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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1005. 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 izjemen prispevek k uspešnemu razvoju slovenskega 
skupinskega športa prejme

SLOVENSKA MOŠKA ČLANSKA ROKOMETNA  
REPREZENTANCA RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-12/2017-3
Ljubljana, dne 21. aprila 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

MINISTRSTVA
1006. Pravilnik o spremembah Pravilnika 

o preverjanju varnosti cestne infrastrukture 
in usposabljanju presojevalcev varnosti cest

Na podlagi drugega odstavka 88. člena, sedmega od-
stavka 89. člena, petega odstavka 92. člena in za izvrševanje 
prvega odstavka 91. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) izdaja minister za 
infrastrukturo

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o preverjanju 

varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju 
presojevalcev varnosti cest

1. člen
V Pravilniku o preverjanju varnosti cestne infrastrukture 

in usposabljanju presojevalcev varnosti cest (Uradni list RS, 
št. 50/11 in 4/17) se tretji odstavek 3. člena črta.

2. člen
V prvem odstavku 4.a člena se besedilo »poročila iz prej-

šnjega člena« nadomesti z besedilom »poročil iz 3. in 4. člena 
tega pravilnika«.

V tretjem odstavku se besedilo »prejšnjega člena« nado-
mesti z besedilom »3. in 4. člena tega pravilnika«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad
nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-91/2017/6-02111214
Ljubljana, dne 6. aprila 2017
EVA 2017-2430-0025

dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister

za infrastrukturo

1007. Pravilnik o spremembah Pravilnika 
o normativih in minimalnih tehničnih pogojih 
za prostor in opremo vrtca

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – 
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ministrica za izobraževanje, znanost 
in šport izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o normativih  

in minimalnih tehničnih pogojih za prostor  
in opremo vrtca

1. člen
V Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih 

za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 
33/08, 126/08, 47/10, 47/13 in 74/16) se drugi odstavek 21. čle-
na spremeni tako, da se glasi:

»Priporočena površina igralnice je 60 m2, ne sme pa biti 
manjša od 50 m2.«.

2. člen
25. člen se črta.

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

3. člen
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nor-

mativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 
(Uradni list RS, št. 47/13) se 22. člen spremeni tako, da se glasi:

»22. člen
(pogoji za odstopanje od normativa predpisane igralne površine 

na otroka)
»Za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo, ki zaradi zago-

tovitve notranje igralne površine, določene v 19. členu pravilnika, 
ne bi mogli sprejeti vseh vpisanih otrok, lahko občina ustanovitelji-
ca oziroma občina koncendentka sprejme sklep o manjši notranji 
igralni površini, vendar ne manjši od 3 m2 na otroka za otroke do 
drugega leta starosti, 2,6 m2 na otroka za otroke od drugega do 
tretjega leta starosti in 1,75 m2 na otroka za otroke od tretjega 
leta starosti do vstopa v šolo. K sklepu si mora pridobiti soglasje 
ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje, ki velja za 
dve šolski leti. Odstopanje od normativa lahko traja najdlje do 
1. septembra 2023.

Minister, pristojen za področje predšolske vzgoje, izda so-
glasje iz prejšnjega odstavka na podlagi vloge, iz katere so razvi-
dni podatki o notranji igralni površini za posamezen vrtec, če sta 
izpolnjena naslednja pogoja:

– vrtec ima zaradi pomanjkanja prostora odklonjene otroke,
– občina ima sprejet dokument, ki vključuje načrt aktivnosti 

za zagotovitev predpisane igralne površine, določene v 19. členu 
pravilnika, ki vključuje opredelitev ciljnega datuma in načrtovan 
delež vključenih otrok v vrtce.«.

4. člen
(izjeme od uporabe tega pravilnika)

Določba spremenjenega drugega odstavka 21. člena pra-
vilnika se ne uporablja:

– za prostore v objektu vrtca, ki je bil zgrajen v skladu z do-
sedanjimi predpisi o pogojih za prostor in opremo vrtcev,

– za prostore vrtca, ki so urejeni v skladu z dosedanjimi pred-
pisi o pogojih za prostor in opremo vrtca v nenamenskih stavbah,

– za načrtovane novogradnje vrtcev in dograditve obstoječih 
prostorov z novimi igralnicami, za katere je na dan uveljavitve tega 
pravilnika, že vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka se določba 
spremenjenega drugega odstavka 21. člena pravilnika uporablja 
tudi za prostore v objektu vrtca, ki je bil zgrajen v skladu z dose-
danjimi predpisi o pogojih za prostor in opremo vrtca, če gre za 
dograditev vrtca z novimi igralnicami.

5. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 0070-13/2017
Ljubljana, dne 4. aprila 2017
EVA 2017-3330-0014

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 

za izobraževanje, znanost in šport

1008. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi 
ustanove »Fundacija Vipassana, ustanova 
za meditacijo«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na pod-
lagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 
– uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena 

Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUPE, 48/09, 
8/10 – ZUPG, 8/12 – ZVRSF, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 
51/16) izdaja

O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove 

»Fundacija Vipassana, ustanova za meditacijo«

1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja 
soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Vipassa-
na, ustanova za meditacijo«, ki sta jo ustanovila ustanovitelja 
Sonja Jerak, stanujoča na naslovih: Renstad 2, Vaderstad, 
Švedska ter Mrzlava vas 24A, Brežice, Slovenija in Teun Zui-
derent, stanujoč na naslovu: Renstad 2, Vaderstad, Švedska, 
z notarsko listino opr. št. SV 179/17 z dne 21. februarja 2017, 
sestavljeno pri notarju Bojanu Podgoršku, Dalmatinova ulica 2, 
1000 Ljubljana.

2. »Fundacija Vipassana, ustanova za meditacijo« ima 
sedež v Mrzlavi vasi. Poslovni naslov ob izdaji tega soglasja 
je: Mrzlava vas 24A, Krška vas.

3. Namen ustanove je delovanje na področju vzgoje in 
izobraževanja ter socialnega varstva. Njen namen je učenje, 
utrjevanje in poglabljanje tehnike meditacije vipassana ter šir-
jenje informacij o tej metodi.

4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 2500 eurov.
5. Člani prve uprave ustanove so:
– Simon Benkič,
– Karmen Berlič,
– Katja Fidler,
– Ingrid Gortan,
– Sonja Jerak,
– Gašper Kociper,
– Miran Mehora,
– Igor Tričkovič – Rifelj,
– Marina Vrbavac,
– Teun Zuiderent.

Št. 0070-25/2017/1
Ljubljana, dne 10. marca 2017
EVA 2017-3330-0026

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica

za izobraževanje, znanost in šport

USTAVNO SODIŠČE
1009. Odločba o razveljavitvi sklepov Vrhovnega 

sodišča in Višjega sodišča v Ljubljani, 
o odločitvi o sporni pravici ter o zavrženju 
pobud

Številka: Up-280/16-108
 Up-350/16-102
 Up-745/16-93
 Up-750/16-94
 U-I-72/16-8
  U-I-160/16-6
Datum: 22. 3. 2017

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavnih pri-
tožbah družb Garnol, d. o. o., Kranj, ki jo zastopa direktor 
Darko Jakofčič, in Gratel, d. o. o., Kranj, ki jo zastopa Odve-
tniška družba Čeferin, o. p., d. o. o., Grosuplje, in v postopku 
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za preizkus pobud družbe Gratel, d. o. o., Kranj, ki jo zastopa 
Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 
22. marca 2017

o d l o č i l o:

1. Sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 75/2016 z dne 11. 8. 
2016 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cpg 1756/2015 
z dne 4. 3. 2016 se razveljavita in potrdi se sklep Okrožnega 
sodišča v Ljubljani št. St 2340/2014 z dne 22. 6. 2015.

2. Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti druge 
in tretje alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena, 1. točke 
prvega odstavka 213. člena in 128. člena Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prene-
hanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 
10/15 – popr.) ter prvega odstavka 391. člena Zakona o prav-
dnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 45/08) se zavržeta.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Ustavno sodišče je z odločbo št. Up653/15 z dne 5. 11. 

2015 (Uradni list RS, št. 87/15) razveljavilo sklep, s katerim je 
Višje sodišče v Ljubljani (v nadaljevanju Višje sodišče) začelo 
stečajni postopek nad stečajno dolžnico družbo T  2, d. o. o. 
– v stečaju, Ljubljana (v nadaljevanju T  2). Zadevo je vrnilo v 
odločanje temu sodišču, ki je v ponovljenem postopku sprejelo 
enako odločitev ter z izpodbijanim sklepom ugodilo pritožbam 
ločitvenih upnic in začelo stečajni postopek nad T  2. Ocenilo 
je, da je podana domneva iz druge alineje 2. točke drugega 
odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju 
ZFPPIPP). Tudi sicer naj bi bila T  2 trajnejše nelikvidna 
(1. točka prvega odstavka 14. člena ZFPPIPP). Glede obstoja 
zakonske domneve iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 
14. člena ZFPPIPP je Višje sodišče pojasnilo, da je T  2 več kot 
dva meseca zamujala s plačilom zavarovanih terjatev upnic. 
Ker naj se obveznost plačila zavarovanih terjatev s pravnomoč-
no potrjeno prisilno poravnavo ne bi spremenila niti po višini niti 
po dospelosti terjatev, naj bi bila T  2 dolžna te svoje obvezno-
sti izpolniti v rokih, kot so določeni v temeljnem obligacijskem 
razmerju, iz katerega te terjatve izvirajo. T  2 naj bi imela mo-
žnost poplačati ločitvene upnike iz tekočih prilivov. V primeru 
podzavarovane terjatve naj bi učinek delitve take terjatve na 
dva dela nastal šele ob prodaji zastavljenega premoženja in 
poplačilu terjatve iz tega premoženja. Zato naj bi zavarovana 
terjatev obstajala v celotni višini kot zavarovana terjatev do 
trenutka uveljavitve zastavne pravice na premoženju, ki je 
predmet te pravice. Drugačna razlaga 213. člena ZFPPIPP 
naj bi pripeljala do neenakopravnega obravnavanja ločitvenih 
upnikov s podzavarovanimi terjatvami v primerjavi z navadnimi 
upniki, saj naj prvi ne bi imeli pravice glasovati o prisilni porav-
navi in vlagati pravnih sredstev. Zmotno naj bi bilo pritožničino 
stališče, da je domneva iz druge alineje 2. točke drugega od-
stavka 14. člena ZFPPIPP (ki je bila uveljavljena z Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, Uradni 
list RS, št. 47/13 – v nadaljevanju ZFPPIPPE) osmišljena šele 
z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prene-
hanju (Uradni list RS, št. 100/13 – v nadaljevanju ZFPPIPPF). 
Z uveljavitvijo navedene zakonske domneve naj bi prišlo le do 
drugačne razdelitve dokaznega bremena med predlagatelji 
postopka in insolventnim dolžnikom glede dejstva insolventno-
sti. Nova domneva naj bi vsem upnikom olajšala dokazovanje 
dolžnikove insolventnosti. Učinkovala naj bi za naprej in naj 
položaja dolžnice in upnikov ne bi spreminjala za nazaj. Njeno 
sprejetje naj bi bilo nujno za zaščito interesov upnikov insol-

ventnih dolžnikov, navedena dopolnitev zakona pa naj bi bila v 
javnem interesu, ki naj bi imel prednost pred interesi dolžnika 
in njegovih lastnikov. Pritožničini očitki o kršitvah 2., 33., 74. in 
155. člena Ustave naj zato ne bi bili utemeljeni.

2. Višje sodišče še ugotavlja, da je T  2 tudi sicer trajnejše 
nelikvidna. Pri tem pojasnjuje, da T  2 in družbeniki niso podali 
zadostnih trditev, ki bi izkazovale solventnost dolžnice. Mnenje 
izvedenke naj bi namreč izhajalo iz napačne predpostavke, da 
dolžnica nima kratkoročnih obveznosti do ločitvenih upnikov, 
projekcije izkazov denarnih tokov pa naj ne bi odražale spre-
menjenih pogojev poslovanja v zvezi s poplačilom ločitvenim 
upnikom s prodajo zastavljenega premoženja v višini, predvide-
ni v spremenjenem Načrtu finančnega prestrukturiranja z dne 
26. 4. 2011 (v nadaljevanju sNFP). Zato naj bi bile trditve T  2 
in družbenikov z vidika celostne analize plačilne sposobnosti 
nesklepčne.

3. Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo za varstvo zako-
nitosti Vrhovnega državnega tožilstva. Pojasnilo je, da sta v 
2. točki drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP predpisani dve 
izpodbojni domnevi trajnejše nelikvidnosti (prva in druga alineja 
te določbe). Zato naj bi dolžnik imel dve možnosti: ali izpodbije 
zakonski domnevi ali pa dokaže, da ni trajnejše nelikviden. 
Ugotovitev Višjega sodišča v izpodbijanem sklepu o trajnejši 
nelikvidnosti T  2 naj bi pomenila, da je podan glavni dejanski 
stan, od katerega naj bi bila odvisna odločitev o predlogu za 
začetek stečajnega postopka. Ali je podana tudi domneva 
obstoja tega dejanskega stanu, naj zato ne bi bilo pomemb-
no. Ker naj bi Vrhovno državno tožilstvo izpodbijalo obstoj 
domneve, naj glede na navedeno od odgovora na to njegovo 
vprašanje v tem primeru ne bi bili odvisni pravilnost in zakoni-
tost izpodbijanega sklepa.1 Vendar pa je Vrhovno sodišče kljub 
temu odločilo o tem vprašanju zaradi njegove pomembnosti in 
pritrdilo razlogom pritožbenega sodišča. Menilo je, da zaradi 
načela enakega obravnavanja upnikov ni pomembno, ali ima 
ločitveni upnik svojo terjatev zavarovano v celoti ali deloma, 
saj naj prisilna poravnava ne bi učinkovala na zavarovani del 
njihove terjatve. Kolikšen del terjatve je zavarovan in kolikšen 
ne, naj bi bilo dejansko vprašanje in naj bi ga bilo treba rešiti 
v vsakem primeru posebej. V postopku prisilne poravnave naj 
bi bila vrednost zavarovanj znana ves čas postopka, saj naj bi 
moral dolžnik kot predlagatelj že v poročilu o finančnem polo-
žaju in poslovanju v seznamu ločitvenih upnikov navesti oce-
njeno vrednost premoženja, ki je predmet ločitvene pravice in 
ki jo po merilih tržne vrednosti izdela pooblaščeni ocenjevalec 
vrednosti premoženja (četrta alineja 5. točke prvega odstavka 
in peti odstavek 142. člena ZFPPIPP). Ločitvena pravica naj bi 
bila pravica in ne dolžnost ločitvenega upnika. Trditev, da naj bi 
se ločitveni upnik najprej sam poskusil poplačati z unovčenjem 
stvari, danih v zavarovanje, naj bi bila v nasprotju s temeljnimi 
pojmi zavarovanja. Dolžnik naj bi moral tudi po potrditvi prisilne 
poravnave skrbeti za to, da zapadle obveznosti vsem ločitve-
nim upnikom plačuje iz vseh svojih sredstev, in to predvideti že 
v načrtu finančnega prestrukturiranja. Prav tako naj bi bilo zgre-
šeno stališče iz zahteve za varstvo zakonitosti, da domneva iz 
druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP 
velja samo, če dolžnik ločitvenim upnikom ne plačuje svojih 
obveznosti v delu, v katerem niso zavarovane. To naj bi namreč 
pomenilo, da je taka domneva za primere, kot je obravnavani, 
predpisana dvakrat enako (v prvi in drugi alineji navedene do-
ločbe). Druga alineja navedene določbe naj bi jasno določala, 
da domneva trajnejše nelikvidnosti velja za zamudo s plačilom 
obveznosti ločitvenim upnikom, torej tudi tistim, ki imajo pod-
zavarovano terjatev.

4. Prva pritožnica meni, da je odločitev Vrhovnega sodi-
šča očitno napačna oziroma brez razumnih pravnih razlogov 
(22. člen Ustave). Stališče sodišča, da naj obstoj domneve iz 

1 Vrhovno državno tožilstvo je v zahtevi za varstvo zakonitosti 
zatrjevalo zmotno uporabo druge alineje 2. točke drugega odstavka 
14. člena ZFPPIPP v zvezi z 19., 20., 46., 212., 213. in 214. členom 
ZFPPIPP.
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druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP ne 
bi bil pomemben, ker je podan glavni dejanski stan (tj. trajnejša 
nelikvidnost dolžnice), naj bi bilo arbitrarno in v popolnem na-
sprotju z dejansko vsebino odločitve Višjega sodišča, ki naj bi 
začelo stečajni postopek nad T  2 prav na podlagi navedene 
določbe ZFPPIPP. Arbitrarna pa naj bi bila tudi razlaga te določ-
be. Ločitveni upnik naj bi namreč moral poplačilo svoje terjatve 
skušati doseči iz zastavljenega premoženja za zavarovani del 
terjatve, v nezavarovanem delu terjatve pa naj bi učinkovala 
pravnomočno potrjena prisilna poravnava. Ker naj bi šlo pri 
ločitveni pravici za plačilo iz določenega premoženja dolžni-
ce, naj bi bilo nerazumno stališče sodišča, po katerem mora 
dolžnik tudi po potrditvi prisilne poravnave skrbeti za to, da 
zapadle obveznosti vsem ločitvenim upnikom plačuje iz vseh 
svojih sredstev, in to predvideti v načrtu finančnega prestruk-
turiranja. To stališče naj bi namreč bilo v nasprotju z naravo 
ločitvene pravice po ZFPPIPP in s tretjim odstavkom 213. člena 
ZFPPIPP. Ker je zahtevo za varstvo zakonitosti vložilo Vrhovno 
državno tožilstvo, pritožnica pa zoper odločitev Višjega sodišča 
naj ne bi imela (izrednega) pravnega sredstva, naj bi moralo 
sodišče ugotoviti, da v takem primeru ne velja 391. člen Zakona 
o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), ter obravnavati 
tudi njene ugovore v odgovoru na zahtevo za varstvo zakoni-
tosti in nanje odgovoriti, česar pa naj ne bi storilo. S tem naj bi 
pritožnici kršilo pravici iz 22. in 25. člena Ustave.

5. Prva pritožnica očita odločitvi Višjega sodišča kršitev 
pravic iz drugega odstavka 14. člena, 22., 33. in 74. člena ter 
kršitev 2. in 155. člena Ustave. To naj se ne bi opredelilo do 
njenih navedb glede tretje alineje 2. točke drugega odstavka 
14. člena ZFPPIPP. V nasprotju s 155. členom Ustave naj bi 
retroaktivno uporabilo drugo in tretjo alinejo 2. točke drugega 
odstavka 14. člena ZFPPIPP, ki v času potrditve prisilne porav-
nave še nista bili uveljavljeni. Z uporabo teh določb ZFPPIPP 
naj bi za nazaj nedopustno poseglo v pridobljene pravice 
prve pritožnice kot upnice, ki je v okviru navedene poravnave 
konvertirala svoje terjatve v poslovne deleže T  2, saj naj 
bi upravičeno pričakovala možnosti za ohranitev deležev in 
pridobivanje dobička. Za nazaj naj bi spreminjalo tudi položaj 
navadnih upnikov, saj naj bi jim onemogočilo poplačilo njihovih 
pravnomočno ugotovljenih terjatev, ki naj bi bile varovane tako 
s 33. kot tudi s 155. členom Ustave. Javnega interesa naj pri 
tem ne bi ustrezno utemeljilo. S stališčem, da naj bi ločitveni 
upnik imel možnost svojo terjatev poplačati tudi iz drugega 
premoženja dolžnice, ne le zavarovanega, naj bi sodišče krši-
lo drugi odstavek 14. člena Ustave. To stališče naj bi namreč 
pomenilo poslabšanje položaja tistih (navadnih) upnic, na ka-
tere se razteza pravnomočno sklenjena prisilna poravnava, ter 
privilegiranje ločitvenih upnikov s podzavarovanimi terjatvami. 
Višje sodišče naj bi tako kot Vrhovno sodišče očitno napačno 
razlagalo domnevo iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 
14. člena ZFPPIPP zaradi očitno napačne razlage prvega in 
tretjega odstavka 213. člena ZFPPIPP, saj naj bi s tem izničilo 
namen prisilne poravnave (tj. ozdravitev in nadaljnje poslo-
vanje dolžnika). Zato naj bi bila tudi razlaga o vplivu prisilne 
poravnave na poplačilo zavarovane terjatve očitno napačna. 
Dokler naj ločitveni upnik ne bi uveljavljal poplačila zavarovane 
terjatve iz zavarovanega premoženja, naj dolžnik ne bi mogel 
biti v zamudi. Podzavarovani del terjatev pa naj bi upniki imeli 
možnost prijaviti v postopku prisilne poravnave in se aktivno 
vključiti v sam postopek, saj naj bi šlo v tem primeru za nava-
dne terjatve. Učinki razdelitve terjatve na dva dela (zavarovani 
in podzavarovani del) naj bi ex lege nastopili s pravnomočno 
sklenjeno prisilno poravnavo. Stališče Višjega sodišča, da tretji 
odstavek 213. člena ZFPPIPP pride v poštev šele v primeru 
izvršenega poplačila iz zastavljenega premoženja, naj bi bilo v 
nasprotju tudi z načelom enakosti, saj naj bi bili navadni upniki 
slabše obravnavani v primerjavi z ločitvenimi upniki s podza-
varovano terjatvijo, ki naj bi bili glede na navedena stališča 
Višjega sodišča v celoti poplačani tudi v podzavarovanem delu. 
Posledica arbitrarne razlage navedenih določb ZFPPIPP naj bi 
bila tudi odločitev Višjega sodišča o priznanju aktivne procesne 

legitimacije predlagateljicam za začetek stečajnega postopka, 
pri čemer naj sodišče ne bi preverjalo, ali so te sploh ločitvene 
upnice (eni izmed ločitvenih upnic naj bi namreč bila s sodno 
odločbo odrečena ločitvena pravica). Tudi sicer naj ločitvene 
upnice ne bi imele pravnega interesa za vložitev predloga 
za začetek stečajnega postopka, saj naj se njihov položaj z 
uvedbo tega postopka ne bi izboljšal. Že po navedbah Višjega 
sodišča naj ločitveni upnik plačila zavarovane terjatve ne bi 
mogel sodno uveljavljati iz tekočih prilivov dolžnice, zato naj 
ne bi mogel iz tega razloga predlagati niti začetka stečajnega 
postopka. Zamuda s plačilom terjatve, ki je predpostavka za 
vložitev predloga za začetek stečajnega postopka, naj torej 
ne bi bila zamuda s plačilom zavarovane terjatve. Arbitrarna 
razlaga druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena 
ter prvega in tretjega odstavka 213. člena ZFPPIPP pa naj bi 
posegla v pritožničina upravičena pričakovanja, varovana s 
33. členom, in tudi v pravico iz 74. člena Ustave. Prva prito-
žnica še navaja, da se Višje sodišče ni opredelilo do nekaterih 
navedb iz njenega odgovora na pritožbo, ki jih v ustavni pri-
tožbi konkretno navaja. Opredelilo naj se ne bi tudi do navedb 
upnic v pritožbi. Uporabilo naj bi reformatorična pooblastila in 
ugotovilo drugačno dejansko stanje kot sodišče prve stopnje 
ter nanj oprlo svojo odločitev, ne da bi prvi pritožnici omogočilo 
izjaviti se o teh dejstvih. Prva pritožnica Ustavnemu sodišču 
predlaga, naj v primeru, če ne bo sledilo njeni utemeljitvi glede 
prave retroaktivnosti druge (in tretje) alineje 2. točke drugega 
odstavka 14. člena ZFPPIPP, iz razlogov, ki jih je navedla glede 
kršitve 155. člena Ustave, začne postopek za oceno ustavnosti 
navedenih določb ter ugotovi njihovo neskladnost z načelom 
zaupanja v pravo.

6. Druga pritožnica sklepu Vrhovnega sodišča očita kr-
šitev 2. člena, drugega odstavka 14. člena, 22., 33., 67., 74., 
155. in 158. člena Ustave. Utemeljuje jih smiselno enako kot 
prva pritožnica v ustavnih pritožbah zoper oba izpodbijana 
sklepa. Dodatno še navaja, da je sodišče z uporabo druge ali-
neje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP poseglo v 
pravnomočno urejena pravna razmerja med upniki in dolžnico, 
določena s prisilno poravnavo, in kršilo tudi 158. člen Ustave. 
Razlaga navedene določbe ter 1. točke prvega odstavka in 
tretjega odstavka 213. člena ZFPPIPP naj bi bila arbitrarna in 
naj bi posegla v pridobljene pravice stečajne dolžnice in njenih 
družbenikov do odloženega znižanega in neobrestovanega pla-
čila navadnih terjatev, kršeno pa naj bi bilo tudi načelo enakega 
obravnavanja upnikov. Pravne učinke pravnomočno potrjene 
prisilne poravnave naj bi bilo treba upoštevati tudi pri razlagi 
predpostavk sporne zakonske domneve insolventnosti. Ta do-
mneva naj ne bi veljala za terjatve, na katere prisilna poravnava 
ne učinkuje. Njena razlaga naj bi bila v neskladju z načelom 
pravne države, ker naj bi bilo brez prehodnega obdobja pose-
ženo v upravičena pravna pričakovanja, ki jih je imel dolžnik 
na podlagi pravnomočno potrjene prisilne poravnave. Bila naj 
bi tudi v nasprotju z dolžnostjo države, da ravna predvidljivo 
in v skladu z načelom zaupanja v pravo. Neobrazložena in 
arbitrarna naj bi bila presoja Vrhovnega sodišča v 19. točki ob-
razložitve izpodbijanega sklepa, ki naj bi bila v nasprotju s 15., 
16. in 17. točko te iste obrazložitve, saj naj bi Vrhovno sodišče 
zavzelo stališče, da zavarovana terjatev obstaja v celotni višini 
kot zavarovana terjatev ne glede na obseg zavarovanja in ne 
glede na trenutek uveljavitve zastavne pravice na premoženju, 
ki je predmet tega zavarovanja. Vrhovno sodišče naj bi uporabo 
tretjega odstavka 213. člena ZFPPIPP očitno vezalo na odlo-
čitev ločitvenega upnika o uveljavitvi ločitvene pravice, s čimer 
naj bi nerazumno razlikovalo med navadnimi in ločitvenimi 
upniki, katerih terjatev je le delno zavarovana. Zaradi arbitrarne 
razlage določb ZFPPIPP naj bi bila arbitrarna tudi odločitev 
Vrhovnega sodišča o priznanju aktivne legitimacije upnikom.

