Zapisnik 1. dopisne seje Odbora za okolje in prostor,
ki je potekala od 13. 3. do 16. 3. 2020 do 12. ure.
Dnevni red seje:
1. predlog proračuna za leto 2020
Člani komisije so v času od 13. 3. do 16. 3. 2020 do 12. ure izvedli dopisno sejo. Pet članov je
podalo odgovor, štirje člani so se pisno izjavili, da se strinjajo s predlogom proračuna za leto
2020.
Številka: 03214-2/2020-7
Datum: 16. 3. 2020
ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR
PRIPOMBE NA PRORAČUN
POZDRAVLJENI!
TUDI NA NEFORMALNEM SESTANKU OBČINSKEGA SVETA SEM IMELA TE PRIPOMBE
VENDAR NISO NIKJER ZAVEDENE.
1. METEORNI KANAL
ŽE VEČ LET, KAKOR TUDI V LANSKEM LETU, SEM NA OBČINSKEM SVETU IN NA
ODBORU ZA OKOLJE IN PROSTOR PREDLAGALA, DA SE PREDVIDI SREDSTVA ZA
UREDITEV METEORNEGA KANALA OB REGIONALNI CESTI R3-615 IN PARCELO 273/9
K.O. BUKOVICA (TE POSTAVKE NI PREDVIDENE V PRORAČUNU), KI STA V LASTI
DRŽAVE. ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR JE ZADEVO ŽE V LANSKEM LETU UVRSTIL
V PRIORITETO. V KOLIKOR JE OBČINSKA UPRAVA POSREDOVALA PREDLOG
KONCESIONARJU VZDRŽEVANJA DRŽAVNIH CEST IN DA SO SREDSTVA PREDVIDENA
V NJIHOVEM PRORAČUNU VZDRŽEVALNIH DEL V LETOŠNJEM LETU, VAS PROSIM ZA
POSREDOVANJE NJIHOVEGA PISMENEGA ODGOVORA OZIROMA NJIHOVEGA PLANA
DEL.
2. JAVNA RAZSVETLJAVA - UREDBA
TUDI TO PROBLEMATIKO SEM ŽE VEČKRAT IZNESLA NA ODBORU IN OBČINSKEM
SVETU, VENDAR TUDI V TEM PRORAČUNU NISO PREDVIDENA SREDSTVA ZA NAČRT
IN IZVAJANJE MERITEV JAVNE RAZSVETLJAVE. UREDBA GOVORI, DA BI MORALA
ZADEVA BITI ZAKLJUČENA ŽE DO 31.12.2016. DO DANES NI BILO IN TUDI LETOS NI
PREDVIDENIH SREDSTEV V PRORAČUNU ZATO PREDLAGAM, DA SE ZADEVO UVRSTI
NUJNO V LETOŠNJI PRORAČUN.
DEL PREDPISA UREDBE,KATERA GOVORI:
Občina mora urediti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
(Uradni
list
RS,
št.
81/07,
109/07,
62/10
in
46/13)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4520, NAČRT RAZSVETLJAVE IN
IZVAJANJE MERITEV.
IV. NAČRT RAZSVETLJAVE IN IZVAJANJE MERITEV
21. člen (načrt razsvetljave)
(1) Upravljavec vira svetlobe, pri katerem vsota električne moči svetilk presega 10 kW, ali 1
kW, če gre za razsvetljavo kulturnega spomenika, fasade ali objekta za oglaševanje, mora
imeti izdelan načrt razsvetljave, iz katerega so razvidni osnovni podatki o viru svetlobe.
(2) Če upravljavec upravlja z več viri svetlobe iz prejšnjega odstavka, ima lahko zanje izdelan
skupni načrt razsvetljave.

(3) Upravljavec mora načrt razsvetljave iz prejšnjih odstavkov preveriti vsako peto leto po
začetku obratovanja razsvetljave in ga po potrebi spremeniti ali dopolniti.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora upravljavec izdelati nov načrt razsvetljave,
če razsvetljavo obnovi tako, da se poveča električna moč svetilk za več kot 15% ali gre za
zamenjavo več kot 30% njenih svetilk.
(5) Načrt razsvetljave vsebuje podatke o upravljavcu razsvetljave in viru svetlobe, ki je predmet
načrta, in sicer zlasti:
ime in naslov oziroma firmo in sedež upravljavca,
opredelitev vira svetlobe v skladu s 4. točko prvega odstavka 3. člena te uredbe,
kraj razsvetljave in podrobnejša lokacija vira svetlobe,
letna poraba električne energije, skupna električna moč in število nameščenih svetilk ter
delež svetlobnega toka, ki ga sevajo navzgor,
celotna dolžina in površina osvetljenih cest in drugih javnih površin, če gre za razsvetljavo
cest ali javnih površin,
zazidana površina stavbe in nepokrite površine gradbenih inženirskih objektov, če gre za
razsvetljavo letališča, pristanišča, železnice, proizvodnega objekta, poslovne stavbe, ustanove
ali športnega igrišča,
površina fasade ali kulturnega spomenika, če gre za razsvetljavo fasade oziroma
kulturnega spomenika, ali
oglasna površina in električna moč vseh notranjih svetilk, če gre za razsvetljavo
oglasnega objekta.
