanašajo na sum mučenja živali;

3. sodelovanje v sistemu:
– Komisije za reševanje problemov pri trgovanju (Trade 

Problems Contact Point),
– hitrega obveščanja za hrano in krmo (RASFF KT 

VURS);
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4. nadzorne naloge:
– izvajanje ante mortem pregledov na posestvu,
– izvajanje ante mortem pregledov v klavnici,
– izvajanje post mortem pregledov,
– izvajanje dodatnih preiskav – živalske bolezni,
– izvajanje dodatnih preiskav – ostanki nedovoljenih ali pre‑

povedanih snovi,
– izvajanje dodatnih preiskav – mikrobiološka merila,
– izvajanje nadzora higienske prakse in HACCP‑a,
– odvzem vzorcev na BSE/TSE: govedo, ovce, koze in 

izvajanje nadzora označevanja trupov, kjer hrbtenice ni potrebno 
odstraniti, z etiketo z modro črto,

– izvajanje nadzora nad odstranjevanjem SRM,
– nadzor nad zaščito živali pri klanju,
– izvajanje kontrole oziroma veterinarskih pregledov na mej‑

nih veterinarskih postajah pri vnosu proizvodov in živih živali na 
teritorij EU iz tretjih držav v skladu z Direktivo Sveta 97/78/ES z 
dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo 
veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz 
tretjih držav (UL L št. 24 z dne 30. 1. 1998, str. 9), zadnjič spreme‑
njeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 
o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z 
veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije 
in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352), in Direktivo 
Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organi‑
zaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih 
držav, ter o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 
90/675/EGS (91/496/EGS) (UL L št. 268 z dne 24. 9. 1991, str. 56), 
zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2008/73/ES z dne 15. ju‑
lija 2008 o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in 
objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju 
ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 
88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 
90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 
91/496/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 
2000/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 
2002/60/ES in 2005/94/ES (UL L št. 219 z dne 14. 8. 2008, str. 40) 
ter pripadajočimi Odločbami Evropske Komisije,

– izvajanje Uredbe Sveta (ES) 1/2005 z dne 22. decembra 
2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, 
in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 
1255/97 (UL L št. 3 z dne 5. 1. 2005, str. 1) na cestnih prehodih;

5. upravne naloge:
– postopek za izplačilo odškodnin (vse razen čebel),
– pregledi na kraju izvora in potrjevanja veterinarskih spriče‑

val za trgovanje z živimi živalmi ter za izvoz v tretje države,
– pregledi na kraju izvora in potrjevanja veterinarskih spriče‑

val za živalske proizvode za izvoz v tretje države.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00715‑24/2010
Ljubljana, dne 24. septembra 2010
EVA 2010‑2311‑0203

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  
IN ORGANIZACIJE

4126. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine 
za prenosno omrežje zemeljskega plina

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
70/08 in 22/10), ter soglasja Javne agencije Republike Sloveni‑
je za energijo št. 21‑5/2010/S‑06, z dne 8. 9. 2010, GEOPLIN 

PLINOVODI d.o.o., kot izvajalec dejavnosti sistemskega ope‑
raterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, izdaja

A K T
o spremembi Akta o določitvi omrežnine  
za prenosno omrežje zemeljskega plina

1. člen
V Aktu o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemelj‑

skega plina (Uradni list RS, št. 26/10, 34/10, 51/10 in 60/10) se 
zadnji odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:

»Cena zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo 
količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev (CB): 
0,2837 EUR/Sm3.«.

2. člen
Ta akt začne veljati 1. oktobra 2010.

Št. 05/2010
Ljubljana, dne 8. septembra 2010
EVA 2010‑2111‑0098

GEOPLIN PLINOVODI d.o.o.
Direktor

Marjan Eberlinc, univ. dipl. inž. str. l.r.

4127. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 
avgust 2010

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

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N 
v Republiki Sloveniji, avgust 2010

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih na domačem trgu avgusta 2010 v primerjavi z 
julijem 2010 je bil 0,001.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proi‑
zvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca avgusta 
2010 je bil 0,026.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta 
do konca avgusta 2010 je bil 0,003.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proi‑
zvajalcih na domačem trgu avgusta 2010 v primerjavi z istim 
mesecem prejšnjega leta je bil 0,029.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin av‑
gusta 2010 v primerjavi z julijem 2010 je bil 0,003.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka 
leta do avgusta 2010 je bil 0,020.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih 
potrebščin od začetka leta do avgusta 2010 je bil 0,002.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta 2010 
v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,023.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin 
od začetka leta do avgusta 2010 v primerjavi s povprečjem 
leta 2009 je bil 0,017.

Št. 9621‑214/2010/6
Ljubljana, dne 21. septembra 2010
EVA 2010‑1522‑0023

mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada 
Republike Slovenije
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