7. Sklepu Višjega sodišča druga pritožnica očita enake 
kršitve kot sklepu Vrhovnega sodišča, dodatno zatrjuje še 
kršitvi 25. člena Ustave in 6. člena Konvencije o varstvu člove-
kovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, 
MP, št. 7/94 – EKČP). Pravica iz 25. člena Ustave naj bi ji bila 
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kršena, ker naj ne bi mogla izpodbijati vsebinske odločitve Viš-
jega sodišča. Druga pritožnica meni, da se je Višje sodišče pri 
siceršnji presoji insolventnosti T  2 arbitrarno oprlo na podatke 
v mnenju izvedenke dr. Nadje Zorko in ocenilo, da je T  2 in-
solventna, čeprav se v tem ponovljenem pritožbenem postopku 
na navedeno mnenje ni nihče skliceval. Druga pritožnica naj bi 
glede solventnosti podala trditveno podlago v odgovoru na pri-
tožbo in predložila mnenje strokovnjaka finančne stroke, na ka-
tero se je v odgovoru sklicevala, vendar naj se sodišče do tega 
ne bi opredelilo. Opredelilo naj se ne bi niti do njenih navedb o 
zakonski domnevi iz petega odstavka 14. člena ZFPPIPP ter o 
njenem predlogu za prekinitev postopka in začetek postopka 
za oceno ustavnosti druge in tretje alineje 2. točke drugega od-
stavka 14. člena ZFPPIPP. Sodišče naj bi prekoračilo zahtevek 
upnic, ker naj bi ocenjevalo dolgoročno plačilno nesposobnost 
T  2 namesto njene trajnejše nelikvidnosti, saj naj predlaga-
teljice tega ne bi predlagale oziroma naj bi predlog umaknile.

8. Druga pritožnica vlaga tudi pobudi za začetek postop-
ka za oceno ustavnosti določb ZPP in ZFPPIPP, navedenih v 
2. točki izreka te odločbe. V prvi pobudi navaja, da je 244. člen 
ZFPPIPP nedoločen in nejasen, saj naj ne bi urejal material-
nopravnih posledic začetka stečajnega postopka v primeru, če 
Višje sodišče spremeni odločitev o tem, ali se začne stečajni 
postopek nad dolžnikom. Ustavnemu sodišču predlaga, naj 
ugotovi protiustavnost prvega odstavka 213. člena, druge in 
tretje alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ter 128. člena 
ZFPPIPP in izda interpretativno odločbo. Z drugo pobudo do-
datno izpodbija še 391. člen ZPP, ker naj bi posegal v pritožni-
čine pravice do enakega varstva pravic (22. člen Ustave), do 
sodnega varstva (23. člen Ustave) in do učinkovitega pravnega 
sredstva (25. člen Ustave), ker naj bi bila izključno državnemu 
tožilcu prepuščena presoja o tem, ali bo strankam zagotovlje-
na ustavna pravica do enakosti pred zakonom, saj strankam 
onemogoča izrekanje o pomembnih vprašanjih.

9. Senat Ustavnega sodišča je s sklepoma št. Up280/16, 
Up350/16 z dne 10. 5. 2016 in št. Up745/16, Up750/16 z dne 
10. 11. 2016 ustavne pritožbe sprejel v obravnavo. S prvim 
sklepom je še odločil, da se do končne odločitve Ustavnega so-
dišča zadrži nadaljnje opravljanje dejanj v stečajnem postopku 
nad družbo T  2, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani 
pod št. St 2340/2014, razen tistih dejanj, ki se nanašajo na na-
daljevanje poslovanja stečajne dolžnice družbe T  2 in s tem 
povezanih stroškov stečajnega postopka.

10. V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o 
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno preči-
ščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno 
sodišče o sprejemu ustavnih pritožb obvestilo Vrhovno sodišče 
in Višje sodišče. V skladu z drugim odstavkom navedenega 
člena ZUstS pa je obvestilo upnike T  2 s pozivoma, ki sta bila 
objavljena na spletnih straneh za objave v postopkih zaradi 
insolventnosti, da se izjavijo o ustavnih pritožbah.

11. Na ustavni pritožbi zoper sklep Višjega sodišča je 
odgovorilo 74 upnikov. Upnice Fora, d. o. o., Kranj, Iskratel, 
d. o. o., Kranj, Nokia Solutions and Networks, d. o. o., Ljublja-
na, in Nokia Solutions and Networks OY, Republika Finska, 
podpirajo izvajanje sNFP iz potrjene prisilne poravnave in se 
v celoti pridružujejo navedbam pritožnic v ustavnih pritožbah. 
Upnica Smart Com, d. o. o., Ljubljana, poleg navedenega še 
dodaja, da Družba za upravljanje terjatev bank, d. d., Ljubljana 
(v nadaljevanju DUTB), nima več statusa ločitvene upnice, saj 
naj bi bilo s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Ip 72/2016 z dne 
31. 3. 2016 pravnomočno ugotovljeno, da DUTB ni pridobila 
zastavne pravice na premičninah v lasti T  2, s tem pa tudi ne 
aktivne legitimacije za izterjavo svoje terjatve mimo pogojev 
potrjene prisilne poravnave. Enako navajajo tudi upnice in upni-
ki AIMHIGH plus, d. o. o., Ljubljana, Akton, d. o. o., Ljubljana, 
Alteka, d. o. o., Ljubljana, Anni, d. o. o., Trzin, Aphaia, d. o. o., 
Združeno kraljestvo, ARIH STATIK, d. o. o., Ljubljana, ASPN, 
d. o. o., Ljubljana, BILAZ, d. o. o, Nova Gorica, Bitset, d. o. o., 
Ljubljana, BLUE GEM Gardelin Primož, s. p., Prem, CDE, nove 
tehnologije, d. o. o., Ljubljana, Copia biro, d. o. o., Ljubljana, 

DDC, d. o. o., Novo mesto, DETEL GLOBAL, d. o. o., Ljublja-
na, Drago Rasperger, s. p., Slovenske Konjice, Ebax, d. o. o., 
Medvode, EKOL, d. o. o., Kranj, EKOREL, d. o. o., Kranj, ELE-
KTROENERGIJA, d. o. o., Ljubljana, EPISCENTER, d. o. o., 
Ljubljana, EPPS, d. o. o., Ljubljana, FESTINA LENTE, d. o. o., 
Trbovlje, FIVIA, d. o. o., Vojnik, FMC, d. o. o., Ljubljana, FMG 
STORITVE, d. o. o., Ljubljana, HC CENTER, d. o. o., Ljubljana, 
Hipofiza, d. o. o., Kranj, Httpool, d. o. o., Ljubljana Šentvid, IN 
NET MEDIA, d. o. o., Ljubljana, IPF, Ljubljana, Jadra kompletne 
storitve z viličarji Jasmin Žerić, s. p., Ljubljana, Jez, d. o. o., 
Ljubljana, LCR, d. o. o., Trzin, LOKAINVEST, d. o. o., Kranj, 
MAGA, d. o. o., Medvode, MBS Photonics, d. o. o., Kamnik, 
Media Publikum, d. o. o., Črnuče – Ljubljana, METRONET, 
d. o. o., Ljubljana, Myteam, d. o. o., Celje, NOVATEL, d. o. o., 
Celje, QUANTUM, d. o. o., Ljubljana, Oglaševanje in marketing, 
Patrik Jagodic, s. p., Cerklje na Gorenjskem, Panteh, d. o. o., 
Ljubljana, PINK SI, d. o. o., Ljubljana, Pozitiva plus Tadeja 
Majcen, s. p., Ljubljana, Propa Aleš Skornšek, s. p., Radomlje, 
PSE, d. o. o., Škofljica, Radio Ognjišče, d. o. o., Koper, RO-
BAS, d. o. o., Žirovnica, SEKOTREL, d. o. o., Ljubljana Črnuče, 
SKMT PROJEKT, d. o. o., Maribor, Socomec Sicon, d. o. o., 
Ljubljana, Spirit Star Zinka Kosec, s. p., Domžale, STATUS, d. 
o. o., Metlika, ŠS storitveno podjetje, d. o. o., Ljubljana, Tein, 
d. o. o., Ljubljana, TELEFAX, d. o. o., Brežice, TELETECH, 
d. o. o., Maribor, TELOS, d. o. o., Kranj, TILT, d. o. o., Domža-
le, TNET, d. o. o., Solkan, TRGOVINA IN POSREDOVANJE 
MATJAŽ LEŠNIK, s. p., Loče, UTILE, d. o. o., Maribor, VAHTA, 
d. o. o., Komen, VDESIGN Violeta Hren, s. p., Zidani Most, in 
VKLOP, d. o. o., Ljubljana Črnuče, ki pri tem še dodajajo, da 
je zato pomembna ugotovitev, ali so predlagateljice stečaja še 
vedno ločitvene upnice, in če so, v kolikšnem deležu, saj naj bi 
bil ta podatek bistven za odločitev sodišča. Ker sodišča tega 
niso ugotavljala, naj bi upnikom kršila pravici do izjave in do 
enakega obravnavanja iz 22. člena Ustave.

12. Upnica SI.MOBIL, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju 
SI.MOBIL), navedbe pritožnic iz ustavnih pritožb zoper sklep 
Višjega sodišča v celoti prereka. Navaja, da T  2 obveznosti 
iz sNFP ne bo izpolnila. Pri tem izhaja iz primerjave podatkov 
o številu naročnikov, stroških in prihodkih ter čistem poslov-
nem izidu T  2 v letih 2013 do 2015. Sodišče prve stopnje 
naj bi z dovoljenjem za nadaljevanje poslovanja T  2 v stečaj-
nem postopku kršilo načelo omejevanja tveganja iz 228. člena 
ZFPPIPP kakor tudi načelo zagotavljanja najboljših pogojev za 
plačilo upnikov iz 47. člena ZFPPIPP. Sodišča naj bi ji s svojimi 
odločitvami zagotavljala privilegiran položaj v primerjavi z dru-
gimi konkurenčnimi ponudniki primerljivih storitev na trgu, kar 
naj bi bilo v nasprotju s 66. členom Zakona o preprečevanju 
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08 in nasl. – v 
nadaljevanju ZPOmK1). Zato naj bi v tem primeru šlo za ome-
jevanje trga z oblastnimi akti in ravnanji v nasprotju z ZPOmK1 
(64. člen in naslednji). S tem naj bi bil kršen 74. člen Ustave, 
saj naj bi T  2 s pomočjo oblastnega organa postala primarna 
udeleženka trga na škodo konkurentov (upnikov), katerih obstoj 
na trgu je ogrožen zaradi predatorske politike poslovanja T  2.

13. Upnici DUTB in TCK, družba za upravljanje, d. o. o., 
Ljubljana (v nadaljevanju TCK), menita, da je treba ustavni 
pritožbi pritožnic zoper odločitev Višjega sodišča zavreči zaradi 
neizčrpanja pravnih sredstev. Upnici pri tem kritizirata stališča, 
sprejeta v odločbi št. Up653/15, v kateri se je Ustavno sodišče 
že izreklo o dovoljenosti ustavne pritožbe prve pritožnice kot 
družbenice T  2, in pojasnjujeta svoje (nasprotne) poglede. 
Menita, da pritožnici procesnih možnosti pred rednimi sodišči 
nista izkoristili in skušata to nadomestiti v postopku z ustavno 
pritožbo. Sicer pa še menita, da so očitki pritožnic glede upora-
be tretje alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP 
brezpredmetni, ker naj izpodbijana odločitev sodišča ne bi 
temeljila na tej domnevi. Glede uporabe zakonske domneve iz 
druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP v 
celoti zavračata očitke pritožnic in se strinjata z obrazložitvijo 
Višjega sodišča. Pri tem še dodajata, da ne gre za retroaktivno 
uporabo določbe, pač pa kvečjemu za nepravo retroaktivnost. 
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Pritožnici naj z začetkom stečajnega postopka svojih terjatev 
do T  2 ne bi izgubili, pač pa naj bi se spremenil le način nji-
hovega uresničevanja. Izgubili naj bi namreč zgolj pravice, ki 
izhajajo iz njunega položaja kot družbenic T  2, pri čemer naj 
bi za to dobili ustrezno denarno nadomestilo po poplačilu vseh 
drugih upnikov v stečaju. Upnici se pri pojasnjevanju uporabe 
tretjega odstavka 213. člena ZFPPIPP in načina poplačila zava-
rovanih in podzavarovanih terjatev po potrjeni prisilni poravnavi 
sklicujeta na pravno mnenje dr. Nine Plavšak ter na njegovo 
dopolnitev. Napačna naj bi bila razlaga prve pritožnice glede pr-
vega odstavka 213. člena in 2. točke drugega odstavka 14. čle-
na ZFPPIPP, mnenje dr. Mihe Juharta, na katero se sklicuje 
druga pritožnica, pa naj bi bilo pristransko, ker je bilo izdelano 
po pritožničinem naročilu. Sicer pa naj T  2 ne bi ničesar pla-
čala in naj bi bila zato v vsakem primeru v zamudi. Neresnične 
naj bi bile navedbe pritožnic, da sodišče položaja ločitvenih 
upnic ni preverjalo, kakor tudi, da je bil že v izvršilnih postopkih 
ugotovljen neobstoj ločitvenih pravic. Neutemeljene naj bi bile 
navedbe pritožnic o pomanjkanju pravnega interesa ločitvenih 
upnic za uvedbo stečajnega postopka ter da se naj sodišče do 
mnenja dr. Franja Mlinariča in navedb druge pritožnice v zvezi 
s tem ne bi opredelilo. Sodišče naj tudi ne bi odločalo mimo 
postavljenih zahtevkov, saj sta prva pritožnica in družbenica 
Lokainvest, d. o. o., Kranj (v nadaljevanju Lokainvest), v od-
govoru na pritožbo zatrjevali trajnejšo likvidnost in dolgoročno 
plačilno sposobnost T  2. Upnici zavračata tudi trditve druge 
pritožnice glede reformatoričnih pooblastil Višjega sodišča in 
glede pravnomočnosti odločitve tega sodišča o pomenu druge 
alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP.

14. Na ustavni pritožbi zoper sklep Vrhovnega sodišča je 
odgovorilo 70 upnikov. Upnik Iskratel, d. o. o., Kranj, navaja, da 
podpira finančno prestrukturiranje T  2 in prisilno poravnavo, ki 
naj bi ponujala večje možnosti poplačila kot stečajni postopek. 
Upniki DSC, d. o. o., Ljubljana Črnuče, Nokia Solutions and 
Networks, d. o. o., Ljubljana, Nokia Solutions and Networks OY, 
Republika Finska, in Smart Com, d. o. o., Ljubljana, se pridru-
žujejo navedbam pritožnic v ustavnih pritožbah in predlagajo, 
naj Ustavno sodišče odločitvi sodišč razveljavi in potrdi odlo-
čitev sodišča prve stopnje. Upniki AB SAT, d. o. o., Francoska 
republika, A KODA PLUS, d. o. o., Ljubljana, ALPING, d. o. o., 
Kranj, Akton, d. o. o., Ljubljana, ANNI, d. o. o., Trzin, Aphia 
Limited, Združeno kraljestvo, ARIH STATIK, d. o. o., Ljubljana, 
ASPN, d. o. o., Kranj, Autor, d. o. o., Republika Hrvaška, BILAZ, 
d. o. o., Nova Gorica, BLUE GEM, Primož Gardelin, s. p., Prem, 
CDE, nove tehnologije, d. o. o., Ljubljana, COMPAREX, d. o. 
o., Ljubljana, Čistilni servis Milka Kovačević, s. p., Ljubljana, 
DARS, d. d., Ljubljana, DDC, d. o. o., Novo mesto, DSC, 
d. o. o., Ljubljana Črnuče, D. S. U., d. o. o., Ljubljana, EKO 
ekoinženiring, d. o. o., Ravne na Koroškem, EKOL, d. o. o., 
Kranj, EKOREL, d. o. o., Kranj, ELEKTROENERGIJA, d. o. o., 
Ljubljana, ENERGO PLUS, d. o. o., Ljubljana, EPISCENTER, 
d. o. o., Ljubljana, FESTINA LENTE, d. o. o., Trbovlje, FMC, 
d. o. o., Ljubljana, Heva, d. o. o., Celje, Hipofiza, d. o. o., Kranj, 
Igor Franca, s. p., Koper, IN NET MEDIA, d. o. o., Ljubljana, 
JADRA kompletne storitve z viličarji Jasmin Žerić, s. p., Ljub
ljana, Jez, d. o. o., Ljubljana, LESNINA MTF, d. o. o., Ljubljana, 
LOKAINVEST, d. o. o., Kranj, MBS Photonics, d. o. o., Kamnik, 
MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana, Myteam, 
d. o. o., Celje, Oglaševanje in marketing Patrik Jagodic, s. p., 
Cerklje na Gorenjskem, PAM, d. o. o., Novo mesto, Projekt 
IP, d. o. o., Koper, Propa Aleš Skorenšek, s. p., Radomlje, 
Prostovoljno gasilsko društvo Predoslje, Kranj, PSE, d. o. o., 
Škofljica, QUICKTIME, d. o. o., Ljubljana, Radio Ognjišče, 
d. o. o., Koper, Robas, d. o. o., Žirovnica, SETCCE, d. o. o., 
Ljub ljana, Showtec Media, LTD, Združeno kraljestvo, SIBIT, 
d. o. o., Ljubljana Šentvid, SOCOMEC SICON, d. o. o., Ljub
ljana, Spirit Star Zinka Kosec, s. p., Domžale, Status, d. o. o., 
Metlika, TEIN, d. o. o., Ljubljana, TELEFAX, d. o. o., Brežice, 
TELETECH, d. o. o., Maribor, TELOS, d. o. o., Kranj, TIM-
TRADE, d. o. o., Ljubljana Šentvid, TNET, d. o. o., Solkan, 
Trgovina in posredovanje Matjaž Lešnik, s. p., Loče, Tvoj Heker 

Adrijano Kotnik, s. p., Zagorje ob Savi, UNISTAR LC, d. o. o., 
Ljubljana, Vahta, d. o. o., Komen, VKLOP, d. o. o., Ljubljana 
Črnuče, Vzdrževanje telefonije Grošelj Miha, s. p., Ljubljana, in 
Žutem, d. o. o., Ljubljana, se prav tako pridružujejo navedbam 
pritožnic v njunih ustavnih pritožbah ter predlagajo razveljavi-
tev izpodbijanih odločitev in potrditev odločitve sodišča prve 
stopnje. Menijo, da bi se moralo Vrhovno sodišče opredeliti 
do navedb o pomanjkanju aktivne legitimacije predlagateljic 
za začetek stečajnega postopka nad T  2. Ločitvena pravica, 
opredeljena v 19. členu ZFPPIPP, naj bi bila pravica upnika do 
poplačila terjatve iz točno določenega premoženja dolžnika. 
V obravnavanem primeru pa naj bi šlo tudi za podzavarovane 
terjatve in naj bi zato v nezavarovanem delu nanje učinkovala 
pravnomočno potrjena prisilna poravnava. Stališče Vrhovnega 
sodišča, da je pri dolžniku podan glavni dejanski stan, naj bi 
bilo arbitrarno. SI.MOBIL je v odgovoru na ustavni pritožbi 
zoper sklep Vrhovnega sodišča podal podobne navedbe kot v 
odgovoru zoper odločitev Višjega sodišča.

15. Pritožnici sta bili seznanjeni z izjavami upnikov in 
sta odgovorili na odgovore upnic DUTB, TCK in SI.MOBIL. 
Ne strinjata se z njihovimi stališči in ponovno pojasnjujeta 
svoja stališča o njuni legitimaciji za vložitev ustavne pritožbe, 
legitimaciji ločitvenih upnic za vložitev predloga za začetek 
stečajnega postopka, reformatoričnih pooblastilih Višjega so-
dišča, učinkovanja prisilne poravnave na zavarovane in pod-
zavarovane terjatve, retroaktivnosti ter glede solventnosti T  2. 
Prva pritožnica še navaja, da je odgovor SI.MOBILA na ustavni 
pritožbi zoper odločitev Vrhovnega sodišča zgolj pamfletistično 
polemiziranje o tržnem položaju stečajnega dolžnika. Splošno 
znano dejstvo naj bi bilo, da je lastnica upnice interesent za 
nakup T  2. Zato naj bi upnica v odgovoru tudi navedla, da je 
nujno treba v stečajnem postopku čim prej podati predlog za 
prodajo T  2 kot celote.

B. – I.
Ustavne pritožbe
a) Procesne predpostavke
16. Ustavno sodišče je tudi tokrat (tako kot v zadevi 

št. Up653/15) upoštevalo odgovore pravnih in fizičnih oseb, ki 
so odgovorile na ustavne pritožbe in zatrjevale, da so upnice 
T  2, ne da bi se spuščalo v vprašanje, ali imajo terjatve do 
stečajne dolžnice in ali je njihov zatrjevani pravni položaj sploh 
utemeljen.

17. Upnici DUTB in TCK menita, da je treba ustavni 
pritožbi zoper sklep Višjega sodišča zavreči, ker pritožnici 
nista izčrpali vseh pravnih sredstev pred rednimi sodišči, saj bi 
po njunem mnenju lahko sodelovali v predhodnem postopku 
odločanja o začetku stečajnega postopka na podlagi 3. točke 
55. člena ZFPPIPP. Ustavno sodišče se je o tem opredelilo 
že v odločbi št. Up653/15 in pojasnilo, da je ustavna pritožba 
prve pritožnice kot družbenice T  2 dovoljena (glej 13. točko 
obrazložitve). Enako velja tudi glede druge pritožnice, ki je prav 
tako družbenica T  2. V citirani odločbi je Ustavno sodišče še 
pojasnilo, da ima družbenik stečajne dolžnice položaj stranke 
v postopku odločanja o začetku stečajnega postopka na drugi 
stopnji na podlagi drugega odstavka 242. člena ZFPPIPP (glej 
16. točko obrazložitve). Presodilo je, da je bila prvi pritožnici 
kršena pravica do izjave iz 22. člena Ustave, ker se o pritožbi 
upnikov zoper sklep sodišča o zavrnitvi predloga za začetek 
stečajnega postopka nad T  2 ni mogla izreči, saj ji ni bila 
vročena (glej 18. točko obrazložitve). Zato je odločitev Višjega 
sodišča razveljavilo in zadevo vrnilo v postopek, da odpravi 
navedeno procesno pomanjkljivost. Pritožnicama je bila v po-
novljenem postopku pritožba upnikov poslana v odgovor in sta 
nanjo odgovorili. S tem sta izčrpali vsa pravna sredstva pred 
rednimi sodišči. Zato očitek upnic o neizčrpanju pravnih sred-
stev ne drži. Ustavni pritožbi pritožnic zoper odločitev Višjega 
sodišča sta tako dovoljeni.

b) Presoja očitkov o kršitvah človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin z vidika 22. člena Ustave
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18. Z izpodbijanim sklepom Višjega sodišča se je nad 
T  2 začel stečajni postopek že tretjič.2 Ta odločitev temelji 
na dveh razlogih. Sodišče je namreč presodilo, da obstaja 
zakonska domneva iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 
14. člena ZFPPIPP in da je T  2 tudi sicer trajnejše nelikvidna 
(1. točka prvega odstavka 14. člena ZFPPIPP). Zato je v po-
novljenem postopku ugodilo pritožbi upnic in nad T  2 znova 
začelo stečajni postopek. Kot izhaja iz obrazložitve izpodbija-
nega sklepa, so predlog za začetek stečajnega postopka nad 
T  2 vložile ločitvene upnice, ki so imele svoje terjatve zavaro-
vane z neposestnimi zastavnimi pravicami na opremi, optičnem 
omrežju in licencah ter s hipotekami na nepremičninah T  2. 
Zastavne pravice na tem premoženju so bile ustanovljene na 
podlagi sporazumov o zavarovanju terjatev v notarski obliki. 
Višje sodišče je že drugič ocenilo, da obstaja zakonska do-
mneva iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena 
ZFPPIPP. Ta naj bi prišla v poštev v primerih, ko je bila nad 
dolžnico pravnomočno potrjena prisilna poravnava, terjatve 
ločitvenih upnikov, ki so predlagatelji stečajnega postopka, pa 
so nastale pred začetkom prisilne poravnave, pri čemer naj bi 
dolžnik več kot dva meseca zamujal z njihovim poplačilom. Pri 
tem naj bi se upoštevala zapadlost iz temeljnega obligacijsko-
pravnega razmerja glede na to, da pravnomočno sklenjena 
prisilna poravnava na zavarovane terjatve ne učinkuje. 3 Višje 
sodišče je nadalje presodilo, da je T  2 tudi sicer trajnejše 
nelikvidna (insolventna), kar je tudi eden izmed razlogov za 
začetek stečajnega postopka (glej 1. točko prvega odstavka 
14. člena ZFPPIPP). Z zahtevo za varstvo zakonitosti je Vrhov-
no državno tožilstvo ta sklep sodišča izpodbijalo zgolj v delu, 
ki se nanaša na zakonsko domnevo iz druge alineje 2. točke 
drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP), ne pa tudi v delu, ki se 
nanaša na trajnejšo nelikvidnost iz 1. točke prvega odstavka 
14. člena ZFPPIPP, čeprav je vsak zase lahko razlog za uved-
bo stečajnega postopka. Vrhovno sodišče se je glede na prvi 
odstavek 391. člena ZPP omejilo zgolj na preizkus kršitev, ki so 
bile uveljavljanje z zahtevo za varstvo zakonitosti. Pojasnilo je, 
da je ta zahteva neutemeljena že zato, ker naj bi bil z ugotovi-
tvijo obstoja trajnejše nelikvidnosti podan glavni dejanski stan, 
od katerega je odvisna odločitev o predlogu za začetek stečaj-
nega postopka. Zato naj ne bi bilo pomembno, ali je podana 
tudi domneva obstoja tega dejanskega stanu iz druge alineje 
2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP. Kljub temu pa 
je zaradi pomembnosti vprašanja, ki ga zahteva za varstvo 
zakonitosti izpostavlja v zvezi s to določbo, o njem odločilo. Pri 
tem je sprejelo podobna stališča kot pred njim Višje sodišče.