(6) Kadar gre za razsvetljavo, katere vsota električne moči svetilk presega 50 kW, ali 20 kW,
če gre za razsvetljavo kulturnega spomenika, fasade ali objekta za oglaševanje, mora načrt
razsvetljave iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi podatke o svetlobnem onesnaževanju, in
sicer o:
osvetljenosti na oknih varovanih prostorov, ki jo povzroča vir svetlobe, in
svetlost površin, ki jo povzroča razsvetljava kulturnega spomenika ali fasade.
(7) Določba prejšnjega odstavka ne velja za razsvetljavo cest in javnih površin.
(8) Upravljavec razsvetljave iz šestega odstavka tega člena mora svoj načrt razsvetljave
najpozneje tri mesece po začetku obratovanja razsvetljave ali po njeni obnovi objaviti
na svoji spletni strani ali na drug primeren način, tako da je dostopen javnosti.
(9) Načrt razsvetljave občinskih cest in javnih površin mora na način iz prejšnjega odstavka
objaviti tudi občina.
(10) Upravljavec razsvetljave je dolžan načrt razsvetljave na zahtevo posredovati ministrstvu,
pristojnemu za varstvo okolja, ali inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen (prilagoditev obstoječih svetilk)
(1) Svetilke obstoječe razsvetljave, ki so izdelane v skladu z zahtevami prvega odstavka 4.
člena te uredbe, je treba najpozneje do 31. decembra 2008 namestiti tako, da je delež
svetlobnega toka, ki seva navzgor, enak 0%.
(2) Obstoječo razsvetljavo objektov za oglaševanje je treba prilagoditi določbam te uredbe
najpozneje do 31. decembra 2008.
(3) Obstoječo razsvetljavo fasad je treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do
31. decembra 2010.

(4) Obstoječo razsvetljavo ustanov in športnih igrišč je treba prilagoditi določbam te uredbe
najpozneje do 31. decembra 2012.
(5) Obstoječo razsvetljavo poslovne stavbe je treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje
do 31. decembra 2015.
(6) Obstoječo razsvetljavo kulturnih spomenikov je treba prilagoditi določbam te uredbe
najpozneje do 31. decembra 2013.
(7) Obstoječo razsvetljavo cest in javnih površin je treba prilagoditi določbam te uredbe
najpozneje do 31. decembra 2016.
(8) Obstoječo razsvetljavo proizvodnega objekta je treba prilagoditi določbam te uredbe
najpozneje do 31. decembra 2015.
(9) Obstoječo razsvetljavo železnice, letališča in pristanišča je treba prilagoditi določbam te
uredbe najpozneje do 31. decembra 2016.
(10) Prilagoditev obstoječe razsvetljave iz petega in osmega odstavka tega člena mora
potekati postopoma tako, da je najmanj 50% svetilk obstoječe razsvetljave prilagojeno
zahtevam te uredbe 3 leta pred rokom popolne prilagoditve, ki je za posamezno vrsto
razsvetljave določen v petem oziroma osmem odstavku tega člena.
(11) Prilagoditev obstoječe razsvetljave iz sedmega in devetega odstavka tega člena
mora potekati postopoma tako, da je najmanj 25% svetilk obstoječe razsvetljave
prilagojeno zahtevam te uredbe 5 let in najmanj 50% svetilk obstoječe razsvetljave 4 leta
pred rokom popolne prilagoditve, ki je za posamezno razsvetljavo določen v sedmem
oziroma devetem odstavku tega člena.
(12) Prilagajanje obstoječe razsvetljave zahtevam te uredbe v rokih iz tretjega do enajstega
odstavka tega člena se ugotavlja na podlagi podatkov iz načrtov razsvetljave ali na podlagi
izrednih meritev, ki jih odredi pristojni inšpektor, izvede pa oseba iz 22. člena te uredbe.
3. V PRORAČUNU JE POTREBNO PREDVIDETI TUDI SREDSTVA ZA ODSTRANITEV
ZEMLJINE ZARADI PREGLEDNOSTI V KRIŽIŠČU Z LOKALNO POTJO ŠT.785931 IN R1204/1012 NA DOMBRAVI (pri SMREKI)I. V TEM KRIŽIŠČU JE BILO ŽE VEČ PROMETNIH
NESREČ.
4. SPRAŠUJEM TUDI, KDO IZDELUJE NAČRTE ZA KOLESARSKE POTI V OBČINI, DA SE
LAHKO PRIJAVIMO NA RAZPISE V PREDPISANEM ROKU.
5. OBENEM IMAM PRIPOMBO NA NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
OBČINE - PRIDOBIVANJA.
V PLANU JE VELIKO PARCEL IZ PREJŠNJIH OBDOBIJ, KI ŽE VRSTO LET NISO
ODKUPLJENE IN SO BILE V PLANIH ZA ODKUP, Z NJIMI PA OBČINA ŽE UPRAVLJA
KLJUB TEMU, DA ŠE NISO ODKUPLJENE OD LASTNIKOV. PREDLAGAM, DA SE
PRIORITETNO NAJPREJ ODKUPI TE NEPREMIČNINE. NEKATERE, KI SO V PLANU PA
NISEM SEZNANJENA ZAKAJ JIH POTREBUJEMO. NPR. PARC. ŠT. 1108 IN 14/13 OBE
K.O. VOGRSKO. IN DRUGE...
PRIJAZEN POZDRAV,
VANDA OŽBOT