19. Odločitev Vrhovnega sodišča se glede na vloženo 
zahtevo za varstvo zakonitosti ukvarja torej z vprašanji, ki se 
nanašajo na uporabo druge alineje 2. točke drugega odstavka 
14. člena ZFPPIPP oziroma zakonske domneve insolventno-
sti, s katero se je pri odločanju ukvarjalo tudi Višje sodišče, ki 
je svojo odločitev poleg navedenega oprlo še na ugotovitev 
o obstoju trajnejše nelikvidnosti iz 1. točke prvega odstav-
ka 14. člena ZFPPIPP. Z ustavnopravnega vidika so pri tem 
pomembni očitki pritožnic o kršitvi pravice iz 22. člena Usta-
ve. Sodišči naj bi namreč navedeno določbo očitno napačno 

2 Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom št. St 2340/2014 z 
dne 16. 9. 2014 ugodilo predlogu upnic in začelo stečajni postopek 
nad T  2. Ta sklep je bil nato s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani 
št. Cst 485/2014 z dne 29. 10. 2014 razveljavljen in zadeva je bila 
vrnjena sodišču prve stopnje v novo odločanje. To sodišče je nato 
navedeni predlog upnic s sklepom z dne 22. 6. 2015 zavrnilo, so-
dišče druge stopnje pa je to odločitev s sklepom št. Cst 456/2015 
z dne 5. 8. 2015 spremenilo, predlogu ugodilo in začelo stečajni 
postopek nad T  2. Ta sklep je bil nato razveljavljen z odločbo 
Ustavnega sodišča št. Up653/15 in zadeva je bila vrnjena Višjemu 
sodišču v novo odločanje, ki je odpravilo procesno pomanjkljivost 
in z izpodbijanim sklepom znova začelo stečajni postopek nad 
dolžnico.

3 Nad T  2 je bila prisilna poravnava pravnomočno potrje-
na s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 22/2012 z dne 
16. 2. 2012.

uporabili. Do te kršitve pa naj bi prišlo zaradi očitno napačne 
razlage prvega in tretjega odstavka 213. člena ZFPPIPP. Po-
sledično naj bi bila očitno napačna tudi stališča sodišč o zamudi 
s plačilom zavarovanih terjatev in s tem o aktivni legitimaciji 
predlagateljic (ločitvenih upnic) za vložitev predloga za začetek 
stečajnega postopka.4

20. Pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena Usta-
ve prepoveduje sodniško samovoljo oziroma arbitrarnost. To 
ustavno procesno jamstvo je po ustaljeni ustavnosodni presoji 
kršeno, kadar je sodna odločba že na prvi pogled očitno na-
pačna oziroma kadar ni oprta na razumne pravne argumente, 
zaradi česar je utemeljeno sklepanje, da sodišče ni odločalo na 
podlagi zakona, temveč na podlagi kriterijev, ki pri sojenju ne 
bi smeli priti v poštev, torej samovoljno (tako npr. v odločbah 
št. Up572/06 z dne 8. 11. 2007, Uradni list RS, št. 107/07, in 
OdlUS XVI, 112, in št. Up1381/08 z dne 23. 9. 2009, Uradni 
list RS, št. 80/09).

21. Druga alineja 2. točke drugega odstavka 14. člena 
ZFPPIPP je bila uvedena z ZFPPIPPE, ki je bil uveljavljen 
15. 6. 2013 (torej več kot leto dni po pravnomočno potrjeni 
prisilni poravnavi nad T  2 – prim. opombo 3). Ta določa, da je 
dolžnik, nad katerim je bila pravnomočno potrjena prisilna po-
ravnava, trajnejše nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja 
s plačilom svojih obveznosti do ločitvenih upnikov, ki so nastale 
pred začetkom postopka prisilne poravnave ali poenostavljene 
prisilne poravnave. Sodišči sta presodili, da je dejanski stan te 
domneve v obravnavanem primeru izpolnjen, saj gre za zava-
rovane terjatve, ki so nastale pred začetkom postopka prisilne 
poravnave, ki jih T  2 ni plačala, zamuda pa naj bi trajala več 
kot dva meseca od zapadlosti terjatev. Ker naj prisilna porav-
nava glede na 1. točko prvega odstavka 213. člena ZFPPIPP 
na zavarovane terjatve ne bi imela učinka, naj bi zanje veljala 
dospelost, kot izhaja iz temeljnega obligacijskopravnega raz-
merja. Sodišči sta še menili, da je T  2 po pravnomočno skle-
njeni prisilni poravnavi imela možnost te terjatve poplačevati iz 
tekočih prilivov. Po mnenju Vrhovnega sodišča naj bi moralo 
biti tako poplačevanje predvideno celo v sNFP.

22. Prisilna poravnava nad T  2 je bila uvedena na 
podlagi zakonske domneve insolventnosti iz 2. točke tretjega 
odstavka 14. člena ZFPPIPP (glej sNFP, str. 12). S sklepom 
Okrožnega sodišča v Mariboru št. St 29/2011 z dne 28. 11. 
2011 o potrditvi prisilne poravnave je bilo med drugim od-
ločeno, da se terjatve navadnim upnikom izplačajo v višini 
44 odstotkov terjatev v devetih letih od pravnomočnosti sklepa 
o potrditvi prisilne poravnave. Ta rok se izteče v začetku leta 
2021. V postopku prisilne poravnave so bile poleg obveznosti 
do navadnih upnikov upoštevane tudi vse obveznosti do loči-
tvenih upnic (glej sNFP, npr. str. 14, 38 in 39), saj morajo upniki 
imeti pred sabo razkrito celotno finančno stanje dolžnika, ko se 
odločajo o prisilni poravnavi.

23. V času sklepanja prisilne poravnave nad T  2 je velja-
lo, da ta učinkuje na vse navadne terjatve upnikov, ki so nastale 
do začetka postopka prisilne poravnave, ne glede na to, ali so 
jih upniki v tem postopku prijavili (prim. prvi odstavek 212. člena 
ZFPPIPP).5 Možnost (prostovoljnega) prestrukturiranja zava-
rovanih terjatev in glasovalno pravico je uveljavil šele poznejši 
ZFPPIPPE v dodanih petem in šestem odstavku 200. člena 
ZFPPIPP, dodatno pa je bilo to nato urejeno z ZFPPIPPF 
(glej drugi odstavek 145. člena in 185.a člen ZFPPIPP), ki je 
uveljavil tudi možnost prisilnega prestrukturiranja teh terjatev 

4 Pritožnici uveljavljata tudi očitek o arbitrarni uporabi tretje 
alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP, vendar pa je 
ta očitek neutemeljen, saj sodišči navedene določbe nista uporabili. 

5 Navadne terjatve so terjatve, ki niso zavarovane z ločitveno 
pravico (nezavarovane terjatve). Njihova prijava je pomembna 
zaradi pridobitve statusa stranke v postopku in glasovalne pravice 
o sprejetju prisilne poravnave (glej 200. člen ZFPPIPP). Sodno 
se uveljavljajo skladno z vsebino pravnomočno potrjene prisilne 
poravnave, tj. v višini in po poteku rokov, določenih v tej poravnavi, 
če terjatev takrat ni plačana (prim. prvi in drugi odstavek 214. člena 
ZFPPIPP).
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(glej 221.n člen ZFPPIPP). Do tedaj pa je veljalo splošno 
pravilo iz 1. točke prvega odstavka 213. člena ZFPPIPP, da 
potrjena prisilna poravnava na zavarovane terjatve ne učinkuje, 
kar pomeni, da se njihova dospelost in višina ne spremenita.6 
Glede na navedeno zavarovane terjatve ločitvenih upnic, pre-
dlagateljic stečajnega postopka, v obravnavanem primeru niti 
niso mogle biti predmet pravnomočno potrjene prisilne porav-
nave, in to tudi dejansko niso bile. Zato dolžnica ne more biti v 
zamudi zaradi neizpolnitve obveznosti do njih iz te poravnave. 
Iz 2. točke citirane določbe namreč jasno izhaja, da ta ureja 
zakonske domneve insolventnosti, katerih obstoj je vezan na 
zamudo dolžnika pri izvajanju ukrepov iz pravnomočno potrjene 
prisilne poravnave.7 Da gre pri drugi alineji navedene določbe 
za zamudo pri plačilu zavarovanih terjatev, ki so bile predmet 
prestrukturiranja, izhaja tudi iz tretje alineje navedene določbe, 
ki uveljavlja zakonsko domnevo insolventnosti poleg prvih dveh 
primerov (prva in druga alineja) še v primerih, ko dolžnik zamu-
ja »z izvedbo drugih ukrepov finančnega prestrukturiranja, do-
ločenih v načrtu finančnega prestrukturiranja«.8 Da ta domneva 
lahko velja le za take primere in ne za vse primere zavarovanih 
terjatev (torej tudi za tiste, na katere prisilna poravnava ne 
učinkuje), kot izhaja iz obrazložitev sodišč, je očitno tudi zato, 
ker bi se sicer brez razumnega in stvarnega razloga v neenak 
položaj postavljali ločitveni upniki, ki imajo zavarovane terjatve 
do dolžnikov, nad katerimi je bila pravnomočno potrjena prisilna 
poravnava, ki na navedene terjatve ne učinkuje, v primerjavi 
z ločitvenimi upniki, ki imajo prav take terjatve do dolžnikov, 
nad katerimi pa se prisilna poravnava sploh ni vodila (drugi 
odstavek 14. člena Ustave). Njihov položaj je enak, vendar 
pa bi prvi upniki imeli boljše možnosti za vlaganje predloga za 
začetek stečajnega postopka nad dolžnikom od drugih upnikov, 
saj sporna zakonska domneva močno olajšuje izkazovanje 
insolventnosti dolžnika, ki pa je slednji upniki ne bi mogli upo-
rabiti, ker v njihovem primeru do sklenitve prisilne poravnave 
nad njihovim dolžnikom ni prišlo. Stališče sodišč, da je T  2 po 
drugi alineji 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP v 

6 Zato ločitveni upniki niso imeli glasovalne pravice, razen 
izjeme, določene v 1. točki tretjega odstavka 200. člena ZFPPIPP, 
ki določa, da upnik nima pravice glasovati o prisilni poravnavi 
glede zavarovane terjatve, razen če je to terjatev prenesel na in-
solventnega dolžnika v postopku spremembe osnovnega kapitala 
zaradi finančnega prestrukturiranja v skladu s posebnimi določbami 
ZFPPIPP, ki to spremembo urejajo.

7 Točka 2 drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP določa, da 
je dolžnik, nad katerim je tekel postopek prisilne poravnave ali 
poenostavljen postopek prisilne poravnave, ki je bil končan s prav-
nomočno potrditvijo prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne 
poravnave, trajneje nelikviden (če se ne dokaže drugače), če za 
več kot dva meseca zamuja:

– s plačilom svojih obveznosti na podlagi potrjene prisilne 
poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave ali 

– s plačilom svojih obveznosti do ločitvenih upnikov, ki so 
nastale pred začetkom postopka prisilne poravnave ali poenosta-
vljene prisilne poravnave, ali 

– z izvedbo drugih ukrepov finančnega prestrukturiranja, do-
ločenih v načrtu finančnega prestrukturiranja.

8 Tretja alineja 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP 
zajema torej še druge ukrepe finančnega prestrukturiranja poleg 
ukrepov finančnega prestrukturiranja iz prve in druge alineje te 
določbe. Na nelogičnost stališča sodišča o uporabi sporne določ-
be v obravnavanem primeru pa kaže tudi peti odstavek 14. člena 
ZFPPIPP, kljub temu da je bil uveden šele z ZFPPIPPF, torej po 
pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi. Ta določba uvaja namreč 
novo zakonsko domnevo o pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi, 
ki šteje, da s pravnomočnostjo sklepa o potrditvi prisilne poravnave 
preneha položaj insolventnosti dolžnika, razen če se ne dokaže 
drugače. To pomeni, da se ta domneva o solventnosti dolžnika 
lahko izpodbije le zaradi obstoja katere od zakonskih domnev 
iz 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP. Nesmiselno 
bi namreč bilo, da bi se ob komaj pravnomočno potrjeni prisilni 
poravnavi ponovno ugotavljala insolventnost iz enakih ali celo istih 
razlogov, saj bi sicer to pomenilo, da institut prisilne poravnave 
nima nobene teže oziroma je brez pomena.

zamudi s plačilom zavarovanih terjatev (ki naj bi bila zamuda 
iz temeljnega obligacijskopravnega razmerja) ter da zato ob-
staja domneva insolventnosti po tej določbi, je arbitrarno, saj 
ta obravnavanega primera ne zajema.9

24. Tudi sicer je stališče sodišč o zamudi T  2 s plačilom 
zavarovanih terjatev predlagateljic stečajnega postopka in mo-
žnosti njihovega poplačila iz tekočih prilivov dolžnika arbitrarno. 
Verjetno izkazana več kot dvomesečna zamuda s plačilom 
terjatev je eden od pogojev za vložitev predloga za začetek 
stečajnega postopka v obeh primerih, tako pri zakonski do-
mnevi insolventnosti iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 
14. člena ZFPPIPP kot tudi pri uveljavljanju razloga iz 1. točke 
prvega odstavka 14. člena ZFPPIPP (trajnejša nelikvidnost). 
Če ta ni izpolnjen, upnik predloga za začetek stečajnega po-
stopka ne more vložiti (torej nima aktivne legitimacije). Sodišči 
sta sprejeli stališče, da T  2 več kot dva meseca zamuja s 
plačilom teh terjatev glede na to, da te niso bile predmet prisilne 
poravnave, ki zato nanje ne učinkuje. Zamuda naj bi se zato 
presojala po temeljnem obligacijskopravnem razmerju. T  2 
naj bi po mnenju sodišč kljub pravnomočno potrjeni prisilni 
poravnavi imela možnost te terjatve poplačevati iz tekočih prili-
vov. Vrhovno sodišče je celo menilo, da bi take vrste poplačilo 
moralo biti predvideno s sNFP. Sodišči sta sicer s temi stališči 
utemeljevali obstoj zakonske domneve iz druge alineje 2. točke 
drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP. Vendar pa je v tem pri-
meru to tudi zamuda iz druge alineje 3. točke 231. člena ZFPPI-
PP, ki jo mora ločitveni upnik med drugim verjetno izkazati ob 
vložitvi predloga za stečajni postopek zaradi insolventnosti po 
prvem odstavku 14. člena ZFPPIPP (trajnejša nelikvidnost in 
dolgoročna plačilna nesposobnost). Višjemu sodišču zato te 
okoliščine pri ugotavljanju obstoja trajnejše nelikvidnosti ni bilo 
treba posebej ugotavljati. Glede na to je ustavnosodna presoja 
stališč sodišč o več kot dvomesečni zamudi z vidika 22. člena 
Ustave pomembna tudi za odločitev Višjega sodišča v delu, ki 
se nanaša na ugotavljanje trajnejše nelikvidnosti kot drugega 
razloga za začetek stečajnega postopka nad T  2, ki ni bil 
predmet zahteve za varstvo zakonitosti in zato tudi ne predmet 
presoje Vrhovnega sodišča.

25. Po ZFPPIPP gre pri zavarovanih terjatvah za terjatve, 
ki so zavarovane z ločitveno pravico (tretji odstavek 20. člena 
ZFPPIPP). Ločitvena pravica v insolvenčnih postopkih je v 
prvem odstavku 19. člena ZFPPIPP opredeljena kot pravica 
upnika do plačila njegove terjatve iz določenega premoženja 
insolventnega dolžnika pred plačilom terjatev drugih upnikov 
tega dolžnika iz tega premoženja. To pomeni, da se zavarova-
na terjatev ločitvenega upnika poplača prednostno iz premože-
nja, na katerem ločitvena pravica obstaja, in ne iz kateregakoli 
drugega premoženja dolžnika.10 To jasno izhaja tudi iz tretjega 
odstavka 213. člena ZFPPIPP, ki določa, da za tisti del terjatve, 
ki ni poplačan iz vrednosti premoženja, s katerim je terjatev 
zavarovana, učinkuje prisilna poravnava.11 To pomeni, da se 
v tem delu terjatev poplača pod pogoji prisilne poravnave tako 

9 Glede na to, da sporna zakonska domneva v obravnavanem 
primeru sploh ne pride v poštev, obravnava očitka o njeni nedo-
pustni retroaktivni uporabi, ki ga pritožnici prav tako uveljavljata, 
ni smiselna.

10 Taka je tudi ureditev v primeru stečajnega postopka. Tudi 
začetek tega postopka na terjatev, zavarovano z ločitveno pravi-
co, ne vpliva, ne vpliva pa niti na ločitveno pravico (prvi odstavek 
279. člena ZFPPIPP). Zavarovane terjatve ni mogoče poplačati iz 
drugega premoženja stečajnega dolžnika, pač pa le iz premoženja, 
ki je predmet ločitvene pravice (304. člen ZFPPIPP). Kupnina iz 
unovčenega premoženja tvori posebno stečajno maso (225. člen 
ZFPPIPP). 

11 Glej tudi N. Plavšak, Položaj in pravne možnosti ločitvenih 
upnikov v postopku prisilne poravnave, Podjetje in delo, št. 6–7 
(2013), str. 1213. Kot navaja avtorica v navedenem članku, ne sme 
motiti, da je v tej določbi izrecno urejen samo položaj, pri katerem 
je bila ločitvena pravica že uveljavljena, saj navedeno izhaja že iz 
izraza »zavarovana terjatev«, kot ga opredeljuje ZFPPIPP (prim. 
tretji odstavek 20. člena v zvezi z 19. členom ZFPPIPP).
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kot druge navadne terjatve (prim. tudi peti odstavek 20. člena 
ZFPPIPP).12 Upnik glede na navedeno nima pravice zahtevati 
oziroma sodno uveljavljati poplačila svoje terjatve iz drugega 
premoženja dolžnika, torej tudi ne iz njegovih tekočih prilivov 
na transakcijski račun.13 Pritožnici navajata, da je bilo v sNFP 
predvideno, da bo T  2 poplačala zavarovane terjatve iz kupni-
ne za premoženje, na katerem imajo upniki ločitveno pravico. 
Prodaja tega premoženja je bila v sNFP predvidena leta 2014 
(glej str. 38), ki pa je T  2 brez sodelovanja upnic niti ne bi 
mogla izvesti.14 Poleg tega so ločitvene upnice za poplačilo 
svojih terjatev že leto prej vložile predlog za izvršbo na podlagi 
izvršilnih notarskih zapisov in uveljavljale pravico do poplačila 
terjatev iz vrednosti zastavljenega premoženja in tudi zato T  2 
terjatev ni mogla poplačati s prodajo tega premoženja.15 Glede 
na vse navedeno v tem primeru o zamudi ni mogoče govoriti.

26. Iz navedenega izhaja, da sta sodišči povsem zanema-
rili namen in pomen pravnomočno potrjene prisilne poravnave 
(prim. 136. člen ZFPPIPP), na kar sta pritožnici s svojimi očitki 
o arbitrarnih stališčih sodišč o zamudi in aktivni legitimaciji 
ločitvenih upnic za vložitev predloga za začetek stečajnega 
postopka smiselno opozarjali. Prisilna poravnava je pravni 
posel, sklenjen v postopku zaradi insolventnosti, ki se vodi z 
namenom insolventnemu dolžniku omogočiti, da izvede ukrepe 
prestrukturiranja in z njimi odpravi vzroke insolventnosti ter 
znova postane kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben.16 

Izvede se torej nad dolžnikom, ki je plačilno nesposoben in 
pri katerem obstaja možnost, da se iz tega stanja izvije s po-
močjo ustreznega finančnega prestrukturiranja ter nadaljuje s 
svojim poslovanjem. S tem se morajo strinjati njegovi upniki, 
ki o prisilni poravnavi glasujejo, če svoje terjatve prijavijo in če 
so te predmet prestrukturiranja. Pravnomočno potrjena prisil-
na poravnava je izvršilni naslov za prisilno izterjavo terjatev, 
ugotovljenih v postopku prisilne poravnave (glej tretji odstavek 
215. člena ZFPPIPP).17 Pri njenem sklepanju gre lahko za 
znatna vlaganja, s tem pa tudi za tveganja upnikov, kar se 

12 Peti odstavek 20. člena ZFPPIPP določa, da se kot ne-
zavarovana terjatev obravnava tudi tisti del zneska zavarovane 
terjatve ločitvenega upnika, za katerega znesek terjatve presega 
vrednost premoženja, ki je predmet ločitvene pravice. To velja tudi 
za stečajni postopek. Če unovčeno premoženje (posebna stečajna 
masa) ne zadošča za poplačilo zavarovanih terjatev, se preostali 
neplačani del terjatev poplača kot navadne terjatve iz splošne raz-
delitvene mase (sedmi odstavek 371. člena ZFPPIPP).

13 Podobno ureditev je poznal že Zakon o prisilni poravnavi, 
stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99 – v 
nadaljevanju ZPPSL). Dolžnik privilegiranim upnikom iz drugega 
odstavka 60. člena ZPPSL, med katerimi so bili tudi ločitveni upniki, 
namreč niti ni mogel ponuditi drugačnega poplačila oziroma popla-
čila v drugem premoženju dolžnika (glej N. Plavšak v: N. Plavšak 
(red.), Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji s komentar-
jem, GV Založba, Ljubljana 2000, str. 237).

14 To izhaja tudi iz mnenja N. Plavšak, ki sta ga odgovoru na 
ustavni pritožbi zoper odločitev sodišča druge stopnje predložili 
DUTB in TCK (izdelan po naročilu DUTB), v katerem avtorica na-
vaja, da dolžnik sam brez sodelovanja upnika ne more zastavljene 
stvari uspešno prodati.

15 Iz predloga za izvršbo, ki sta ga odgovoru na ustavni 
pritožbi priložila DUTB in TCK, izhaja, da je bil predlog za izvršbo 
pri sodišču prve stopnje vložen 16. 1. 2013. T  2 je v izvršilnem 
in pozneje v pravdnem postopku vlagala pravna sredstva in delno 
uspela. Kot izhaja iz izjav drugih upnic in obeh pritožnic, se je na-
mreč v teh postopkih pri eni od ločitvenih upnic izkazalo, da njena 
ločitvena pravica ne obstaja. Iz 4. točke obrazložitve sodišča druge 
stopnje pa izhaja, da so ločitvene upnice že 21. 5. 2014 vložile 
predlog za začetek stečajnega postopka nad T  2.

16 N. Plavšak. Pravne kombinacije v postopku prisilne porav-
nave, Šola insolvenčnega prava 2015 (Portorož), str. 2; prim. tudi 
136. člen ZFPPIPP.

17 Prisilna poravnava je sklenjena, če zanjo glasujejo upniki, 
katerih skupni ponderirani zneski terjatev so najmanj enaki šestim 
desetinam zneska osnove iz tretjega odstavka 201. člena ZFPPI-
PP (205. člen v zvezi s prvim in drugim odstavkom 201. člena 
ZFPPIPP). 

je zgodilo tudi v obravnavanem primeru. Eden od ukrepov 
finančnega prestrukturiranja pravnomočno potrjene prisilne po-
ravnave v obravnavanem primeru, ki je pomembno pripomogel 
k njeni sklenitvi, je bila namreč tudi sprememba osnovnega 
kapitala.18 Iz obrazložitev sodišč izhaja, da lahko vsak ločitveni 
upnik, ki ima zavarovano terjatev, glede na sporno zakon-
sko domnevo vloži predlog za začetek stečajnega postopka 
kadarkoli po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi, če je 
dolžnik v več kot dvomesečni zamudi s plačilom, upoštevajoč 
pri tem temeljno obligacijskopravno razmerje, ker prisilna po-
ravnava na zavarovano terjatev nima učinka. Dolžnik je glede 
na temeljno obligacijskopravno razmerje običajno v zamudi s 
plačilom zavarovanih terjatev že ob uvedbi prisilne poravnave, 
še toliko bolj pa ob sami sklenitvi te poravnave. Zato je taka 
zamuda v primeru obstoja ločitvenih upnikov vedno navzoča. 
Glede na navedeno stališče sodišč to pomeni, da je po potrjeni 
prisilni poravnavi vedno navzoča tudi grožnja uspešne vložitve 
predloga za začetek stečajnega postopka katerega od ločitve-
nih upnikov, čeprav se sicer finančni ukrepi prestrukturiranja 
izvajajo skladno s pravnomočno sklenjeno prisilno poravnavo. 
Dolžnica je namreč ob sklenitvi prisilne poravnave insolventna, 
saj mora ta predpostavka biti izpolnjena, da se postopek prisil-
ne poravnave sploh uvede in da nato pride do njene sklenitve.19 

Navedeno stališče sodišč zato pomeni izvotlitev instituta prav-
nomočno potrjene prisilne poravnave in njenih učinkov. Prisilna 
poravnava je v takem primeru namreč nesmiselna, saj lahko 
ločitveni upniki glede na stališče sodišč njeno izvajanje ka-
darkoli ustavijo s predlogom za začetek stečajnega postopka, 
čeprav se ukrepi izvršujejo v skladu s to poravnavo. Zato upniki 
ob takem stališču sodišč v postopku prisilne poravnave že od 
samega začetka nimajo zagotovila, da bo prisilna poravnava 
izvedena, četudi bo pravnomočno potrjena. Na nesmiselnost 
spornega stališča sodišč kaže tudi 152. člen ZFPPIPP, ki ne 
dovoljuje hkratnega vodenja postopka prisilne poravnave in 
stečajnega postopka, saj se ta postopka izključujeta (njuna 
namena sta diametralno nasprotna). Navedena določba daje 
prednost postopku prisilne poravnave. Če se postopek prisilne 
poravnave konča z njeno pravnomočno potrditvijo, se upnikov 
predlog za začetek stečajnega postopka zavrže (po potrditvi 
prisilne poravnave torej ni mogoče še odločanje o začetku 
stečajnega postopka; sedmi odstavek 152. člena ZFPPIPP).20 

18 To izhaja že iz sklepov o potrditvi prisilne poravnave 
št. St 29/2011 z dne 28. 11. 2011 in št. Cst 22/2012 z dne 16. 2. 2012. 
Prva pritožnica navaja, da je druga pritožnica vplačala 304.500 EUR 
(1,68odstotni delež), Lokainvest 42.000 EUR (0,23odstotni delež), 
sama pa naj bi konvertirala svoje terjatve v višini 17.733.974,03 
EUR v poslovni delež dolžnice (98,06odstotni delež). Ta udeležba 
v T  2 je razvidna iz podatkov na spletni strani AJPES. Po navedbah 
prve pritožnice pa naj bi vse tri upnice podale izjavo o podrejenosti 
terjatev (glede na tretji odstavek 214. člena ZFPPIPP te terjatve s 
pravnomočnostjo sklepa o potrditvi prisilne poravnave prenehajo).

19 Zavarovane terjatve običajno predstavljajo pomemben de-
lež dolžnikovih obveznosti. Običajno so to obveznosti iz kreditnih 
pogodb, kjer gre za visoke zneske. Zato lahko znatno prispevajo k 
ugotovljeni insolventnosti dolžnika v postopku prisilne poravnave. 
Prisilna poravnava se uvede ravno zaradi insolventnosti dolžnika in 
se tudi izglasuje zato, ker je dolžnik insolventen, saj se sicer lahko 
vloži ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave (172. člen 
ZFPPIPP). Ukrepi finančnega prestrukturiranja, ki so bili v okviru te 
prisilne poravnave sprejeti, služijo odpravi te insolventnosti. V pri-
meru T  2 se bodo v ta namen nekateri ukrepi iz prisilne poravnave 
izvajali do leta 2021. Gre torej za proces, ki traja. 

20 Ni smiselno, da se drug insolvenčni postopek uvaja iz 
enakega ali podobnega razloga, ki je narekoval sklenitev prisilne 
poravnave, ta pa je pravnomočno potrjena in se izvaja. To izhaja 
tudi iz petega odstavka 14. člena ZFPPIPP, ki je bil sicer uveden 
po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi nad T  2 z ZFPPIPPF 
in ki uvaja zakonsko domnevo o solventnosti dolžnika z dnem 
izdaje sklepa o pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi, če se ne 
dokaže drugače (če torej ne obstaja katera od zakonskih domnev 
iz 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP, ki pomenijo več 
kot dvomesečno zamudo pri izvajanju ukrepov iz pravnomočno 
potrjene prisilne poravnave; glej tudi opombo 8).
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Zato pa imajo upnice možnost kot stranke sodelovati v postop-
ku prisilne poravnave in uveljavljati pravna sredstva, med kate-
rimi je tudi ugovor zoper vodenje prisilne poravnave (172. člen 
ZFPPIPP), če menijo, da ni pogojev za njeno sklenitev oziroma 
da so izpolnjeni pogoji za začetek stečajnega postopka. Kdo je 
lahko stranka v (predhodnem in) glavnem postopku insolvenč-
nega postopka, določata 55. in 56. člen ZFPPIPP. V glavnem 
postopku prisilne poravnave lahko torej sodeluje vsak upnik, 
ki v tem postopku uveljavlja terjatev do insolventnega dolžnika 
(glej 1. točko 56. člena ZFPPIPP), kakšne pogoje mora izpol-
njevati za pridobitev procesne legitimacije in s tem za upravi-
čenje opravljati procesna dejanja v glavnem postopku zaradi 
insolventnosti, pa določa 57. člen ZFPPIPP. Navedene določbe 
ločitvenih upnic ne izvzemajo in veljajo tako za postopek pri-
silne poravnave kot tudi za stečajni postopek. Za pridobitev 
statusa stranke v insolvenčnem postopku je pomembno le, da 
upniki v tem postopku prijavijo svoje terjatve. V obravnavanem 
primeru so ločitvene upnice torej imele možnost sodelovati kot 
stranka v postopku prisilne poravnave, glede na tretji odstavek 
200. člena ZFPPIPP pa jim njihove zavarovane terjatve niso 
omogočale le glasovati o prisilni poravnavi.21 V obravnavanem 
primeru pa bi lahko ločitvene upnice pridobile celo to možnost. 
Iz navedb pritožnic kot tudi nasprotnih udeležencev v postopku 
prisilne poravnave (tj. upnikov) namreč izhaja, da je bilo že v 
postopku prisilne poravnave znano, da zavarovane terjatve ne 
bodo v celoti poplačane iz vrednosti zastavljenega premoženja 
(podzavarovane terjatve).22 Zato bi lahko nezavarovani del 
terjatev, ki je presegal to vrednost, prijavile v postopku prisilne 
poravnave kot navadne terjatve, kar bi jim omogočilo glasova-
nje o prisilni poravnavi, vendar te možnosti niso izkoristile.23

27. Iz navedenega izhaja, da sta sodišči pri sprejemanju 
stališča o več kot dvomesečni zamudi s plačilom zavarovanih 
terjatev ločitvenim upnicam očitno napačno uporabili določbe 
ZFPPIPP. Ker na tem stališču temelji tudi ugotovitev sodišč o 
obstoju aktivne legitimacije ločitvenih upnic za vložitev predloga 
za začetek stečajnega postopka, je posledično očitno napačna 
tudi ta ocena sodišč.

c) Presoja očitkov o kršitvah človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin z vidika 33. člena Ustave

28. Zaradi arbitrarnih odločitev sodišč je bila posledično 
kršena tudi pravica pritožnic do zasebne lastnine iz 33. člena 
Ustave. Pritožnici zatrjujeta, da jima je bilo zaradi očitno na-
pačne uporabe določb ZFPPIPP in sporne zakonske domneve 
poseženo v pridobljene pravice, ki jima gredo na podlagi ime-
tništva poslovnih deležev v T  2, pridobljenih v okviru potrjene 
prisilne poravnave. Prva pritožnica je konvertirala svoje terjatve 
v osnovni kapital družbe, druga pritožnica pa je poslovni delež 
vplačala. Na podlagi tega sta izvrševali premoženjske in upra-
vljavske pravice, ki jima gredo iz tega naslova in ki so varovane 

21 V obravnavanem primeru sta svoje zavarovane terjatve v 
postopku prisilne poravnave prijavili le dve ločitveni upnici.

22 Že Vrhovno sodišče je pojasnilo, da gre pri tem, kolikšen 
je zavarovani in kolikšen nezavarovani del terjatve, za dejansko 
vprašanje, kar pomeni, da mora biti vrednost zavarovanj znana ves 
čas postopka prisilne poravnave, saj jo mora dolžnik kot predlaga-
telj navesti že v poročilu o finančnem položaju in poslovanju, ki je 
sestavni del predloga za začetek navedenega postopka (2. točka 
prvega odstavka 141. člena ZFPPIPP), ter v seznamu ločitvenih 
upnikov navesti ocenjeno vrednost premoženja, ki je predmet 
ločitvene pravice in ki jo izdela pooblaščeni ocenjevalec vrednosti 
premoženja. Tako je bilo tudi v obravnavanem primeru.

23 Res je šele ZFPPIPPF dodal novi četrti odstavek 
201. člena, ki je izrecno uredil izračun deleža glasovalnih pravic 
glede nezavarovanega dela zavarovane terjatve, vendar pa se 
je v sodni praksi to izvajalo že pred tem, če je ločitveni upnik 
take terjatve v postopku prisilne poravnave prijavil (prim. sklepe 
Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 48/2013 z dne 20. 2. 2013, 
št. Cst 151/2013 z dne 25. 4. 2013 in št. Cst 259/2013 z dne 
16. 7. 2013). 

s 33. členom Ustave.24 Z začetkom stečajnega postopka pa ni 
prišlo do odvzema teh pravic za nazaj, pač pa za naprej.25 Torej 
ne gre za poseg v pridobljene pravice, pač pa za upravičena 
pričakovanja.26 Pritožnici sta namreč upravičeno pričakovali, da 
bosta te pravice lahko izvrševali vsaj v času izvajanja finančnih 
ukrepov na podlagi pravnomočno potrjene prisilne poravnave 
oziroma toliko časa, dokler se bodo finančni ukrepi izvajali 
skladno s to poravnavo. Ta pričakovanja so prav tako varovana 
s 33. členom Ustave.27 Drugi pritožnici pa je bilo z začetkom 
stečajnega postopka nad T  2 poseženo še v njeno pridobljeno 
pravico, saj je v postopku prisilne poravnave prijavila terjatve, 
ki so ji bile priznane. Pravnomočni sklep o potrditvi prisilne 
poravnave pomeni namreč izvršilni naslov za prisilno izterjavo 
v postopku priznanih terjatev (glej tretji odstavek 215. člena 
ZFPPIPP). Možnost za njihovo poplačilo je po sNFP do leta 
2021 v višini 44 odstotkov. Vendar pa izpodbijani odločitvi 
sodišč o začetku stečajnega postopka nad T  2 posegata v to 
njeno pravico do poplačila. Druga pritožnica do tega poplačila 
terjatve spričo začetka stečajnega postopka nad T  2 ne bo 
mogla priti, saj bo morala terjatev, ki je bila sicer priznana v 
postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku prijaviti 
in bo poplačana pod pogoji stečajnega postopka, torej pod 
drugačnimi pogoji, kot jih določa pravnomočni sklep o potrditvi 
prisilne poravnave. Tudi zato je drugi pritožnici z odločitvama 
sodišč kršena pravica iz 33. člena Ustave, saj varstvo pravice 
iz 33. člena Ustave zajema tudi terjatve.28

29. Izpodbijani odločitvi torej kršita 22. in 33. člen Ustave. 
Ker ju je Ustavno sodišče razveljavilo že zaradi navedenih krši-
tev (1. točka izreka), se z drugimi očitki pritožnikov ni ukvarjalo.

č) Odločitev o pravici
30. Ustavno sodišče se je na predlog pritožnic odločilo, da 

bo na podlagi prvega odstavka 60. člena ZUstS samo odločilo 

24 Premoženjske pravice so zlasti pravice do poslovnega dele-
ža, sodelovanja pri dobičku, in dela likvidacijske mase ter do drugih 
premoženjskih ugodnosti (npr. možnost zadovoljevanja posebnih 
potreb posameznika ali več družbenikov prek poslovanja družbe 
– prim. prvi odstavek 493. člena ZGD1); upravljavske pravice pa 
so pravice družbenikov, na skupščini družbe odločati o vprašanjih, 
določenih v 505. členu ZGD1 (prim. Š. Ivanjko v: Š. Ivanjko, M. Koc-
bek, S. Prelič, Korporacijsko pravo, Pravni položaj gospodarskih 
subjektov (druga, dopolnjena izdaja), GV Založba in Pravna fakulteta 
Univerze v Mariboru, Ljubljana 2009, str. 915, 919 in 928).

25 Odvzeta jima ni bila le pravica do likvidacijske mase po 
poplačilu vseh terjatev v stečajnem postopku (prim. drugi odstavek 
373. člena ZFPPIPP).

26 V takem primeru mora upnik izkazati, da obstaja njegov 
konkretni, na veljavnem pravu temelječi zahtevek za pridobitev do-
ločenega premoženja. Tak zahtevek mora imeti zadostno podlago 
v nacionalnem pravu ter mora biti bolj konkretiziran od golega upa-
nja (glej odločbo št. UI117/07 z dne 20. 4. 2007, Uradni list RS, 
št. 58/2007, in OdlUS XVI, 64, 32. točka obrazložitve). V obravna-
vanem primeru imajo ta pričakovanja dovolj trdno oporo v določbah 
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 82/13 in 55/15 – v 
nadaljevanju ZGD1).

27 Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da glede na to, 
da Ustava varuje vse pravice, ki pomenijo uresničevanje člove-
kove svobode na premoženjskem področju, uživajo tudi upravlja-
vske in premoženjske pravice, ki izhajajo iz kapitalskega vložka 
(delnic) delničarja v delniški družbi, ustavnopravno varstvo na 
podlagi 33. člena Ustave (primerjaj odločbe Ustavnega sodišča 
št. UI199/02 z dne 21. 10. 2004, Uradni list RS, št. 124/04 
in OdlUS XIII, 65; št. UI66/08 z dne 11. 12. 2008, Uradni list 
RS, št. 121/08, in OdlUS XVII, 73; in št. UI165/08, Up1772/08, 
Up379/09 z dne 1. 10. 2009, Uradni list RS, št. 83/09, in OdlUS 
XVIII, 40). Nič drugače ne more veljati za poslovni delež družbenika 
v družbi z omejeno odgovornostjo.

28 Ustavni pojem lastnine je širši od civilnega pojma lastnin-
ske pravice (glej npr. odločbo št. UI267/06 z dne 15. 3. 2007, 
Uradni list RS, št. 29/07, in OdlUS XVI, 20, 24. točka obrazložitve). 
Primerjaj tudi G. Virant in L. Šturm v: L. Šturm (ur.), Komentar 
Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in 
evropske študije, Ljubljana 2002, str. 342.
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o pravicah pritožnikov glede na okoliščine primera.29 V obrav-
navanem primeru gre za hude posledice, ki so pritožnicama 
zaradi izpodbijanih odločitev sodišč, s katerima so bile kršene 
človekove pravice, že nastale, saj jima je z začetkom stečaj-
nega postopka izvrševanje premoženjskih in upravljavskih 
pravic, varovanih s 33. členom Ustave, povsem onemogočeno 
(glej opombi 24 in 25). Te njune pravice so namreč neločljivo 
povezane z obstojem družbe, ki na trgu samostojno opravlja 
pridobitno dejavnost zaradi pridobivanja dobička (prim. 3. člen 
ZGD1). Z objavo sklepa o začetku stečajnega postopka pa 
za stečajnega dolžnika nastopijo pravne posledice začetka 
stečajnega postopka, katerega cilj je njegovo prenehanje, čim 
boljše unovčenje njegovega premoženja in s tem čim boljše 
poplačilo upnikov. V obravnavanem primeru te posledice traja-
jo že skoraj dve leti in pol, tj. od 16. 9. 2014, ko je sodišče prve 
stopnje prvič izdalo sklep o začetku stečajnega postopka. Z 
izpodbijanim sklepom Višjega sodišča se je namreč nad T  2 
začel stečajni postopek že tretjič, pred Ustavnim sodiščem pa 
se zadeva obravnava že drugič. Zaradi nastopa omenjenih 
pravnih posledic začetka stečajnega postopka T  2 že od 
takrat ne more poslovati v okvirih, ki sicer veljajo za poslova-
nje pravnih oseb, ker je podvržen omejitvam iz ZFPPIPP, ki 
veljajo za stečajni postopek.30 Na podlagi drugega odstavka 
244. člena ZFPPIPP v primeru, ko je sklep o začetku stečaj-
nega postopka na podlagi pritožbe razveljavljen, v ponovnem 
postopku pa sodišče znova izda sklep o začetku stečajnega 
postopka, namreč velja, da so nastale pravne posledice za-
četka stečajnega postopka z dnem, ko je bil objavljen oklic 
o začetku stečajnega postopka na podlagi prvega sklepa o 
začetku stečajnega postopka. Ker je poslovanje T  2 zaradi 
navedenega precej ohromljeno in je izvrševanje pravic prito-
žnikov (premoženjskih in upravljavskih) onemogočeno, je zato 
z vsakim dnem bolj ogrožen njen obstoj, prenehanje T  2 pa 
bi pomenilo tudi trajno izgubo navedenih pravic pritožnikov.31 
To pa še toliko bolj spričo dejstva pravnomočno potrjene pri-
silne poravnave, ki je bila pred uvedbo stečajnega postopka 
v fazi izvajanja. Uporaba prvega odstavka 60. člena ZUstS je 
glede na naravo pravic, ki so predmet odločanja v tem prime-
ru, potrebna torej tudi zaradi posledic, ki bi zaradi čakanja na 
novo odločitev nastale za pritožnika.

B. – II.
Pobudi
31. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavno-

sti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 
24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je 
pravni interes podan, če predpis, katerega oceno pobudnik 
predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne in-
terese oziroma v njegov pravni položaj.

32. Druga pritožnica je vložila pobudi za začetek postop-
ka za oceno ustavnosti v 2. točki izreka navedene določbe 
ZPP ter nekaterih določb ZFPPIPP. Njen pravni interes za 
odločitev o pobudah je temeljil na ustavnih pritožbah, ki jima 
je Ustavno sodišče ugodilo in izpodbijane sodbe zaradi ugo-

29 Če Ustavno sodišče razveljavi izpodbijane odločitve sodišč, 
lahko na podlagi prvega odstavka 60. člena ZUstS samo odloči o 
sporni pravici, če ima v spisu za to dovolj podatkov in če je to nujno 
zaradi odprave posledic, ki so na podlagi razveljavljenega akta že 
nastale, ali če to terja narava ustavne pravice oziroma svoboščine.

30 Sicer je sodišče prve stopnje s sklepom št. St 2340/2014 
z dne 13. 4. 2016 na predlog upraviteljice dovolilo nadaljevanje 
poslovanja T  2, vendar pa s tem pravne posledice začetka ste-
čajnega postopka niso bile odpravljene. Kot izhaja iz navedenega 
sklepa sodišča, je cilj nadaljevanja poslovanja še vedno skladen 
z namenom stečajnega postopka, ki je prenehanje dolžnika, pri 
tem pa doseči čim boljšo prodajo dolžnika kot poslovne celote ter 
povečanje stečajne mase, s tem pa čim boljše poplačilo upnikov.

31 Razen pravice do likvidacijske mase po poplačilu vseh 
terjatev v stečajnem postopku.

tovljene kršitve 22. in 33. člena Ustave razveljavilo. Morebitna 
ugoditev pobudam zato ne bi privedla do izboljšanja pravnega 
položaja druge pritožnice. To pomeni, da druga pritožnica ne 
izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno 
ustavnosti izpodbijanih določb. Ustavno sodišče je zato po-
budi zavrglo (2. točka izreka).32

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

tretjega odstavka 25. člena, prvega odstavka 59. člena in 
prvega odstavka 60. člena ZUstS v sestavi: predsednica 
dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, 
dr. Etelka Korpič  Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Ernest Petrič, 
Jasna Pogačar, Marko Šorli in Jan Zobec. Sodnica dr. Dunja 
Jadek Pensa je bila pri odločanju o zadevi izločena. Ustavno 
sodišče je odločbo sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. 
Proti je glasovala sodnica Sovdat.

dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica

1010. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

Številka: Up-987/16-8
Datum: 10. 4. 2017

S K L E P

Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus 
ustavne pritožbe Komisije za preprečevanje korupcije, ki jo 
zastopa predsednik Boris Štefanec, na seji 10. aprila 2017

s k l e n i l:

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča 
št. I Up 73/2016 z dne 14. 9. 2016 se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

1. Upravno sodišče je ugodilo tožbi tožnice na podlagi 
4. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 
62/10 in 109/12 – v nadaljevanju ZUS1) in odpravilo akt Ko-
misije za preprečevanje korupcije št. 0621178/2014/63 z dne 
9. 10. 2014 – ugotovitve v konkretnem primeru v zadevi suma 
kršitve predpisov o nasprotju interesov tožnice, predsednice 
Vlade in kandidatke za članico Evropske komisije (v nadalje-
vanju ugotovitve v konkretnem primeru). Pritožnica je vložila 
pritožbo, ki jo je Vrhovno sodišče zavrnilo. Potrdilo je sodbo 
Upravnega sodišča. Sprejelo je stališče, da so ugotovitve 
Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) 
ugotovitveni upravni akt, ki posega v pravice posameznika. 
Zato mora biti sodno varstvo zagotovljeno po 2. členu ZUS1.

2. Pritožnica zatrjuje kršitev 14. in 22. člena Ustave. 
Meni, da so izpolnjene vse procesne predpostavke za vložitev 

32 Prva pritožnica je Ustavnemu sodišču predlagala, naj v 
primeru, če ne bo sledilo njeni utemeljitvi ustavne pritožbe, da 
gre pri drugi in tretji alineji 2. točke drugega odstavka 14. člena 
ZFPPIPP za pravo retroaktivnost, ki je v neskladju s 155. členom 
Ustave, začne postopek za oceno ustavnosti teh določb in ugotovi 
njuno neskladnost z Ustavo. Gre za podrejeno pobudo. Iz ustalje-
ne ustavnosodne presoje izhaja, da Ustavno sodišče podrejenih 
pobud ne obravnava, saj ZUstS to ne omogoča (glej npr. sklep 
št. Up810/12 z dne 20. 1. 2015). Zato o njej Ustavno sodišče ni 
odločalo.
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ustavne pritožbe. Zatrjuje, da je kot oseba javnega prava lah-
ko nosilka nekaterih ustavnih pravic. Ustavno sodišče naj bi 
že sprejelo stališče, da so osebe javnega prava lahko nosilke 
ustavnih procesnih jamstev iz 22. člena Ustave. Pritožnica 
nasprotuje stališču Vrhovnega sodišča, da njeni akti posegajo 
v pravice, obveznosti ali pravne koristi posameznikov. Njeni 
akti naj bi imeli naravo ugotovitvenega akta. S temi akti prito-
žnica ugotavlja skladnost ravnanja posameznika z določbami 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju 
ZIntPK).

3. Ustavna pritožba je posebno pravno sredstvo za 
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki omogoča 
upravičencu oziroma nosilcu človekovih pravic varstvo pred 
posegi države in drugih javnopravnih in zasebnopravnih 
oseb v njegove človekove pravice in temeljne svoboščine. 
Upravičene osebe za vložitev ustavne pritožbe so po usta-
ljeni ustavnosodni presoji poleg fizičnih oseb tudi pravne 
osebe. Vendar je varstvo pravic pravnih oseb odvisno od 
tega, ali se posamezne pravice glede na svojo vsebino in 
naravo nanje lahko nanašajo. Tako lahko na ustavnopravni 
ravni govorimo o ustavnem varstvu pravnih oseb, katerega 
sestavni del so glede na navedeno prilagojene pravice v 
primerjavi s tistimi, ki jih Ustava zagotavlja fizičnim osebam 
kot človekove pravice. Zato lahko govorimo o ustavnih pra-
vicah pravnih oseb.1 Ustavno sodišče je že odločilo, da gre 
tudi pravnim osebam ustavno varstvo ustavnih procesnih 
jamstev.2 Pravne osebe javnega prava so praviloma lahko 
nosilke ustavnih procesnih jamstev in so torej lahko upravi-
čene za vložitev ustavne pritožbe.3 Vendar po drugi strani 
iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da osebe javnega 
prava, ko delujejo v položaju oblastvenega organa, glede na 
naravo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ne morejo 
biti nosilke ustavnih pravic.4

4. Komisija je samostojen in neodvisen državni organ, 
ki z namenom krepitve učinkovitega delovanja pravne države 
in preprečevanja njenega ogrožanja s koruptivnimi dejanji v 
okviru in na podlagi zakonov samostojno izvršuje pristojnosti 
in opravlja naloge, določene v tem zakonu in v drugih zakonih 
(5. člen ZIntPK). V obravnavanem primeru je Komisija kot 
državni organ v okviru zakonskih pooblastil5 izdala in objavila 
ugotovitve v konkretnem primeru, ki so bile predmet sodne 
presoje. Ustavnemu sodišču se za presojo, ali je ustavno pri-
tožbo vložila upravičena oseba, ni treba opredeliti do tega, ali 
so ugotovitve v konkretnem primeru ugotovitveni upravni akt 
ali posamični akt državnega organa, ki ni izdan v okviru izvr-

1 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. UI40/12 z dne 
11. 4. 2013 (Uradni list RS, št. 39/13, in OdlUS XX, 5), 18. točka 
obrazložitve.

2 Primerjaj s sklepom Ustavnega sodišča št. Up199/98 z 
dne 25. 3. 1999, 5. točka obrazložitve.

3 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. Up373/97 z dne 
22. 2. 2001 (Uradni list RS, št. 19/01, in OdlUS X, 108).

4 Primerjaj s sklepi Ustavnega sodišča št. Up157/08 z 
dne 4. 11. 2008 (Uradni list RS, št. 108/08, in OdlUS XVII, 98), 
št. Up98/06 z dne 21. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 139/06, in 
OdlUS XV, 110), št. Up1379/09 z dne 28. 9. 2010 in št. Up17/17 
z dne 24. 1. 2017.

5 Na podlagi prvega odstavka 13. člena ZIntPK lahko 
komisija na lastno pobudo, na podlagi prijave pravne ali fizične 
osebe ali na zahtevo iz drugega odstavka tega člena uvede 
postopek zaradi suma korupcije, kršitve predpisov o nasprotju 
interesov, omejitvi poslovanja ali o lobiranju ali zaradi ocene 
in odprave posamičnih ali sistemskih korupcijskih tveganj ali 
kršitev etike in integritete javnega sektorja. V skladu z osmim 
odstavkom 13. člena ZIntPK Komisija načelna mnenja in ugoto-
vitve o konkretnem primeru skupaj z odgovorom obravnavane 
osebe predstavi javnosti z objavo na svoji spletni strani in na 
drug primeren način.

ševanja upravne funkcije v ožjem pomenu besede.6 Komisija 
je namreč obakrat v enaki funkciji, tj. v funkciji oblastnega 
organa (ex iure imperii). Če Komisija deluje kot oblastni organ, 
ne more biti nosilka ustavnih pravic. Zgolj dejstvo, da je bila 
pritožnica stranka v postopku pred sodišči, njenega položaja 
oblastnega organa v razmerju do predmeta upravnega spora, 
v katerem je bila izdana izpodbijana sodna odločba, ne spre-
meni. Pritožnica tako v obravnavanem primeru nima aktivne 
legitimacije za vložitev ustavne pritožbe.

5. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo zavrgel, 
ker jo je vložila neupravičena oseba.

6. Senat je sprejel ta sklep na podlagi šeste alineje prvega 
odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list 
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) 
ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustav-
nega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v se-
stavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej 
Accetto in dr. Jadranka Sovdat. Sklep je sprejel soglasno.

dr. Špelca Mežnar l.r.
Predsednica senata

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1011. Odločba o prenehanju veljavnosti Odločbe 
o določitvi mej posebno nadzorovanega 
območja rumenih krompirjevih ogorčic 
(Globodera rostochiensis Woll.)

Na podlagi prvega odstavka 75. člena Zakona o zdra-
vstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/10 in 40/14 ‒ ZINB) generalni direktor 
Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin izdaja

O D L O Č B O 
o prenehanju veljavnosti Odločbe o določitvi 

mej posebno nadzorovanega območja rumenih 
krompirjevih ogorčic  

(Globodera rostochiensis Woll.)

I.
Z dnem uveljavitve te odločbe preneha veljati Odločba o 

določitvi mej posebno nadzorovanega območja rumenih krom-
pirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis Woll.) (Uradni list 
RS, št. 86/04).

II.
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 343-8/2016
Ljubljana, dne 20. aprila 2017
EVA 2016-2330-0130

dr. Janez Posedi l.r.
Generalni direktor

Uprave Republike Slovenije
za varno hrano, veterinarstvo 

in varstvo rastlin

6 Ustavno sodišče je v odločbi št. Up730/08, UI54/08 z dne 
12. 6. 2008 (Uradni list RS, št. 68/08, in OdlUS XVII, 74) sprejelo 
stališče, da je lahko izdaja in objava načelnega mnenja Komisije, 
ki določeno ravnanje označi za dejanje korupcije in omogoča pre-
poznavo posameznika, dejanje ali akt državnega organa, ki lahko 
poseže v ustavne pravice posameznika.
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OBČINE

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELŽEV 
(440+441+442+443)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih pravnih osebah 
jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 65.888,00
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje 65.888,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA 38.050,00

550 Odplačila domačega dolga 38.050,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.V.VIII.) –245.148,74
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.VIII.) 27.838,00
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+X.) – IX = –III  272.986,74
XII. Stanje sredstev na računih 

dne 31. 12. 2016 245.148,74
Splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih pro-

gramov z obrazložitvami so priloge tega odloka.«

2. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

V odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017 
(Uradni list RS, št. 6/17) se 10. člen spremeni tako, da se glasi:

»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v raču-
nu financiranja, se Občina Črenšovci v letu 2017 dolgoročno 
zadolži v višini 65.888,00 EUR za sofinanciranje projekta: 
Izgradnja pločnika v naselju Trnje.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvr-
ševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno 
kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine oziroma se 
lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži.«

3. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 0320-20/2017-129
Črenšovci, dne 11. aprila 2017

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

ČRENŠOVCI

1012. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 
14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 13. člena Statuta Ob-
čine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine 
Črenšovci na 20. redni seji dne 11. 4. 2017 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017

1. člen
(vsebina odloka)

V Odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017 
(Uradni list RS, št. 6/17) se 2. člen spremeni tako, da glasi: 

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV 

IN ODHODKOV v €
Skupina/Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2,931.332,45
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2,556.065,00

70 DAVČNI PRIHODKI 2,267.913,00
700 Davki na dohodek in dobiček 2,120.953,00
703 Davki na premoženje  135.960,00
704 Domači davki na blago in storitve 11.000,00
706 Drugi davki /

71 NEDAVČNI PRIHODKI  278.152,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 80.002,00
711 Takse in pristojbine 2.500,00
712 Denarne kazni 950,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  /
714 Drugi nedavčni prihodki 204.700,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 85.800,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 85.800,00

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 289.467,45
740 Transferni prihodki iz drugih javno 
finančnih institucij 289.467,45

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3,204.319,19
40 TEKOČI ODHODKI 1,112.204,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 260.130,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 42.648,00
402 Izdatki za blago in storitve  736.284,00
403 Plačila domačih obresti 3.950,00
409 Rezerve 56.617,00

41 TEKOČI TRANSFERI 1,190.023,00
410 Subvencije 20.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom  750.358,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 60.883,00
413 Drugi tekoči domači transferi 358.782,00
414 Tekoči transferi v tujino  /

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 799.092,19
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  799.092,19

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  103.000,00
430 Investicijski transferi 103.000,00

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.II.) –272.986,74
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DOBJE

1013. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu za Občino Dobje

Na podlagi 38. in 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 106/10 – popr., 57/12, 109/12, 35/13 – Skl. US: UI43/138), Pravilnika o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij 
(Uradni list RS, št. 99/07) ter 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 in spremembe) je Občinski svet Občine 
Dobje na 10. seji dne 7. 11. 2016 sprejel

O D L O K
o Občinskem prostorskem načrtu za Občino Dobje

1 UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet občinskega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt za Občine Dobje (v nadaljevanju: OPN).
(2) OPN določa cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine, določa in ureja prostorske ureditve lokalnega pomena ter 

določa pogoje umeščanja objektov v prostor, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in 
varstvenih zahtev.

(3) Strateški del OPN ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev 
določa:

– izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine,
– zasnova prostorskega razvoja
– zasnova gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
– določitev okvirnih območij naselij ter okvirnih območij razpršene poselitve,
– usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo,
– usmeritve za razvoj v krajini,
– usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč,
– usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
(4) Izvedbeni del OPN za celotno območje občine po posameznih enotah urejanja prostora določa:
– območja namenske rabe prostora,
– prostorske izvedbene pogoje,
– območja za katere se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

2. člen
(vsebina in oblika OPN)

(1) OPN je izdelan v digitalni in analogni obliki, ki vsebujeta tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del OPN je sestavljen iz naslednjih poglavij:
1 Uvodne določbe
2 Strateški del:
2.1. Splošne določbe
2.2. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
2.3. Zasnova prostorskega razvoja občine
2.4. Zasnova gospodarske javne infrastrukture
2.5. Določitev okvirnih območij naselij in okvirnih območij razpršene poselitve
2.6. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
2.7. Usmeritve za razvoj v krajini
2.8. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
2.9. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
3 Izvedbeni del:
3.1 Splošne določbe
3.2 Enote urejanja, namenska raba in dopustna izraba prostora
3.3 Splošni prostorsko izvedbeni pogoji
3.4 Prometna, okoljska, energetska in komunikacijska infrastruktura
3.5 Varstvo kulturne dediščine, narave in okolja, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obramba
4 Prostorsko izvedbeni pogoji:
4.1 Splošna merila in pogoji za posamezne podrobnejše namenske rabe
5 Načini urejanja prostora
6 Prehodne in končne določbe.
(3) Grafični del OPN vsebuje:
3.1 Grafični prikaz strateškega dela:
Karta 1: Zasnova prostorskega razvoja občine (M 1:25.000),
Karta 2: Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra (M 1:25.000),
Karta 3: Določitev okvirnih območij naselij ter območij razpršene poselitve (M 1:25.000),
Karta 4: Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo (M 1:25.000),
Karta 5: Usmeritve za razvoj v krajini (M 1:25.000),
Karta 6: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (M 1:25.000).
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3.2 Grafični prikaz izvedbenega dela:
1. Pregledna karta Občine Dobje z razdelitvijo na liste (M1:25.000),
2. Pregledna karta s prikazom osnovne namenske rabe in omrežij gospodarske javne infrastrukture (M1:25.000),
3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih 

pogojev ter prometne infrastrukture (M1:5.000),
4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M1:5.000).
3.3 Obvezne priloge OPN:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
2. Prikaz stanja prostora,
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta in Urbanistični načrt za naselje Dobje,
4. Smernice in mnenja,
5. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta,
6. Povzetek za javnost,
7. Okoljsko poročilo.
(4) Grafični prikazi so izdelani na zemljiškem katastru v merilu 1:5.000, pregledne karte pa na državni topografski karti v 

merilu 1:25.000.
(5) Prostorski izvedbeni pogoji so določeni za celotno območje občine ter za posamezne enote urejanja. Za občinsko središče 

je izdelan Urbanistični načrt. Splošni prostorski izvedbeni pogoji veljajo za vse enote urejanja, razen če v posebnih prostorskih 
izvedbenih pogojih ni določeno drugače.

3. člen
(oblika prostorskih podatkov)

OPN se izdela v digitalni obliki. Arhiviranje in vpogled v OPN se zagotavljata v digitalni in analogni obliki, ki morata biti med 
seboj skladni. V primeru neskladnosti se uporablja analogna oblika.

2 STRATEŠKI DEL

2.1 Splošne določbe

4. člen
(splošne določbe)

(1) Strateški del OPN določa izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine, določa in ureja prostorske ureditve 
lokalnega pomena ter določa pogoje umeščanja objektov v prostor ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvoj-
nih potreb občine in varstvenih zahtev.

(2) V strateškem delu OPN so podana temeljna izhodišča razvoja v prostoru, ki temeljijo na analizi stanja, teženj in možnosti 
ter razvojnih potreb v občini in širši regiji. Usmeritve so podane za razvoj poselitve, gospodarske javne infrastrukture in krajine. 
Strateški del je podlaga za pripravo izvedbenega dela OPN in usmeritev za občinske podrobne prostorske načrte (v nadaljevanju: 
OPPN). V zasnovi je določeno tudi urbano območje – naselje Dobje pri Planini, za katero je izdelan urbanistični načrt.

2.2 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine

5. člen
(izhodišča prostorskega razvoja občine)

(1) Strategija razvoja občine izhaja iz zahteve po doseganju uravnoteženega razvoja z usklajevanjem gospodarskih, družbenih 
in okoljskih vidikov razvoja. Usmerjanje razvojnih procesov v občini ter z njimi povezanimi prostorskimi ureditvami, se zagotavlja 
z racionalno rabo prostora, ustvarjanjem pogojev za trajnostni razvoj ter ohranjanjem naravnih in kulturnih kakovosti za sedanje 
in prihodnje generacije.

(2) Prostorski razvoj občine mora s preudarnim izkoriščanjem prostorskih potencialov, razvijanjem regionalnih posebnosti, ohra-
nitvijo krajinske pestrosti in naravnih kakovosti ter z upoštevanjem prehodnosti prostora prispevati h krepitvi nacionalnega prostora.

(3) Zagotavljanje varstva naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti, kot bistvenih sestavin naravnih kakovosti 
krajine z namenom doseganja razvojnih ciljev s področja kmetijstva, turizma in prostočasnih dejavnosti.

(4) Spodbuja se razvoj gospodarskih dejavnosti, ki v povezavi s kmetijstvom in gozdarstvom omogočajo ohranjanje pose-
ljenosti in vitalnosti podeželja ter s tem prispevajo k visoki kvaliteti, prepoznavnosti in doživljajski privlačnosti naravne in kulturne 
krajine. V urbanih naseljih se spodbuja razvoj delovnih mest in s tem zmanjšuje vsakodnevne delovne migracije.

(5) V omrežju urbanih naselij občina krepi povezanost z Občino Celje, kot središčem regionalnega pomena ter Občino Šentjur 
in Občino Laško, kot središčema lokalnega pomena.

(6) Javni potniški promet se medsebojno povezuje in razvija s podporo države. Posebno skrb se nameni dobrim povezavam 
med podeželjem in urbanimi naselji. Kolesarski in peš promet se razvijata v povezavi s turistično ponudbo.

(7) Načrtovanje prostorskega razvoja občine upošteva varstvene zahteve, in sicer temeljne značilnostih naravnih in ustvarjenih 
razmer na območju občine ter ugotovitve o stanju in težnjah ter razvojnih pobudah in razvojnih možnostih, ki so opredeljene na 
podlagi strokovnih preveritev prostorskih potencialov in omejitev, predvsem ranljivosti in privlačnosti prostora ter različnih sektorskih 
omejitev, podanih v smernicah nosilcev urejanja prostora.

(8) Načrtovanje prostorskega razvoja občine upošteva njene razvojne potrebe, ki so bile ugotovljene za področje poselitve, 
gospodarstva, kmetijstva, storitvenih dejavnosti, potreb po stanovanjih in oskrbnih ter družbenih dejavnosti ter pobude, izražene 
s strani občanov in gospodarskih družb.

(9) Za večjo turistično prepoznavnost občine, se prednostno pospešuje razvoj turističnih programov, s poudarkom na kulturni 
dediščini ter razvojem turistične ponudbe na podeželju.

(10) Razvija se privlačno, kakovostno in varno bivalno okolje za vse skupine prebivalstva, za kar se ureja zadostna in kako-
vostna stanovanjska območja, gospodarsko javno infrastrukturo, omrežja družbenih dejavnosti ter javnega prostora.
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6. člen
(cilji prostorskega razvoja občine)

(1) Cilj OPN je omogočiti skladen prostorski razvoj in dolgoročno zadovoljevanje razvojnih in ostalih potreb ter usklajevanje 
teh potreb z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe 
ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(2) Cilji prostorskega razvoja občine so:
– zagotavljanje ustreznih prostorskih možnosti za razvoj stanovanj ter gospodarskih in družbenih dejavnosti, z zagotavljanjem 

prostorskih možnosti za ohranitev poseljenosti, zlasti z dostopnostjo do družbene javne infrastrukture z zagotavljanjem javnih 
servisov;

– izboljšanje dostopnosti in prometne opremljenosti naselij, kar se zagotavlja z izgradnjo novih in prenovami obstoječih 
prometnic – cest, pešpoti, kolesarskih poti, z zagotavljanjem ustreznih prometnih ureditev za povečanje prometne varnosti ter z 
namenom izboljšanja prometne dostopnosti in navezave na načrtovano 3. razvojno os;

– zagotavljanje ustrezne opremljenost naselij in gospodarske cone z gospodarsko javno infrastrukturo ter s prenovami 
obstoječih infrastrukturnih omrežij, izboljšanjem njihove učinkovitosti, posodabljanjem in dograjevanjem z namenom dvigovanja 
standarda opremljenosti naselij;

– ohranjanje prepoznavnosti prostora, z usmerjanjem novogradenj predvsem na območje občinskega središča ter območja 
gručastih naselij in zaselkov ter s pazljivim umeščanjem novih ureditev in objektov v krajino, zlasti pa z ohranjanjem vitalnosti 
kmetijskih gospodarstev, ki pripomorejo k ohranjanju kulturne krajine;

– razvoj potencialov za turizem in prostočasnih dejavnosti z vključevanjem dopolnilnih dejavnosti kmetijstva ter z ohranjanjem 
in vključitvijo naravnih vrednot in kulturne dediščine v turistično ponudbo;

– izboljšanje prostorskih in drugih razmer za razvoj novih delovnih mest, kar se zagotavlja z ustreznimi ukrepi aktivne zemlji-
ške politike in aktivnim pridobivanjem razvojnih sredstev, ki jih bo občina uvedla kot eno od podlag za zagotavljanje komunalno 
opremljenih zemljišč za razvoj gospodarskih dejavnosti in zagotovitev novih delovnih mest.

(3) Cilje prostorskega razvoja se bo uresničevalo z:
– aktivno zemljiško politiko;
– celovitim urbanističnim urejanjem naselij;
– prenovo in prestrukturiranjem ter revitalizacijo degradiranih območij;
– zadovoljevanjem razvojnih potreb z zapolnjevanjem prostih površin znotraj pozidanih območij;
– prenovo starega stavbnega fonda;
– izgradnjo in sanacijo komunalnega omrežja;
– zagotavljanjem minimalnega bivalnega standarda;
– zagotavljanjem enakomerne dostopnosti do centralnih funkcij;
– ohranjanjem kmetijstva, kot pomembne gospodarske dejavnosti ter spodbujanjem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji;
– zmanjšanjem obremenjevanja tal;
– izboljšanjem in ohranjanjem kakovosti vodnih virov;
– zmanjšanjem obremenjevanja okolja s komunalnimi odpadki;
– ohranjanjem narave, kulturne dediščine ter krajinske in biotske raznovrstnosti in
– varstvom ljudi in premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2.3 Zasnova prostorskega razvoja občine

7. člen
(splošno)

(1) Občina si bo prizadevala za uveljavitev in prepoznavnost znotraj SavinjskoKozjanske regije ter v širšem slovenskem 
prostoru.

(2) Skladno s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) se Dobje razvija kot lokalno središče, ki 
se zlasti z razvojem 3. razvojne osi naveže na policentrični urbani sistem. Dobje v okviru urbanega sistema omrežja naselij krepi 
povezanost z naselji Celje, Šentjur pri Celju, Laško in Sevnica ter obsoteljskimi občinami.

(3) Spodbuja se uravnotežen razvoj občinskega središča ter ohranjanje poseljenosti podeželja. Občinsko središče in poselitev 
ob regionalni cesti RII424 ima v prostorskem razvoju občine poudarjen razvoj centralnih, poslovnogospodarskih ter storitvenih 
dejavnosti. Dobje ohranja značaj lokalnega (oskrbnega) središča znotraj ruralnega zaledja z zagotavljanjem temeljnih upravnih 
(lokalnih ali krajevnih samoupravnih), šolskih in športnih kapacitet ter osnovnih trgovinskih in služnostnih kapacitet. Preostala 
naselja in zaselke se ohranja v funkciji ohranitve poseljenosti podeželja ter kmetijske rabe prostora, z omogočanjem dopolnilnih 
ter manjših obrtnih dejavnosti, ki so združljive z bivanjem.

8. člen
(prednostna območja za razvoj poselitve in dejavnosti)

(1) Glede na položaj znotraj Savinjske regije ter v povezavi s sosednjo Občino Šentjur, se v občini razvija tiste dejavnosti, 
ki omogočajo delovna mesta in ustrezno oskrbo občanov: izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, prometne, trgovske, go-
stinske, zavarovalniške, finančne in druge poslovne dejavnosti. V okviru dvigovanja bivalnega standarda ter nadaljnjega razvoja 
turizma in prostočasnih dejavnosti se razvija prostorske možnosti za šport in rekreacijo, omogoča pa se tudi prenočitvene kapacitete 
in nadgradnjo turistične infrastrukture v povezavi z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji.

(2) Spodbuja se razvoj gospodarskih dejavnosti, ki v povezavi s kmetijstvom in gozdarstvom omogočajo ohranjanje poseljeno-
sti in vitalnost podeželja. Gospodarske dejavnosti se razvija v okviru lokalnega središča ter omogoča prostorske in infrastrukturne 
pogoje bodisi za širitev obstoječih gospodarskih dejavnosti ali za umestitev razvijajočih se obrtnih in drugih dejavnosti malega 
gospodarstva.

(3) Poselitev se praviloma načrtuje znotraj obstoječih območij naselij, ob prometnicah ter na naravovarstveno manj občutljivih 
območjih, oziroma izven območij naravnih vrednot in najpomembnejših delov ekološko pomembnih območij.

(4) Zagotavlja se optimalna dostopnost ter urejenost infrastrukture, kar omogoča nadaljnji razvoj podjetništva ter proizvodnih in 
drugih poslovnih dejavnosti. Z uvajanjem rabe alternativnih virov energije se postopno zagotavlja energetska samooskrbnost občine.
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(5) V naselju Dobje se prepletajo različne dejavnosti, s čimer se dosega mešanje funkcij in vzpostavitev samooskrbnosti 
občinskega središča in širšega gravitacijskega območja v občini. Spodbuja se nove ureditve za te dejavnosti z namenom, da se 
zagotovi primerna oskrba občanov ter razvoj delovnih mest.

(6) Naselje Dobje se razvija kot lokalni oskrbni in zaposlitveni center, pri čemer se proizvodne in obrtne dejavnosti prednostno 
umešča v gospodarsko cono lokalnega pomena. Nova območja za proizvodne dejavnosti se oblikuje ob regionalni cesti RII424, 
kjer se območje ureja celovito, z izvedbenim prostorskim aktom (OPPN).

(7) Ohranja se avtohtoni vzorec razpršene poselitve. Novogradnje se usmerja na proste površine za gradnjo, kjer je možna 
dobra dostopnost in ekonomsko racionalno priključevanje na komunalno in drugo infrastrukturo.

(8) Prometna infrastruktura se bo v občini razvijala z namenom izboljšanja dostopnosti in navezave na 3. razvojno os. Spod-
bujala bo razvoj ureditev za pešpoti in kolesarskih poti.

(9) Občina se bo zavzemala za racionalno ravnanje z odpadki, zlasti z ločenim zbiranjem odpadkov in zmanjševanjem od-
padkov na izvoru z zmanjševanjem količine odpadkov, ponovno uporabo in reciklažo.

(10) Kmetijska in gozdarska dejavnost se bo ohranjala v obstoječem obsegu, zlasti z namenom ohranjanja značilne kulturne 
krajine in poselitve na gričevnatem območju. Ohranjanje kmetijstva se spodbuja z namenom ohranjanja poselitve na podeželju, 
preprečevanja zaraščanja kmetijskih površin ter ohranjanja značilnega prepleta z gozdom. Gozdovi se ohranjajo kot naravni vir, 
v katerih se zagotovi sonaravno gospodarjenje, pri čemer se upošteva tudi cilje ohranjanja narave in potenciale za prostočasne 
dejavnosti in turizem.

9. člen
(omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij)

(1) Na območju Občine Dobje je, skladno z registrom prostorskih enot (RPE) 13 naselij: Brezje pri Dobjem, Dobje pri Planini, 
Gorica pri Dobjem, Jezerce pri Dobjem, Lažiše, Presečno, Ravno, Repuš, Slatina pri Dobjem, Suho, Škarnice, Večje Brdo, Završ-
je pri Dobjem. Razvoj poselitve izhaja iz centralističnega koncepta razvoja občinskega središča Dobje v osrednjem delu občine, 
ostala naselja pa predstavljajo manjša gručasta naselja in zaselke ter avtohtono razpršeno poselitev. Krepile se bodo centralne in 
oskrbne funkcije občinskega središča ter se zagotavljale možnosti za ohranitev vitalnosti podeželja.

(2) Dobje pri Planini se razvija kot občinsko središče in središče lokalnega pomena, kjer se omogoči razvoj delovnih mest 
v gospodarskih in družbenih dejavnostih z urejanjem obstoječih ter tudi omogočanjem novih površin za te dejavnosti. Dobje se 
razvija kot kulturnoizobraževalno, turistično in upravno središče občine. Izboljša se prometna dostopnost v smeri Občine Šentjur, 
z rekonstrukcijo obstoječe regionalne ceste RII–424, kjer se zagotovi tudi večjo prometno varnost ter se uredijo površine za pešce 
in kolesarje.

(3) Preostali del občine predstavlja gričevnato območje, kjer se ohranja tipologijo razpršene poselitve, zlasti z namenom 
ohranitve poseljenosti podeželja.

10. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji)

(1) Skozi občino potekata dve regionalni cesti, ki se na jugu občine križata. Regionalna cesta RII–424 Dobje povezuje s 
Šentjurjem na S in s Sevnico na J. Regionalna cesta RIII680 pa Dobje povezuje z Jurkloštrom na JV in dalje z Laškim na V. Zlasti 
rekonstrukcija RII424 pomeni omogočanje boljše in bolj neposredne navezave na 3. razvojno os, ki bo izboljšala povezave med 
Hrvaško (Karlovec) – Belo krajino (Črnomelj, Metlika) – Dolenjsko (Novo mesto) – Štajersko (Celje, Velenje) – Koroško (Slovenj 
Gradec, Ravne na Koroškem, Prevalje) in Avstrijo.

(2) Obnavlja in vzdržuje se obstoječe lokalne ceste. Za izboljšanje povezanosti s sosednjima občinama Šentjur in Laško 
se dogradi lokalno cestno omrežje na odseku Suho–Repuš (Jezerce). V vseh naseljih je treba zagotoviti tudi površine za varno 
odvijanje peš prometa.

(3) Kolesarsko omrežje na območju občine se načrtuje v okviru regionalnih kolesarskih povezav. Na območjih ohranjanja nara-
ve se bo omrežje kolesarskih poti in pešpoti načrtovalo po že obstoječih poteh ter ob upoštevanju pogojev in varstvenih usmeritev.

(4) Krajevni in medmestni potniški promet v občini se bo izboljševal ter ustrezno urejal s posodobitvijo infrastrukture.

11. člen
(območja prepoznavnih naravnih in ustvarjenih kvalitet prostora)

(1) Po Regionalni razdelitvi krajinskih tipov, Občina Dobje sodi v Savinjsko regijo, subregijo: Predgorje vzhodno od Savinje. 
Za občino je značilen razgiban, hribovit relief, kjer se prepleta kmetijska in gozdna raba prostora z značilno razpršeno poselitvijo. 
Prepoznavno orientacijsko točko v prostoru predstavlja sakralni objekt v Dobju pri Planini.

(2) Ohranja se identiteto prostora, ki jo oblikuje drobna struktura kmetijskih površin z vmesnimi gozdnimi osamelci ter manjšimi 
naselji ali zaselki na slemenih ter ohraniti poseljenost na območjih razpršene poselitve.

(3) Spodbuja se ohranjanje in razvoj novih visokodebelnih trajnih nasadov, zlasti z upoštevanjem regionalno uveljavljenih 
oziroma tradicionalnih načinov pridelovanja sadja ter z obnovo opuščenih travniških sadovnjakov.

(4) Naravne in ustvarjene kakovosti se ohranjajo kot primerjalna prednost za razvoj dejavnosti, predvsem kmetijstva, gozdar-
stva, turizma in prostočasnih dejavnosti.

(5) Kulturna dediščina se izkoristi kot pomemben socialni, ekonomski, vzgojni in identifikacijski potencial, ki se ga vključuje 
v prostorsko uravnotežen razvoj.

12. člen
(območja ohranjanja pomembnejših naravnih kvalitet prostora)

(1) Spodbuja se celovito in usklajeno prostorsko načrtovanje z namenom ohranjanja narave na celotnem območju občine, 
zlasti pa na območjih naravnih vrednot, jam, predlaganega ekološko pomembnega območja in območja Nature 2000.

(2) Celostno se ohranja naravo z ohranjanjem biotske raznovrstnosti, predvsem s spodbujanjem tradicionalnih oblik kmeto-
vanja, ekološko naravnanimi oblikami kmetijstva, sonaravnemu gospodarjenju z gozdom ter razvoju naravi prijaznega turizma in 
prostočasnih dejavnosti.

(3) Na območjih naravnih kakovosti krajine se upošteva zahteve za varstvo narave ter se te ustrezno vključuje v gospodar-
jenje s prostorom.
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13. člen
(površinske vode)

(1) V prostorskem razvoju se upošteva naravne procese, ki lahko ogrožajo poselitev in druge rabe prostora ter človekove 
dejavnosti, kot omejitev pri načrtovanju. Redno vzdrževanje vodotokov se še naprej usmerja k vzdrževanju vodnega režima ob 
izvedbi sonaravnih ureditev obrežij, vodnih in vodnogospodarskih objektov. V obvodnih krajinah in mokrotnem svetu se varuje 
naravna morfologija strug in obrežna vegetacija ter površinski vodni pojavi v celoti.

(2) Dobjanski potok z obvodnim prostorom se skladno s prostorskimi možnostmi vključuje v zeleni sistem Občine Dobje, pri 
čemer se urejanje dostopov, obvodne sprehajalne poti in druge ureditve izvaja ob ohranjanju morfoloških značilnosti in obvodnega 
prostora ter značilnosti posameznih ekosistemov, kulturnih in doživljajskih značilnosti obvodne krajine. Na vodnem in priobalnem 
zemljišču se, razen v primerih določenih z veljavnimi predpisi, ne posega v prostor.

(3) Z ureditvami se ne sme povzročati poslabšanja stanja voda in vodnega režima, oziroma se zagotovijo izravnalni ukrepi. 
Premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču se načrtujejo skladno z veljavno področno zakonodajo ter ob 
predhodnem soglasju pristojne službe za upravljanje z vodami.

(4) Odvajanje odpadnih voda v ribnike, mlake in druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali občasni pretok ali odtok 
celinskih ali podzemnih voda, ali drugih podobnih posegov in so v stiku s podzemno vodo, je prepovedano. V ribnikih, mlakah in 
drugih naravnih vodnih zbiralnikih, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, je prepovedana takšna 
raba voda, ki bi lahko poslabšala njihovo ekološko ali kemijsko stanje.

(5) Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču, velja, da je na teh objektih in napravah 
mogoča rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali nadomestna gradnja, če:

– se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost,
– se s tem ne poslabšuje stanja voda,
– je omogočeno izvajanje javnih služb,
– se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda,
– to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in
– se z rekonstrukcijo ali novogradnjo na mestu odstranjenega objekta oddaljenost do meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.

14. člen
(območja mineralnih surovin)

(1) Na območju občine ni območja, za katerega bi država podelila rudarsko pravico za gospodarsko izkoriščanje mineralne 
surovine.

(2) V primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih surovin na novih območjih bo občina pretehtala ali je smotrno 
določeno območje z osnovno namensko rabo prostora opredeliti kot območje mineralnih surovin. Raziskovanje mineralnih suro-
vin je dopustno na celotnem območju občine. Za namen izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti občinski podrobni 
prostorski načrt (OPPN).

(3) V naselju Suho se nahaja opuščen in že delno samosaniran nelegalni kop, ki se ga po potrebi zaščiti in prepusti nadaljnji 
samosanaciji. Sanacija nelegalnega kopa se bo nadaljevala s samosanacijo (brez možnosti izkoriščanja mineralnih surovin) in 
rekultivacijo površin skladno s primarno rabo prostora.

15. člen
(območja, ki se urejajo z urbanističnim načrtom)

Za širše območje naselja Dobje ter poselitve ob regionalni cesti je izdelan Urbanistični načrt, ki je strokovna podlaga kot 
obvezna sestavina OPN.

2.4 Zasnova gospodarske javne infrastrukture

16. člen
(splošne določbe za razvoj gospodarske javne infrastrukture)

(1) Razvija se gospodarsko javno infrastrukturo, tako da se zagotovi trajna, kakovostna in zadostna komunalna oskrba ter 
dostopnost, možnosti za uravnotežen družbeni in prostorski razvoj ter možnosti za postopno izenačevanje nivoja uslug in komu-
nalnega standarda območij.

(2) Občina bo spodbujala rekonstrukcijo, nadgraditev in posodobitev obstoječih infrastrukturnih omrežij, z namenom zagoto-
vitve ustrezne energetske in komunalne opremljenosti, varstva okolja ter višje kakovosti bivanja.

(3) Umeščanje vodov in objektov v prostor se na območjih naravnih vrednot in območjih biotske raznovrstnosti načrtuje tako, 
da se zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti. Objekti, podzemni in nadzemni daljinski vodi, naj se izogibajo vidno izpostavljenim 
območjem: vrhovom, grebenom in območjem kvalitetne kulturne krajine in varovanim enotam in območjem kulturne dediščine.

17. člen
(prometna infrastruktura)

(1) Prometno omrežje je sestavljeno iz cestnega prometnega sistema ter površin za mirujoči promet. Zaradi slabe učinkovitosti 
javnega potniškega prometa se povečuje raba osebnega avtomobila, kar predstavlja velike obremenitve cestne infrastrukture ter 
posledično obremenjenost okolja z emisijami in hrupom.

(2) Nadaljnji razvoj prometne infrastrukture se usmerja tako, da se v občini zagotovi zadovoljivo opremljenost prometne 
infrastrukture z namenom zagotovitve večje varnosti za vse udeležence v prometu (kolesarji, pešci) in dviga kvalitete bivanja. 
Kvaliteten razvoj prometne infrastrukture, zlasti z rekonstrukcijami cest, se bo odražal v nadaljnjem pozitivnem razvoju poselitve, 
manjših negativnih vplivih prometa na bivalno okolje ter pospešenem razvoju dejavnosti.

(3) Omrežje državnih cest sestavljata regionalni cesti II. in III. reda, ki se križata na južnem delu občine. Z rekonstrukcijo 
RII424 bodo omogočene boljše in bolj neposredne navezave na avtocestni križ ter omrežje 3. razvojne osi, izhodišče za gospo-
darski razvoj občine ter ureditev površin za pešce in kolesarje. Pri urejanju križanj regionalne ceste z lokalnimi, bo omogočena 
ureditev križišč s ciljem zagotovitve prometno varnosti priključkov oziroma križanj.
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(4) Lokalno cestno omrežje se vzdržuje, prenavljala ter dopolnjuje s cestno opremo z namenom zagotovitve ustrezne dosto-
pnosti ter varnosti. Na posameznih odsekih lokalnih cest, zlasti na poteku skozi naselja, se izvede ukrepe za umirjanje prometa. Za 
izboljšanje povezanosti s sosednjima občinama Šentjur in Laško, se dogradi lokalno cestno omrežje na območju med regionalno 
cesto RII424 ter naseljema Suho in Repuš.

(5) Kolesarska infrastruktura je na območju občine slabo razvita. Kolesarske poti se ureja hkrati z rekonstrukcijo regionalne 
ceste ter z razvojem širše turistične ponudbe. Kolesarsko omrežje se uredi tako na državnem (daljinske, regionalne poti), kot tudi 
občinskem in medobčinskem nivoju.

(6) Mirujoči promet se uredi z zagotovitvijo ustreznega števila parkirnih površin v okviru javnih površin, zlasti ob javnih objektih, 
pokopališču ter na območjih javnih in oskrbnih dejavnosti. Gradnja novih objektov, oziroma spremembe namembnosti objektov, 
se pogojuje z zagotovitvijo ustreznega števila parkirnih mest (proizvodne, oskrbne in storitvene dejavnosti ipd.). Parkirna mesta 
se zagotavlja za zaposlene ter obiskovalce, kot jih v nadaljevanju določa izvedbeni del odloka.

(7) Javni potniški promet je vezan zgolj na avtobusni promet, ki se izvaja na relaciji Šentjur–Kozje ter proti Laškemu in Rim-
skim Toplicam. Za prevoz otrok je prevoz organiziran na podlagi koncesije. Z namenom spodbujanja rabe JPP se na vseh lokacijah 
avtobusne postaje uredijo in posodobijo. Občina se bo zavzemala za ustrezno frekvenco avtobusnega potniškega prometa in 
navezavo na različna postajališča v večjih zaposlitvenih centrih (Celje, Laško, Šentjur, Sevnica itd.).

(8) Občina se bo zavzemala za varen dostop do javnih postajališč ter skladno s prostorskim razvojem v občini načrtovala 
nova postajališča JPP.

18. člen
(komunalno gospodarstvo – odvajanje in čiščenje odpadne vode)

(1) Odvajanje in čiščenje odpadne vode se ureja v skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne od-
padne vode (Oikos, 2009).

(2) Naselji Dobje in Ravno sta edini naselji nad 50 PE, kjer se, skladno z Operativnim programom ureja manjši kanalizacijski 
sistem, s čiščenjem odpadne vode na rastlinski čistilni napravi (v nadaljevanju: RČN). V Dobju se bo uredila RČN s 50 PE ter 
možnostjo povečanja kapacitete na 100 PE. V naselju Ravno bo urejena RČN s kapaciteto 70 PE.

(3) Preostala naselja in območje razpršene poselitve se nahajajo na gričevnatem območju, kjer se uredi male oziroma indivi-
dualne čistilne naprave. Tam kjer to ni možno, se odpadne vode odvaja v nepretočne greznice, ki se jih prazni na čistilni napravi. 
Nepretočne greznice se evidentira in vključi v sistem nadzora, kjer se preverja ustreznost čiščenja odpadne vode (praznjenje in 
odvoz na centralno čistilno napravo Celju).

19. člen
(varstvo vodnih virov in oskrba z vodo)

(1) Varstvo vodnih virov bo občina izvajala skladno z Operativnim programom upravljanja, odvajanja in čiščenja odpadnih 
vod ter z izgradnjo RČN.

(2) Oskrba s pitno vodo je iz javnega vodovodnega omrežja. Spodbuja se obnovo in dograditev vodovodnega omrežja z 
namenom zmanjšanja izgub. Na območjih razpršene poselitve se raba vode zagotavlja tudi z zbiranjem padavinske vode, indivi-
dualna zajetja vode se evidentira.

(3) Oskrba s požarno vodo izkazuje izrazit primanjkljaj na območju razpršene poselitve. Občina bo ureditev te problematike 
uredila na operativni ravni vzporedno z urejanjem virov pitne vode.

20. člen
(oskrba z energijo)

(1) Oskrba z električno energijo in njen razvoj se odvija v okviru elektroenergetskega sistema Slovenije in Razvoja elektrodi-
stribucijskega omrežja podjetja Elektro Celje d.d.: Posavje, Obsotelsko in Kozjansko št. študije 1852/5.

(2) Občina Dobje bo oskrbo z energijo izvajala skladno z Lokalnim energetskim konceptom (november, 2012).
(3) Razvija se ustrezne prenosne sisteme za oskrbo z električno energiji, ki bodo omogočali dobavo do večjih naselij iz vsaj 

dveh smeri ter se postopno prehaja na 20 kV lokalno omrežje in kabliranje v naseljih. Prav tako se spodbuja zagotavljanje zadostnih 
kapacitet električne energije, tako za stanovanja, kot tudi za večji odjem v proizvodnji, turizmu in drugih dejavnostih.

(4) Gradnja se praviloma lahko izvaja samo na komunalno opremljenih zemljiščih, zato načrtovanje in gradnja novih ter nad-
gradnja in prenova obstoječih omrežij infrastrukture praviloma potekala sočasno z načrtovanjem in izvajanjem gradnje oziroma 
skladno s prostorskim razvojem. Na območjih razpršene poselitve se oskrba z električno energijo zagotavljala tudi z izrabo sončne 
energije.

(5) Izraba sončne energije je možna na objektih pod pogojem, da vizualno ni moteča. Sončne elektrarne se umešča na ne-
pozidana stavbna območja, umestitev objektov se predhodno preveri z različnih vidikov sprejemljivosti (varstvo narave, kulturna 
dediščina, družbena sprejemljivost idr.). Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitev in gradnja naprav 
za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturna dediščina ter v njihovih vplivnih 
območjih je postavitev naprav za proizvodnjo električne energije dopustna izjemoma, po predhodno pridobljenih kulturovarstvenih 
pogojih in soglasju.

(6) Spodbuja se tudi druge izrabe alternativnih virov energije, zlasti izrabo biomase, uporabo soproizvodnje, toplotnih črpalk 
in hišnih vetrnih turbin do moči 10 kW.

21. člen
(komunikacijsko omrežje)

(1) V občini je telekomunikacijsko omrežje zadovoljivo razvito. Uvaja se novejše tehnologije v okviru obstoječih TK storitev. 
Omogočijo se sodobne optične povezave.

(2) Poštna enota se nahaja v centru Dobja, sistem poštnih storitev je zadovoljiv.
(3) Pokritost z mobilnim signalom (gsm) ni zadovoljiva, izkazujejo se težnje po izgradnji nove bazne postaje. Novo območje 

bazne postaje (za več ponudnikov mobilne telefonije hkrati) se določi na način, da ni vidno izpostavljeno ter je izven bivalnega 
okolja oziroma območja s posebnimi varstvenimi režimi.
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22. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Za odvoz odpadkov skrbi komunalno podjetje Simbio d.o.o. iz Celja, ki mešane komunalne odpadke odvaža na odlagališče 
v Bukovžlaku. Načrtuje se ureditev regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO).

(2) V občini so nameščeni ekološki otoki. Ločeno zbrane odpadke komunalno podjetje posreduje podjetjem, ki jih predelajo 
in ponovno uporabijo.

(3) Odlaganje gradbenih odpadkov se rešuje v okviru podjetja CMC Celje.
(4) Evidentira se nelegalna odlagališča odpadkov, ki se jih ustrezno sanira. Hkrati se preprečuje nastanek novih divjih odla-

gališč.

23. člen
(varstvo okolja)

(1) Zaradi potreb varstva okolja in zdravja ljudi morajo upravljavci obstoječih in novih objektov, naprav in gradbenih inženir-
skih objektov zagotoviti tako obratovanje, da niso presežene mejne vrednosti energije (hrup, elektromagnetno sevanje, svetloba) 
in emisij snovi v zrak, površinske vode, podtalnico in tla. Obremenjevanja okolja s hrupom in elektromagnetnim sevanjem mora 
biti nižje od dopustnih mejnih vrednosti, obenem pa se v okolju, ki je že čezmerno obremenjeno s hrupom ali elektromagnetnim 
sevanjem, ne sme povečevati obstoječe čezmerne obremenjenosti, oziroma je treba z ukrepi sanirati vir obremenitve.

(2) Umeščanje takih dejavnosti, ki lahko pomenijo večje tveganje za okolje zaradi večjih nesreč (SEVESO) in dejavnosti, ki 
lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IPPC) ter dejavnosti, ki vključujejo naprave, ki rabijo okoljevarstveno dovoljenje 
za emisije snovi v zrak, ni dovoljeno.

(3) Nevarne snovi se skladišči in uporablja na način, da ni možno onesnaževanje tal, podzemnih in površinskih voda ali javne 
kanalizacije.

(4) Občina se bo v skladu z načeli trajnostnega razvoja zavzemala za varstvo okolja in sicer z upoštevanjem ranljivosti okolja 
za umestitev in razvoj posameznih dejavnosti v prostor. Prostorski razvoj se bo usmerjal k ciljem zagotovitve zdravega in varnega 
bivalnega okolja, varstva narave ter varstva naravnih virov.

2.5 Določitev okvirnih območij naselij in okvirnih območij razpršene poselitve

24. člen
(določitev okvirnih območij naselij in okvirnih območij razpršene poselitve)

(1) Znotraj območij naselij po RPE, so bila določena območja naselij, ki (po ZPNačrt) predstavljajo območja strnjeno grajenih 
stavb različnih namembnosti s pripadajočimi površinami in površinami, predvidenimi za širitev naselja.

(2) Določenih je bilo 16 območij naselij (ON) v skladu z ZPNačrt:
– Brezje pri Dobjem: ON1, ON2, ON3,
– Dobje pri Planini: ON1,
– Gorica pri Dobjem: ON1,
– Lažiše: ON1,
– Presečno: ON1, ON2
– Ravno: ON-1,
– Repuš: ON-1,
– Slatina pri Dobjem: ON1
– Suho: ON-1,
– Večje Brdo: ON1, ON2,
– Završje pri Dobjem: ON1, ON2.
(3) Razpršena poselitev se nahaja na celotnem območju občine v obliki poselitvenega vzorca nizke gostote, kjer prevladujejo 

kmetije ali manjši zaselki s stanovanjskimi in polkmečkimi gospodarstvi. Okvirna območja razpršene poselitve: Škarnice, Dežno, 
Loke, Jesenik, Zamšlek, Jezerce pri Dobjem.

2.6 Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo

25. člen
(splošne določbe za notranji razvoj, prenovo in širitev naselij)

Razvoj naselij temelji na razvoju občinskega središča ter ohranjanju poseljenosti podeželja. Na območju občinskega središča 
je poudarek na kvalitetnem razvoju znotraj naselja, zapolnjevanju obstoječih za pozidavo ustreznih stavbnih zemljišč, prostorskem 
preurejanju, širitvi naselja Dobje na vzhod in dopolnjevanju naselja z novimi dejavnostmi. Ob umeščanju novih dejavnosti ali raz-
širitvi obstoječih, se upošteva omejitvene dejavnike, predvsem varstvo pred naravnimi nesrečami (zlasti na nestabilnih tleh) ter 
ohranjanje naravnih in kulturnih kakovosti.

2.6.1 Notranji razvoj, prenova in širitev naselij

26. člen
(notranji razvoj naselij)

(1) Naselje Dobje se prednostno razvija na proste površine za gradnjo, kjer se izvaja racionalna pozidava ekstenzivno izra-
bljenih stavbnih površin. Prednostno se gradnja usmerja v obstoječa poselitvena območja, ob prometnice ter na naravovarstveno 
manj občutljiva območja (izven območij naravnih vrednot in najpomembnejših delov ekološko pomembnih območij oziroma območij 
Natura 2000), kjer je možna racionalna ureditev in posodobitev komunalne in druge infrastrukture ter na tista območja, ki so bolj 
sprejemljiva z vidika omejitev v prostoru (reliefne razmere, nestabilnosti tal, varstvo kulturne dediščine itd.).

(2) Notranji razvoj naselja naj zagotavlja kvalitetne bivalne razmere z izboljšanjem ravni opremljenosti z gospodarsko javno 
infrastrukturo in urejenostjo javnih površin. Javne površine se ureja kot kakovostno grajeno javno dobro (prometne površine, igri-
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šča, osrednji trg idr.). Zagotovi se dostopnost zelenih in drugih javnih odprtih površin za vse prebivalce ter čim večja raznolikost 
teh površin glede njihove vloge in funkcije.

(3) V občinsko središče se prednostno umeščajo oskrbne, družbene in storitvene dejavnosti, ki se zgoščajo predvsem 
ob regionalni cesti ter v naselbinskem jedru, kjer se oblikuje prepoznavni osrednji prostor z zadostnimi površinami za mirujoči 
promet.

(4) Spodbuja se razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti, zlasti kot širitev turistične ponudbe (muzejske in kulturne dejavnosti, 
ponudba za rekreacijo na prostem ter navezava na širši podeželski prostor) ter nočitvenih kapacitet. Zagotovitev nastanitvenih 
kapacitet (stanovanja, počitniški objekti) na območjih z naravnimi kakovostmi, se prednostno ureja v okviru obstoječega stavbnega 
fonda z možnostjo navezave na ohranjanje kvalitetne kulturne dediščine.

(5) Gradnja novih objektov se načrtuje tako, da se ne povzroča fragmentacije naravnih območij ter se ohranja mejice, grmišča, 
posamezna drevesa in skupine dreves.

27. člen
(delna prenova naselij)

(1) Delna prenova naselij se izvaja zaradi neprimerne ali ekstenzivne rabe, neustrezne kakovosti bivanja ali neprimerne 
komunalne opremljenosti naselja oziroma dela naselja. S prenovo se izkoristijo notranje prostorske rezerve naselja, s čimer se 
omili širjenje naselja.

(2) Prenova izboljšuje kakovosti bivanja, predvsem s kvalitetnejšim urejanjem javnih površin ter odprtega prostora v naseljih, 
pri čemer se upošteva ohranjeno identiteto naselja.

(3) Ohranjajo in prenavljajo se kvalitetna vaška jedra in druge prostorsko ter programsko pomembnejše točke v naseljih. 
Kakovostni robovi naselij ter vidno izpostavljene lokacije (cerkve, pokopališča itd.), pasovi vegetacije, zelena območja ob vodotokih 
in druge prostorske prvine, ki so pomembne za prepoznavnost naselja, se varujejo, tako da se vanje z novogradnjami ne posega, 
razen izjem, ki morajo biti strokovno utemeljene.

28. člen
(širitve, zaokrožitve, zgostitve pozidave)

(1) Nove površine stavbnih zemljišč se določa na podlagi razvojnih potreb Občine, skladno z dolgoročnim razvojem občin-
skega središča. Nova območja za pozidavo se zagotavljajo na območjih, kjer je ob racionalnih stroških možno zagotoviti dostop 
in ostalo infrastrukturo ter ustrezno varovanje kulturnih in naravnih kakovosti prostora ter varstvo okolja. Širitve se omogoča zgolj 
takrat, kadar so sprejemljive z urbanističnega, krajinskega, okoljskega ali drugega relevantnega vidika s spremembo namenske 
rabe prostora OPN.

(2) Nova območja za pozidavo se načrtujejo na območjih, kjer bo zagotovljena dostopnost, organizirana infrastrukturna ure-
ditev, ustrezno varovanje naravnih in kulturnih kakovosti prostora ter varstvo okolja.

(3) Pri načrtovanju širitve poselitvenih območij, se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
zlasti na posebnih in potencialnih posebnih varstvenih območjih, območjih ohranjanja habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo, 
ter habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.

(4) V območjih koridorjev ogroženih vrst in v območjih, ki omogočajo gensko povezanost njihovih populacij (predlagano 
ekološko pomembno območje), se razvoj dejavnosti načrtuje tako, da se vrstam omogoči neovirane prehode.

2.6.2 Razvoj dejavnosti po naseljih

29. člen
(razvoj dejavnosti po naseljih)

(1) Dejavnosti v občini so zgoščene v občinskem središču, kjer je največja gostota poselitve s stanovanjskimi, oskrbnimi, 
centralnimi, proizvodnimi, poslovnimi in drugimi dejavnostmi. V občinskem središču je največja koncentracija prebivalstva, s če-
mer je povezana tudi dostopnost do različnih dejavnosti in funkcij občinskega središča. Ostala poselitev se v občini pojavlja kot 
razpršena poselitev, kjer poleg bivanja prevladuje kmetijska in obrtna dejavnost.

(2) Proizvodne in obrtne dejavnosti se usmerja v obstoječo gospodarsko cono Brezje, območje pa se kompleksno ureja z 
OPPN.

(3) V središču naselja Dobje se umešča nov dom starejših občanov. Objekt stare šole se obnovi za namen stalne zbirke 
kmečkega orodja, turistično informacijski center ter prostore za upravne in društvene dejavnosti.

2.6.3 Ohranjanje območij razpršene poselitve

30. člen
(razpršena poselitev)

(1) Območja razpršene poselitve se ohranja ter se ureja skladno z usmeritvami iz državnega strateškega prostorskega načrta, 
oziroma na podlagi strokovnih podlag, ki te usmeritve upoštevajo. Območje se ureja z namenom izboljšanja razmer za bivanje, 
delo ter opravljanje kmetijske, oziroma dopolnilne dejavnosti.

(2) Pri gradnji novih objektov se zagotavlja ohranjanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti ter značilne elemente krajine 
(travniške sadovnjake, posamezna in skupine dreves, grmišča, živice itd.).

(3) Prenove in novogradnje se prilagajajo tradicionalnemu urbanističnemu in arhitekturnemu oblikovanju, ki izhaja iz ohra-
njanja avtohtonih značilnosti razmestitve in oblikovanja objektov ter drugih elementov arhitekturne dediščine. Na teh območjih se 
spodbuja kmetijsko dejavnost z možnostjo razvoja dopolnilnih dejavnosti, tudi v povezavi s turistično ponudbo.

(4) Na območju celkov se cestno infrastrukturo ureja glede na upoštevanje kategorizacije cest, ki jo vzdržuje občinska služ-
ba oziroma koncesionar. V primeru neurejenega dostopa na kategorizirano občinsko cesto mora lastnik z lastnimi stroški urediti 
dostop. Novogradnje stanovanjskih objektov na območju razpršene poselitve se pogojuje z izgradnjo individualnega čistilnega 
sistema (MČN, RČN).
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2.6.4 Urbanistično oblikovanje naselij

31. člen
(urbanistično oblikovanje naselij)

(1) Brezje pri Dobjem (ON1, ON2, ON3):
– ohranjanje tradicionalne gručaste strukture območja naselja,
– oblikovanje roba naselja, kot dela kulturne krajine,
– umeščanje novogradenj v prostor naj se prilagaja geomorfologiji terena.
(2) Dobje pri Planini (ON1):
– lokalno (občinsko) središče se razvija skladno z usmeritvami iz urbanističnega načrta,
– ohranjanje tradicionalne strukture naselja, oblikovanje osrednjega odprtega prostora (med sedežem občine in cerkvijo),
– ohranjanje kvalitetnih pogledov na značilno lego naselja na grebenu z dominanto.
(3) Gorica pri Dobjem (ON1):
– ohranjanje tradicionalne gručaste strukture območja naselja,
– oblikovanje roba naselja, kot dela kulturne krajine,
– poleg grajene strukture se ohranjajo tudi naravne prvine, kot so sadovnjaki, vrtovi, pomembnejša drevesa v naselju.
(4) Lažiše (ON1):
– prenova objektov ter novogradnje naj bodo podrejene ohranitvi podolžne zasnove naselja na grebenu,
– ohranitev roba naselja in silhuete naselja, kot dela kulturne krajine,
– s kvalitetno prenovo posameznih objektov se spodbuja notranji razvoj.
(5) Presečno (ON1, ON2):
– ohranjanje tradicionalne gručaste strukture območja naselja,
– manjša širitev naselja proti vzhodu,
– oblikovanje roba naselja, kot dela kulturne krajine.
(6) Ravno (ON1):
– s kvalitetno prenovo dela naselja in posameznih objektov se spodbuja notranji razvoj,
– oblikovanje roba naselja, kot dela kulturne krajine,
– poleg grajene strukture se ohranjajo tudi naravne prvine, kot so sadovnjaki, vrtovi, pomembnejša drevesa v naselju.
(7) Repuš (ON1):
– s kvalitetno prenovo dela naselja in posameznih objektov se spodbuja notranji razvoj,
– ohranjanje tradicionalnih prvin stavbarstva ter strukture vaškega jedra,
– poleg grajene strukture se ohranjajo tudi naravne prvine, kot so sadovnjaki, vrtovi, pomembnejša drevesa v naselju.
(8) Slatina pri Dobjem (ON1):
– ohranjanje tradicionalne gručaste strukture območja naselja,
– oblikovanje roba naselja, kot dela kulturne krajine,
– poleg grajene strukture se ohranjajo tudi naravne prvine, kot so sadovnjaki, vrtovi, pomembnejša drevesa v naselju.
(9) Suho (ON1):
– ohranjanje tradicionalne gručaste strukture območja naselja,
– oblikovanje roba naselja, kot dela kulturne krajine.
(10) Večje Brdo (ON1, ON2):
– ohranjanje tradicionalne gručaste strukture območja naselja,
– oblikovanje roba naselja, kot dela kulturne krajine,
– umeščanje novogradenj v prostor naj se prilagaja geomorfologiji terena.
(11) Završje pri Dobjem (ON1, ON2):
– oblikovanje roba naselja, kot dela kulturne krajine,
– umeščanje novogradenj v prostor naj se prilagaja geomorfologiji terena.

2.7 Usmeritve za razvoj v krajini

32. člen
(splošno)

(1) Razvoj dejavnosti v krajini, poselitev in infrastrukturo se usmerja tako, da se:
– ohranja naravne in kulturne prvine v krajini, ki so nosilke prepoznavnih značilnosti prostora,
– razvijajo potenciali za primarne dejavnosti, zlasti kmetijstvo in gozdarstvo, ki sta pomembna dejavnika ohranjanja kulturne krajine,
– ohranja preplet različnih dejavnosti v krajini, zlasti z namenom omogočanja rekreacije na prostem,
– preprečujejo negativni posegi v prostor, ki bi spremenili kvalitetne prvine kulturne krajine,
– preprečuje tveganje za naravne nesreče ter ohranja vodne vire,
– zagotavljajo pogoji za kvalitetno in varno bivalno okolje.
(2) Pri zasnovi razmestitve dejavnosti v prostoru je treba upoštevati vse zvrsti dediščine, ki so prisotne v območju: arheološko, 

stavbno, naselbinsko, memorialno in krajinsko. Pri tem je treba upoštevati varstvene usmeritve po posameznih zvrsteh dediščine.
(3) Poselitev naj se izogne že znanim enotam registriranih arheoloških najdišč. Pri načrtovanju območij za poselitev (vasi) 

je potrebno upoštevati tradicionalne strukture ohranjenih kvalitetnih vaških jeder in njihovo značilno podobo v prostoru (silhuete, 
robovi) kot dela kulturne krajine; spodbujati notranji razvoj zlasti s kvalitetno prenovo delov naselja in posameznih objektov.

2.7.1 Razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire

33. člen
(kmetijstvo)

(1) Zasnova prostorskega razvoja kmetijstva izhaja iz razvrstitve kmetijskih zemljišč v občini na najboljša in druga kmetijska 
zemljišča. Spodbuja se ohranjanje kmetijske dejavnosti na teh zemljiščih, zlasti z namenom ohranjanja avtohtone razpršene po-
selitve ter značilnega prepleta gozdne in kmetijske rabe prostora v krajini.
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(2) Izvajanje kmetijske dejavnosti se izvaja skladno z usmeritvami varstva naravnih vrednot in ohranjanjem biotske raznovr-
stnosti. Spodbuja se naravi prijazne oblike kmetovanja (ekološko kmetovanje, integrirana pridelava). Spodbuja se rabo zaraščajočih 
kmetijskih površin na način, ki zagotavlja ohranjanje naravnih vrednot in območij biotske raznovrstnosti, še posebej na habitatnih 
tipih travišč na ekološko pomembnih območjih in območjih Natura 2000.

(3) Na večjih kmetijskih površinah se ohranjajo ali ponovno vzpostavljajo omejki, živice, gozdni otoki, vodna telesa.
(4) Melioracije se izvaja le na kmetijskih zemljiščih, ob zagotavljanju ohranjanja lastnosti naravnih vrednot in biotske razno-

vrstnosti.
(5) Na območjih ohranjanja narave, kjer je zaradi agrarnih operacij zmanjšana ali ogrožena biotska raznovrstnost, se načrtuje 

omilitvene ali izravnalne ukrepe.
(6) Pri kmetovanju na območjih ohranjanja narave je kmetijska dejavnost omejena pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev in 

mineralnih gnojil ter živalskih odpadkov, zato je ponekod potrebna tudi prilagoditev tehnologij v kmetijstvu.
(7) Na kmetijskih površinah na robovih naselij se ohranja kmetijska pridelava ter se dopušča preplet kmetijske dejavnosti v 

povezavi s prostočasnimi aktivnostmi. Spodbuja se zlasti tiste aktivnosti, ki so s kmetijsko dejavnostjo združljive (napr. sprehajanje, 
tek, kolesarjenje po obstoječih kolovoznih poteh).

(8) Novogradnje in obnove gospodarskih objektov na celotnem območju občine morajo upoštevati avtohtone značilnosti 
oblikovanja kmetijskih objektov in določila veljavne zakonodaje na območjih z omejitvami.

34. člen
(gozdarstvo)

(1) V gozdovih se ohranja kot pomembni naravni vir, skladno z njihovimi temeljnimi funkcijami: proizvodna, ekološka in socialna.
(2) Pri načrtovanje prostorskih ureditev na območjih gozdov (npr. gozdne prometnice, protipožarne preseke) se zagotavlja 

varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti zlasti, na (predlaganih) ekološko pomembnih območjih in posebnih 
varstvenih območjih.

(3) Ohranja se sklenjenost gozdnih površin in stabilnost gozdnih ekosistemov s poudarkom na ohranjanju habitatnih tipov, ki 
se prednostno ohranjajo (ekološko pomembna območja in posebna varstvena območja).

(4) Ohranja se gozdove na strmih pobočjih z namenom ohranjanja varovalne funkcije gozda. Ohranja naj se sklenjenost goz-
dnih površin in stabilnost gozdnih ekosistemov s poudarkom na ohranjanju biotske raznovrstnosti, zlasti na ekološko pomembnih 
območjih in območjih naravnih vrednot.

(5) Za omogočanje gospodarske rabe gozdov, s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo, se ohranjajo obstoječi dostopi do goz-
dnih zemljišč, pri čemer se odpiranje gozdov z gozdnimi cestami in vlakami vsakokratno preverja z vidika okoljske sprejemljivosti: 
z vidika ohranjanja vodnih virov, varstva narave in stabilnosti tal.

(6) Gozdnogospodarski posegi v gozd in gozdni prostor se izvajajo tako, da se ohranja ugodno stanje vseh avtohtonih vrst v 
gozdnem ekosistemu. Zato se dela v gozdu opravlja v času in na način, ki je za živalske vrste čim manj moteč.

35. člen
(turizem in prostočasne dejavnosti)

(1) Zasnova turizma in prostočasnih dejavnosti v občini temelji na ponudbi turizma na kmetiji ter trženja ohranjenih prepo-
znavnih značilnosti kulturne krajine in ohranjene stavbne dediščine.

(2) Na območjih z naravnimi kakovostmi se načrtuje prilagojene, nemnožične in neagresivne oblike turizma in rekreacije v 
naravnem okolju, pri čemer se turistično in rekreacijsko infrastrukturo praviloma zagotavlja v poselitvenih območjih. Načrtuje se 
prostočasne dejavnosti, ki ne zahtevajo posebne infrastrukture.

(3) Naravne vrednote in območja biotske raznovrstnosti se vključi v turistično ponudbo z upoštevanjem omejitev ter skladno 
s predpisi varstva narave. Območja se uredi za oglede s postavitvijo opazovališč in tabel z informacijami in opozorili, vendar ne 
na kmetijskih zemljiščih.

(4) V okviru razvoja prostočasnih dejavnosti se obnavljajo, posodabljajo in dopolnjujejo ureditve za razvoj rekreacije (nogomet, 
košarka, otroška igrišča itd.) in sicer na območjih z opredeljeno namensko rabo za te dejavnosti ter urejeno ustrezno komunalno 
infrastrukturo.

36. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem voda)

(1) Na erozijskih območjih se ne načrtuje prostorskih ureditev in dejavnosti, ki bi povečale tveganje za te procese.
(2) Na erozijskih območjih (območja običajnih in zahtevnejših protierozijskih ukrepov) bo občina omejevala tiste dejavnosti 

ali gradnje, ki bi lahko poslabšale razmere ali povečale tveganje za nastanek naravnih nesreč.
(3) Redno vzdrževanje vodotokov se usmerja k vzdrževanju vodnega režima ob uporabi sonaravnih ureditev obrežij, vodnih 

in vodnogospodarskih objektov, ki se bodo redno obnavljali.
(4) V obvodnih krajinah in mokrotnem svetu se varuje naravna morfologija strug in obrežna vegetacija ter površinski vodni 

pojavi v celoti. Na vodotokih, v katerih so bili uničeni habitati, se vzpostavi nadomestni habitat. Pri urejanju vodotokov se oblikujejo 
naravno oblikovane struge in obrežja.

(5) Zagotavlja se ustrezno oskrbo s pitno vodo ter varuje vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire.

37. člen
(oskrba z energijo)

(1) Prenovo obstoječih stavb se načrtuje tako, da je zagotovljena smotrna raba energije in materialov. Prenovo mora spremljati 
energetska sanacija stavb, kar pomeni:

– ustrezno toplotno zaščito;
– gradnjo skupnih energetsko varčnih ogrevalnih sistemov in prednostno uporabo obnovljivih virov energije;
– zmerno zgoščevanje poselitve z umeščanjem novih gradenj, kjer razpored stavb, njihova orientacija in razmiki omogočajo 

racionalno razvodno omrežje, dobro osončenje in zmanjšanje potrebe po hlajenju;
– za objekte kulturne dediščine so možne drugačne rešitve pri prenovi oziroma energetski sanaciji stavb, ki morajo biti uskla-

jene z varstvom vrednot kulturne dediščine.



Stran 3010 / Št. 20 / 21. 4. 2017 Uradni list Republike Slovenije

(2) Pri graditvi novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna 
tlorisna površina presega 1000 m2 in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih 
sistemov za oskrbo z energijo, pri kateri se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih 
sistemov za oskrbo z energijo.

(3) Poteki komunikacijskih vodov in energetskih vodov ter vodov okoljske infrastrukture praviloma ne izključujejo druge 
namenske rabe pod ali nad njimi, vendar namenska raba ne sme biti izključujoča, kar pomeni, da ne sme ogrožati delovanja in 
vzdrževanja vodov, hkrati pa vodi ne smejo ogrožati rabe nad ali pod njimi.

2.7.2 Posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora, pomembne z vidika krajinskih 
ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti

38. člen
(ohranjanje in razvijanje prepoznavnih kvalitet in vrednot prostora, pomembnih z vidika krajinskih ter urbanističnih 

in arhitekturnih značilnosti)
(1) Območje doline Dobjanskega potoka z občinskim središčem na slemenu, se razvija ob upoštevanju značilnosti zgodovin-

sko pogojenega razvoja. Ohranja se zlasti območja in objekte dediščine, ki predstavljajo prepoznavne značilnosti Dobja (Cerkev 
Marije Škapulirske, farovž, Kulturni dom z občinskimi prostori, Gostišče pri Urški). V dolini se ohranja značilnosti obvodne kulturne 
krajine, zlasti obvodne pasove vegetacije, kmetijske površine ter zaplate in ostanke gozda.

(2) Na preostalem območju občine se ohranja prepoznavne značilnosti gričevnatega območja z razpršeno poselitvijo. Vzdržuje 
se kulturno krajino z značilnim prepletom kmetijske in gozdne rabe prostora. Ohranja se dediščinske objekte ter tudi značilne sta-
novanjske in gospodarske objekte z ohišnicami (sadovnjaki). Območja obstoječe razpršene poselitve se ohranja z obnavljanjem ali 
novogradnjo, ki bo upoštevala značilnosti avtohtone arhitekture (dimenzije, proporci, poudarki, uporaba tradicionalnih materialov ipd.).

39. člen
(usmeritve za varstvo kulturne dediščine)

(1) Prostorski razvoj v občini se usmerja tako, da se celostno ohranja kulturno dediščino (naselbinsko in stavbno dediščino z 
njihovim vplivnim območjem) ter značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo. Hkrati se dediščino vključu-
je v razvoj turizma ter se objekte in območja dediščine ureja skladno z usmeritvami pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

(2) Za potrebe prostorskega načrtovanja se varuje vplivno območje kulturne dediščine, določeno z zgodovinskega, funkcio-
nalnega in vizualnega vidika.

(3) Preprečuje se upadanje števila objektov kulturne dediščine, zaradi slabega gospodarjenja z njimi in nelegalnih posegov 
v prostor (nelegalne rušitve).

(4) Z usmeritvami za celostno ohranjanje in ukrepe varstva se zagotavlja usklajen in vzdržen razvoja kulturne dediščine v 
prostoru ter zagotavlja njeno trajnostno rabo. Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz Prikaza stanja prostora in iz 
veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih 
območij dediščine).

(5) Celostno ohranjanje kulturne dediščine je sklop ukrepov, s katerimi se zagotavljajo nadaljnji obstoj, oživljanje in obogatitev 
dediščine, njeno vzdrževanje, obnova, prenova in uporaba.

(6) Ustrezen prostorski razvoj s svojimi prostorskimi rešitvami mora omogočati trajnostno rabo dediščine na način in v obsegu, 
ki dolgoročno ne povzroča degradacije dediščine ali celo izgube dediščinskih (spomeniških) lastnosti.

(7) Pri prostorskem načrtovanju je potrebno dediščino obravnavati kot dejavnik kvalitete prostora ter kot vir blaginje in prilo-
žnosti za razvoj.

40. člen
(usmeritve za ohranjanje naravnih kakovosti)

(1) Z naravnimi vrednotami se ravna tako, da se ne ogrozi njihov obstoj. Posegi in dejavnosti se na naravni vrednoti ne načr-
tujejo ali izvajajo, razen če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti ter se pri tem 
v sodelovanju s pristojno službo za varstvo narave predvidi omilitvene ukrepe.

(2) Ohranja se ugodno stanje habitatnih tipov značilnih rastlinskih in živalskih vrst v skladu z varstvenimi cilji iz predpisov. 
Ohranja se visokodebelne travniške sadovnjake, gozdne otoke, gruče dreves, posamezna drevesa, obvodne pasove, živice, 
omejke in zamočvirjena območja znotraj kulturne krajine.

(3) V območjih koridorjev ogroženih vrst in v območjih, ki omogočajo gensko povezanost njihovih populacij se ohranja goz-
dove, obvodne koridorje in druge krajinske elemente v čim bolj naravnem stanju.

(4) Na predlaganem ekološko pomembnem območju zgornjem toku Gračnice, ki je opredeljena tudi kot posebno varstveno 
območje (območje Natura 2000), se posege in dejavnosti načrtuje in izvaja v obsegu in na način, da se zagotavlja ohranjanje 
ugodnega stanja ogroženih vrst rib, rakov in piškurjev.

2.7.3 Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja

41. člen
(območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja)

(1) Pri poseganju v prostor se preprečuje nevarnosti in tveganja za nastanek naravnih in drugih nesreč in se zagotovi varne 
življenjske razmere ter preprečuje razvoj tistih dejavnosti, ki bi ogrožale človekovo življenje in njegove materialne dobrine.

(2) Za primer naravnih in drugih nesreč so določena naslednja območja (Načrt zaščite in reševanja Občine Dobje, 2005):
– območja evakuacijskih zbirališč: igrišče ob Osnovni šoli Dobje
– območja evakuacijskih sprejemališč: parkirišče ob Osnovni šoli Dobje
– območja lokacij za postavitev začasnih bivališč: ob Osnovni šoli Dobje
– objekti v katerih je možna začasna nastanitev: telovadnica Osnovne šole Dobje, župnišče Dobje pri Planini, Zadružni dom 

v Dobju pri Planini
– zagotavljanje pokopa živalskih kadavrov zagotavlja Veterinarsko higienska služba Celje.
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2.7.4 Območja varstva vodnih virov

42. člen
(območja za varstvo vodnih virov)

(1) V občini ni območij varstva vodnih virov ali zajetij pitne vode, kljub temu pa je treba na celotnem območju občine zagoto-
viti čiščenje odpadne vode v okviru sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Objektom, ki jih ni mogoče zajeti v sisteme 
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, se zagotovi ureditev individualnih čistilnih sistemov (male ali rastlinske čistilne naprave, 
individualne biološke čistilne naprave ipd.) oziroma nepretočne greznice z ustreznim praznjenjem in odvozom (pooblaščena oseba 
ali družba) na čistilno napravo.

(2) Uredi se zbiralnike gnojnice ali gnojevke oziroma gnojišč ali drugih vodotesnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil, 
tako da se prepreči izlivanje, izpiranje ali odtekanje izcedkov v površinske in podzemne vode ali v okolje.

2.7.5 Območja sanacij razvrednotenj v krajini

43. člen
(območja sanacij razvrednotenj v krajini)

(1) Razvrednotena območja, kot so: neustrezni posegi v prostor, opuščena območja in objekti, divja odlagališča odpadnega 
materiala ipd. se ustrezno sanira ter se z ustreznimi programi in prostorsko dokumentacijo vzpostavi prvotno stanje, oziroma se 
jim nameni nova dejavnost.

(2) Opuščeni kamnolom v Suhem se zaščiti tako, da se ohranja značilnosti naravne vrednote. Vsi posegi na območju kamno-
loma morajo biti izvedeni skladno s pogoji in usmeritvami pristojnega zavoda za varstvo narave.

2.7.6 Območja infrastrukturnih prostorskih ureditev

44. člen
(usmeritve za umeščanje infrastrukture)

(1) Trase infrastrukturnih vodov je treba načrtovati čim bolj racionalno, v obstoječih infrastrukturnih koridorjih, tako da je čim 
manj prizadeta enotnost večjih homogenih površin, rabo in površinski pokrov ter prepreči motnje v vidnem dojemanju prostora. 
Infrastrukturni koridorji naj se izogibajo območjem in objektom kulturne dediščine in območjem ohranjanja naravnih vrednot. Ure-
ditve ob prometnicah, kot so oblikovanje brežin, objektov, protihrupnih ograj, zasaditve, ureditve vodotokov, morajo biti izvedene 
ob upoštevanju krajinskih značilnosti območij, prek katerih potekajo.

(2) Novi energetski in telekomunikacijski infrastrukturni vodi se na območju naselja Dobje izvedejo podzemno, prav tako se 
podzemno izvedejo obstoječi vodi v naselju, ki se preurejajo. Nadzemni vodi se ohranjajo ali na novo gradijo v primerih, ko za 
izvedbo podzemnih vodov ni prostorskih možnosti, če gre za poseg na arheološko najdišče ali območje ohranjanja narave in če 
se s predhodnimi raziskavami izkaže, da poseg v tla ni dovoljen.

(3) Povezovalna cesta Suho–Repuš se izvede tako, da se telo rekonstruirane ceste odmakne od naravne vrednote (Dobjan-
ski potok) in se pri prečenju vrednote v čim manjši meri vpliva nanjo. Severno od Repuša se načrtovano cesto vodi po obstoječih 
poljskih poteh, do priključka na obstoječo cesto in se v kar največji meri izogne obstoječemu mokrišču.

(4) Pri načrtovanju infrastrukture je potrebno v največji možni meri varovati dediščino na mestu samem, kar pomeni, da se 
večji infrastrukturni posegi (če je le možno) dediščini načeloma izogibajo in se praviloma izvedejo podzemno. Izogibati se je treba 
območjem registriranih arheoloških najdišč.

(5) »GSM« bazne postaje, ki lahko posredno ali neposredno vplivajo na dediščino in njeno prostorsko pojavnost; je treba 
načrtovati tako, da se zagotavlja integriteta večjih odprtih površin (varovanje vplivnih območij pred posegi, ki zmanjšujejo njihovo 
zgodovinsko in prostorsko pričevalnost).

(6) Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij ne sme ogrožati kulturne dediščine in njene prostorske pojavnosti. Upoštevati 
je treba obstoječi vzorec razporeditve in velikosti objektov.

(7) Pri načrtovanju v krajini je treba ohranjati kakovostno ohranjene kulturne krajine in območij dediščine ter drugih kakovostnih 
prostorskih struktur, ki ohranjajo in vzpostavljajo prepoznavnost krajine: strukturno urejenost prostora, način povezave z naselbin-
sko dediščino, ohranitev značilnega stika naselij in odprte krajine ter zgodovinski razvoj območja; ohranitev vidno privlačnih delov 
krajine, vedut oziroma kvalitetnih pogledov na naselja ter s tem prostorsko oziroma vizualno integriteto dediščine.

2.8 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

45. člen
(usmeritve za določitev osnovne namenske rabe zemljišč)

(1) V izvedbenem delu tega akta so določena območja naslednjih namenskih rab zemljišč: območja stavbnih zemljišč, ob-
močja kmetijskih zemljišč, gozdna zemljišča, vodna zemljišča, druga zemljišča.

(2) Stavbna zemljišča so določena na podlagi prikaza teh zemljišč v predhodnem planskem aktu, na podlagi veljavnih uprav-
nih dovoljenj, na podlagi državnih evidenc o dejanski rabi prostora ter ob predhodni strokovni presoji in utemeljitvi širitve stavbnih 
zemljišč v okviru priprave občinskega prostorskega načrta.

(3) Kmetijska in gozdna zemljišča so določena na podlagi prikaza teh zemljišč v predhodnem planskem aktu ter ob upošte-
vanju podatkov o dejanski rabi kmetijskih zemljišč in podatkov službe za upravljanje z gozdovi.

(4) Vodna zemljišča so določena na podlagi katastrskih podatkov, digitalnih ortofoto posnetkov ter ob upoštevanju prikaza 
teh zemljišč v predhodnem planskem aktu.

2.9 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

46. člen
(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev)

PIP določajo pogoje za načrtovanje posegov v prostor glede namembnosti, lege, velikosti, oblikovanja, parcelacije, priključe-
vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja 
narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb, varovanja zdravja ljudi.
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3 IZVEDBENI DEL

3.1. Splošne določbe

47. člen
(splošne določbe)

V izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta so za celotno območje občine po posameznih enotah urejanja prostora 
določena: območja namenske rabe prostora, prostorski izvedbeni pogoji in območja, za katere je sprejet ali predviden občinski 
prostorski načrt.

3.2. Enote urejanja, namenska raba in dopustna izraba prostora

48. člen
(splošna določila o enotah urejanja prostora)

(1) Območje občine se deli na enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP). Te določajo pogoje za urejanje:
– posameznih naselij oziroma njihovih delov, kadar se naselje glede na tipologijo gradnje in razvoj dejavnosti deli na več enot,
– posameznih zaključenih območij razpršene poselitve.
(2) Za posamezno EUP veljajo:
– splošni prostorski izvedbeni pogoji za urejanje prostora, ki so navedeni v tem odloku,
– prostorski izvedbeni pogoji (v nadaljevanju: PIP), ki so opredeljeni za posamezne vrste namenskih rab,
– posebni PIP, ki se nanašajo na posamezno EUP.
(3) Preglednice vsebujejo: naziv EUP, na katerega se nanašajo, oznako EUP, podrobnejšo namensko rabo prostora, način 

urejanja ter območje varstva pred hrupom.
(4) Območje občine je razdeljeno na EUP, črkovna oznaka predstavlja ime naselja (po RPE), sledi zaporedna številčna 

oznaka.
– Brezje pri Dobjem: BR
– Dobje pri Planini: DO
– Gorica pri Dobjem: GO
– Jezerce pri Dobjem: JE
– Lažiše: LA
– Presečno: PR
– Ravno: RA
– Repuš: RE
– Slatina pri Dobjem: SL
– Suho: SU
– Škarnice: SK
– Večje Brdo: VB
– Završje pri Dobjem: ZA

49. člen
(splošna določila o namenski in podrobnejši namenski rabi prostora)

(1) Površine ki so namenjena poselitvi so:
S – OBMOČJA STANOVANJ
SS Stanovanjske površine
SB Stanovanjske površine za posebne namene
SK Površine podeželskega naselja
A – POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE
A površine razpršene poselitve
C – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI
CU Osrednja območja centralnih dejavnosti
B – POSEBNA OBMOČJA
BT Površine za turizem
I – OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI
IG Gospodarske cone
IK Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
Z – OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN
ZS Površine za oddih, rekreacijo in šport
ZK Pokopališča
P – OBMOČJA PROMETNIH POVRŠIN
PC Površine cest
O – OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE
O Okoljska infrastruktura (ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami)
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(2) Prostorski izvedbeni pogoji določajo merila in pogoje za površine zunaj ureditvenih območij:
K – KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
K1 najboljša kmetijska zemljišča
K2 druga kmetijska zemljišča
G – GOZDNA ZEMLJIŠČA
G gozdna zemljišča
V – OBMOČJA VODA
VC celinske vode

(3) Enote urejanja prostora so navedene v Tabeli 1, ki je priloga tega odloka.

3.3. Splošni prostorski izvedbeni pogoji

50. člen
(splošna določila)

(1) Splošni prostorski izvedbeni pogoji veljajo za vse namenske rabe oziroma enote urejanja, razen če v splošnih in posebnih 
pogojih ni določeno drugače.

(2) Pri vseh gradbenih posegih v EUP Dobje (DO) in na območjih razpršene poselitve (A), je potrebno predhodno izdelati 
geološko mnenje o nosilnosti tal in o temeljenju objektov.

51. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje, postavitve in oblikovanja nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Umeščanje enostavnih in nezahtevnih objektov na območjih kmetijske, gozdne in ostale rabe, ki so izjemoma dopustne 
na zemljiščih, ki niso zazidljiva, naj se postavlja izven območij naravnih vrednot in območij habitatov ogroženih in zavarovanih 
rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS, 
ohranjajo v ugodnem stanju.

(2) Vrste dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov so opredeljene v Prilogi 2 tega odloka ter posebnih PIP po 
posameznih namenskih rabah. Tabelo se uporablja smiselno ob upoštevanju predpisa o razvrščanju objektov glede na zah-
tevnost gradnje.

(3) Gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov so dopustne, če niso v nasprotju s področnimi predpisi. Za gradnje, ki po-
segajo na območja varstvenih režimov, razvidnih iz Prikaza stanja prostora, je pred gradnjo potrebno pridobiti pogoje in soglasje 
pristojne službe

(4) Ograjevanje parcel v naselju naj upošteva tip, material in višino ograj, ki je značilna zanj. Praviloma naj se uporabljajo 
žive meje, žične ali lesene ograje. Znotraj stanovanjskih območij višine ograj ne smejo presegati 1,50 m, kar ne velja za varovalne, 
igriščne in protihrupne ograje. Ograja, ki je medsosedska in označuje potek meje, se lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki 
zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo. Zidovi (ne glede na material) niso dovoljeni, razen če so oblikovani integralno 
kot del objekta in je bilo zanje pridobljeno gradbeno dovoljenje po določilih za manj zahtevne objekte ali zahtevne objekte. Ograje 
(ne glede na zahtevnost), ki mejijo na kategorizirano cesto, se postavljajo v skladu s pogoji upravljavca prometne infrastrukture. 
Ne glede na ta določila pa ograje kot enostavnih/nezahtevnih objektov ni dovoljeno postavljati na parcelno mejo cestnega telesa, 
razen če je ta del opreme oziroma zaščite ceste. Za potrebe uvoza/izvoza iz stavbnih zemljišč je obvezno zagotoviti zakonsko 
določen »preglednostni trikotnik«.

(5) Objekti za oglaševanje se urejajo celovito, na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag ter ob pridobitvi pozitivnega 
mnenja občine.

(6) Gradnja pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov je možna v skladu s Prilogo 2 tega odloka. Na kmetijskem zemljišču je 
gradnja pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov, ki se štejejo za stavbe v skladu z veljavno uredbo o razvrščanje objektov glede 
na zahtevnost, dovoljena če ima investitor v lasti in obdelavi najmanj 0,5 ha kmetijskih zemljišč, skupna površina stavb pa ne sme 
presegati 1 % površine kmetijskih zemljišč. To določilo ne velja za postavitev rastlinjakov.

(7) Ne glede na prejšnje določilo lahko investitor, ki ima v lasti in obdelavi manj kot 0,5 ha kmetijskih zemljišč, postavi na 
kmetijskem zemljišču pritlično enoetažno kmečko lopo površine do 12 m2.

(8) Pokrit razstavni prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru se lahko postavi v okviru gospodarske cone 
ali opredeljenih prireditvenih površinah ter na površinah, ki so predvidena za evakuacijo prebivalstva v primerih večjih naravnih 
nesreč.

(9) Ekološki otok se oblikuje tako, da bo oblikovno skladen z elementi cestnega prostora in okoliške pozidave in da vidno ne 
bo moteč v prostoru. Umeščen mora biti na mestu, ki je dostopen za tovorna vozila za odvoz odpadkov.

(10) V vseh prostorskih enotah je dopustna gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov. Gradijo se ob upoštevanju pogojev 
za oblikovanje arhitekture, ureditev okolice objektov in urbane opreme znotraj te enote.

(11) Stojnice za sezonsko prodajo se lahko postavijo le za določen čas na območjih namenjenih poselitvi.
(12) Na celotnem območju občine so ob upoštevanju vseh režimov (na objektih / območjih kulturne dediščine zgolj izjemoma 

in le ob pridobljenih kulturovarstvenih pogojih in soglasju) dopustne raziskave geotermičnih virov, izraba sončne energije za ogre-
vanje in proizvodnjo energije pod pogojem, da raziskave in postavitve trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja na 
površini in podtalju. Po posegih morajo biti površine sanirane in krajinsko nemoteče zavarovane proti eroziji. Postavitev sončnih 
panelov (za ogrevanje in proizvodnjo sončne energije) na kmetijskih zemljiščih ni dopustna.

(13) Gradnje oziroma postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov na območjih varstva kulturne dediščine, so dopustne le 
v skladu z varstvenim režimom, ki velja za posamezno enoto dediščine oziroma njenim vplivnim območjem.

(14) Odstranitve objektov ali delov objekta, ki so kulturna dediščina, niso dopustne, razen pod pogoji, kot jih določi pristojna 
služba za varstvo kulturne dediščine.
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52. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji o vrstah dopustnih gradenj)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji glede vrste dopustnih gradenj so podrobno opredeljeni v preglednicah, ki so navedeni v po-
glavju 4. Namembnost območja EUP je določena z dopustnimi dejavnostmi na posameznih območjih PNR. Za vsa vzdrževalna 
dela, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave obstoječih objektov veljajo enaki pogoji za oblikovanje objektov kot za novogradnje.

(2) Dopustne gradnje se določajo skladno s predpisi o graditvi objektov, ne glede na njihove spremembe ali dopolnitve.
(3) Na celotnem območju, ki se ureja s tem OPN, so dopustne naslednje vrste posegov:
– dozidave in nadzidave obstoječih stavb se dovolijo v tlorisni velikosti do 50 % bruto etažne površine osnovnega objekta, 

in sicer na tistih območjih stavbnih zemljišč, kjer je to skladno s pogoji glede lege in odmikov ter z drugimi pogoji, podanimi za 
posamezno podrobnejšo namensko rabo;

– dozidava ali nadzidava večja, od 50 % obstoječe bruto etažne površine oziroma dozidava ali nadzidava z drugo namemb-
nostjo, kakor jo ima osnovni objekt, pomeni novogradnjo objekta;

– pri vzdrževalnih delih, rekonstrukcijah, dozidavah in nadzidavah objektov krajevno značilne arhitekture je treba ohranjati 
ornamente, značilne gradbene materiale, detajle, razporeditev odprtin in njihova razmerja ter naklon strešin;

– za obstoječe zakonito grajene objekte se dovoli vzdrževalna dela, rekonstrukcije ter odstranitev objektov za gradnjo na 
mestu odstranjenega objekta;

– za objekte, za katere veljajo pogoji varovanja kulturne dediščine, se gradnja načrtuje in izvaja s sodelovanjem pooblaščene 
organizacije za varstvo kulturne dediščine;

– spremembe namembnosti v takšni meri, da se ne spreminja pretežne namembnosti območja;
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, v kolikor so v skladu s Priloge 2 z namensko rabo;
– začasne ureditve za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(4) Dovoljeno je odstopanje namembnosti posameznega objekta od predpisane namembnosti za posamezno območje, če 

ima obstoječi objekt tako namembnost določeno z veljavnim gradbenim dovoljenjem. Za takšne objekte ne veljajo določila glede 
dozidave in nadzidave, izhajajoče iz prve alineje zgornjega odstavka tega člena oziroma dozidave ali nadzidave niso možne, 
dovoljena so le nujna vzdrževalna dela in odstranitev objektov.

(5) Nadzidave in spremembe namembnosti iz nezahtevnih in enostavnih objektov v stanovanjske in v nestanovanjske stavbe 
niso dovoljene.

(6) Na vseh območjih je dovoljena gradnja objektov, vodov in naprav vodovodnega, kanalizacijskega, distribucijskega plino-
vodnega, toplovodnega, podzemnega elektroenergetskega omrežja, podzemnega omrežja široko pasovnih povezav ter omrežja 
javne razsvetljave, če to ni v nasprotju z drugimi predpisi.

(7) Na območjih, za katere je predvidena izdelava OPPN, so pred sprejemom OPPN dopustni naslednji posegi:
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih ter rekonstrukcije, dozidave obstoječih objektov;
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ob upoštevanju Priloge 2; ter postavitev začasnih objektov;
– odstranitve obstoječih objektov;
– gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve GJI ter drugih omrežij in objektov v javni rabi, ki niso v nasprotju z na-

črtovanimi gradnjami v OPPN;
– gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe in zaščite ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– tematske raziskave za namen določitve varstvenih režimov in evidentiranja stanja.
(8) Oblikovanje nadzidav in dozidav mora biti podrejeno oblikovanju osnovnega objekta, vendar se sme uporabiti sodobne 

pristope in materiale, tako da se oblikuje gabaritno in oblikovno skladen objekt. Pri nadzidavah je treba varovati silhueto naselja 
oziroma način pozidave obstoječe gradbene strukture.

(9) Rekonstrukcija obstoječih objektov se dovoli na tistih območjih stavbnih zemljišč, kjer je to skladno s pogoji, podanimi za 
posamezno EUP. Rekonstruiranje objektov, za katere veljajo pogoji varovanja kulturne dediščine, se načrtuje in izvaja s sodelo-
vanjem pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

(10) Spremembe namembnosti in rabe objektov so dopustne za dejavnosti, ki so dopustne v posamezni EUP, vendar v takšni 
meri, da se ne spreminja pretežne namembnosti območja.

(11) Na celotnem območju občine so za prometno, komunalno, energetsko omrežje in naprave, objekte in naprave komu-
nikacijskih in informacijskih omrežij ter vodnogospodarske ureditve dopustne: novogradnje, vzdrževalna dela, rekonstrukcije in 
odstranitve. Ti posegi so dovoljeni ob upoštevanju veljavne zakonodaje ter ob predhodnem pisnem soglasju pristojne službe za 
ohranjanje kulturne dediščine, varstvo narave ter po potrebi soglasje pristojnih služb s področja kmetijskih zemljišč in gozdov, 
v kolikor se s temi posegi posega na kmetijska oziroma gozdna zemljišča. Novogradnja prometne infrastrukture na kmetijskih 
zemljiščih ni dopustna.

(12) Na vseh stavbnih zemljiščih (razen na območjih prometnih površin in okoljske infrastrukture) je dovoljeno graditi otroška 
in druga javna igrišča za rekreacijo na prostem. Ti posegi so dovoljeni ob upoštevanju veljavne zakonodaje in morebitnih drugih 
omejitev v prostoru.

(13) V vseh stavbnih območjih je dovoljena uporaba oziroma postavitev hišnih vetrnih turbin (na objektih in prostostoječe) 
do moči 10 kW, v kolikor se ne posega v varstvene režime kulturne dediščine ali ohranjanja narave in upošteva druge omejitve 
ter veljavno zakonodajo.

53. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji o legi objektov)

(1) Zagotavlja se odmik od mej sosednjih zemljišč ob upoštevanju pogojev:
– najbolj izpostavljeni deli nove stavbe morajo biti od meje sosednjih parcel oddaljeni najmanj 2,50 m, pomožni objekti, razen 

ograj in opornih zidov pa najmanj 1,50 m.
– ograja je lahko postavljena na parcelno mejo ob soglasju lastnikov sosednjih parcel.
– objekti morajo biti med seboj oddaljeni skladno s predpisi s področja požarne varnosti, zaščite pred hrupom in odmiki od 

infrastrukture.
(2) V območjih naselbinske dediščine je treba ohranjati značilno obstoječo naselbinsko zasnovo (parcelacijo) in druge varo-

vane elemente (lega objektov, odmiki od sosednjih zemljišč, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom); 
pozicija objektov na parceli mora biti v območjih naselbinske dediščine skladna z zazidalno strukturo naselja.
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(3) Regulacijske črte v območjih naselbinske dediščine morajo slediti obstoječim.
(4) Odmiki stavb so lahko manjši od zgoraj določenih, če zmanjšani odmik ne ruši vzpostavljenega prostorskega reda, krši 

zakonska določila in se predloži soglasja mejašev.
(5) Odmiki od javnih zemljišč se zagotavljajo v skladu z zakonskimi določili in ob upoštevanju pogojev upravljavcev teh površin.
(6) Na območjih ohranjenih vaških jeder in na območjih kulturne dediščine je pri določitvi lege stavbe potrebno slediti zasnovi 

vaškega jedra in obstoječim gradbenim linijam. V primerih, da je za naselje ali del naselja značilna postavitev stavb na posestne 
meje, je treba novo stavbo praviloma locirati na mejo, ob pogoju, da ima odvodnjavanje s strehe zagotovljeno na zemljiški parceli, 
na kateri stoji.

(7) Pri umeščanju novih stavb in objektov v prostor je treba upoštevati cestno prometne predpise. Odstopanje od teh določil 
je možno le v soglasju z upravljavci cest ter takrat, kadar morajo stavbe slediti obstoječi razpoznavni gradbeni liniji naselja ali dela 
naselja.

(8) V kolikor se bo poseg izvajal na stavbnem zemljišču, ki meji na strnjene kmetijske in gozdne površine, je zaradi neovira-
nega dostopa do teh površin pred posegom obvezno pridobiti soglasje pristojnih služb s področja kmetijskih zemljišč in gozdov.

54. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji o velikosti in oblikovanju objektov in okolice)

(1) Vsi objekti in prostorske ureditve se morajo prilagoditi tradicionalni (kozjanski) tipologiji objektov oziroma v manjšem delu 
sodobnim kvalitetnim objektom in ureditvam v okolici po sestavi osnovnih stavbnih mas, višini in regulacijskim črtam, naklonu streh 
in smerem slemen, barvi in teksturi streh in fasad, načinu ureditve odprtega prostora in hortikulturnim ureditvam, urbani opremi 
in drugih oblikovnih značilnosti prostora.

(2) V območjih naselbinske dediščine se morajo PIP glede prostornine ter višinskih in tlorisnih gabaritov objektov prilagajati 
obstoječim kvalitetam območja. Tlorisni in višinski gabariti: podolžen tloris, P+M ali P+1+M s kolenčnim zidcem največ 1 meter 
(notranja svetla višina prostora) v celoti skritim pod napuščem.

(3) V enotah urejanja prostora kjer so posamezni objekti kulturne dediščine (npr. stavbna dediščina, memorialna dediščina) 
gradnje ne smejo zmanjšati ali prizadeti varovane vrednote (npr. prostorska pojavnost objekta stavbne dediščine). PIP glede pro-
stornine ter višinskega in tlorisnega gabarita se morajo pri gradnjah novega objekta, dozidavah ali nadzidavah obstoječih objektov, 
prilagajati varovanim objektom kulturne dediščine. Na območjih dediščine je stopnja izkoriščenosti zemljišč podana z dejanskim 
stanjem. V izjemnih, za ohranitev dediščine ključnih primerih, je stopnjo izkoriščenosti zemljišč mogoče spremeniti v skladu s 
podrobnejšimi kulturno varstvenimi pogoji.

(4) Oblikovanje na območjih enot dediščine (naselbinske dediščine, vplivnih območjih), mora slediti:
– značilnostim prostora in obstoječe grajene strukture, ki je prepoznana kot varovana vrednota območja.
– strehe: simetrične dvokapnice z nakloni 40 do 45 kritina temno siva betonska ali opečna rdeča.
– osvetlitev podstrehe možna s klasično oblikovanimi frčadami ali pultnimi okni.
– oblikovanje fasad: balkoni na čelnih, ožjih fasadah načelno niso dopustni; možna izvedba po celotni dolžini vzdolžne fasade 

(lesen gank).
– okenske in vratne odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in simetrično razporejene.
– okenska stekla naj bodo deljena na 4 ali 6 pol; izvedba v zaglajenem ometu svetlih pastelnih barv.
– gradnja večkotnih izzidkov in stolpičev ni dovoljena.
– uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen) v čim večji meri.
– izvedba daljnovodov in drugih vodov v neposredni bližini varovanih naselij načeloma ni dopustna.
– vsi objekti na posamezni zemljiški parceli morajo biti medsebojno oblikovno usklajeni.
(5) Gabariti: pri določanju višine objektov je treba upoštevati tudi pretežno višino tradicionalnih oziroma drugih kakovostnih 

okoliških objektov, tako da novi objekti po višini ne izstopajo iz celotne silhuete okolice objekta. Novi objekti, dozidave in nadzidave 
naj se po višini čim bolj približajo gabaritom obstoječe zazidave. Izjema so EUP, v katerih so posebej dovoljeni višinski poudarki 
oziroma višji gabariti od obstoječih.

(6) Strehe: obliko, naklon, kritino in smeri slemen je treba prilagoditi splošni oziroma kakovostni podobi okoliških objektov. 
Kritine naj bodo sive (do grafitno sive), opečne rdeče barve, lahko so objekti tudi kriti s slamo. Kritine ne smejo biti odsevne. 
Osvetlitev podstrešnih prostorov je dovoljena s terasami, s frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin, ki ne smejo biti višje od 
osnovne strehe in naj bodo na posamezni strehi poenoteno oblikovane. Sončni zbiralniki ali fotovoltaični elementi ne smejo prese-
gati slemena streh. Smer slemena stavb naj bo praviloma vzporedno s plastnicami nagnjenega terena, razen kadar je prevladujoč 
vzorec smeri slemen prečno na plastnice.

(7) Fasade: pri oblikovanju fasad je treba smiselno upoštevati kakovostne oziroma prevladujoče okoliške objekte, in sicer 
glede oblikovanja arhitekturnih elementov na fasadi, kot so členitev fasad, okna, slopi oziroma stebri, nadstreški, balkoni, ograje, 
fasadna dekoracija, barve in drugo (struktura, materiali). Zasteklitve balkonov in lož so dovoljene, vendar mora biti zasteklitev za 
celoten objekt enotna. Prav tako mora biti za celoten objekt enotno stavbo pohištvo (okna in vrata) ter ograje in drugi elementi na 
fasadi.

(8) Na fasadah se dovoli uporaba svetlih barv v spektru sivih barv in v spektru različnih zemeljskih barv; dopustni so fasadni 
poudarki v močnejših barvnih tonih tudi drugih (predvsem toplih) barv. Niso dopustne poslikave fasad in podobno, izjeme so sakralni 
objekti, gasilski domovi, objekti za kulturne dejavnosti in drugi objekti simbolnih pomenov. Obnova fasad objekta se lahko izvaja v 
več fazah, vendar je potrebno v eni fazi izvesti obnovo vsaj ene fasade.

(9) Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja objektov so opredeljeni v preglednicah, ki so v poglavju 4.
(10) Na vseh območjih se ohranja čim več obstoječe vegetacije, pri novih zasaditvah naj se uporabljajo predvsem avtohtone 

drevesne in grmovne vrste.
(11) Višinske razlike na zemljišču morajo biti urejene s travnatimi brežinami. V primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja 

brežin, se sme postaviti oporni zid. V primerih, da je potreben oporni zid večji od 3,00 m, se brežine zavarujejo stopničasto z več 
opornimi zidovi.

(12) Zelene površine in javne funkcionalne površine, vključno z otroškimi igrišči, se ne smejo zmanjševati oziroma se ne 
sme posegati vanje.

(13) Urbana oprema, s katero se opremljajo javne površine mora biti v naselju ali delu naselja oblikovana enotno. Locirani 
morajo biti tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih oseb ter ne ovirajo vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. Nadstrešnice, 
izvesne table in napisi nad vhodi in izložbami morajo biti najmanj 2,5 m nad pohodno površino.
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(14) V vseh območjih je dovoljena uporaba oziroma postavitev sončnih celic za elemente streh, fasad in tudi kot prostostoječe 
sklope na travnatih površinah na južnih pobočjih ter večjih usekih cest. Elementi ne smejo presegati višino slemen in prostostoječi 
sklopi ne smejo predstavljati izrazitih vedutnih poudarkov, predvsem pa ne smejo vplivati na naravne vrednote in habitate v pro-
storu. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomenik, postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije 
ni sprejemljiva. Na objektih in območji, ki so varovani kot kulturna dediščina ter v njihovih vplivnih območjih je postavitev naprav 
za proizvodnjo električne energije dopustna izjemoma, po predhodni prostorski preveritvi umestitve ter predhodno pridobljenem 
kulturovarstvenem soglasju.

55. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji o zasaditvah)

(1) Na območjih kmetijskih zemljišč, ki so v redni kmetijski rabi, je treba obstoječa drevesa in živice ohranjati.
(2) Obstoječe drevorede je treba ohranjati in obnavljati. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, jih je treba 

nadomestiti.

56. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji o parcelacijah)

(1) Velikost zemljiške parcele mora zagotavljati vse pogoje za nemoteno uporabo objekta in vse njegove prostorske potrebe 
tako, kot določa ta odlok in ostala veljavna zakonodaja.

(2) Za kmetije in kmetijske objekte se velikost zemljiške parcele določi ob upoštevanju velikosti, potreb po modernizaciji, lege 
in medsebojne razporeditve objektov, potrebnega manipulativnega prostora za kmetijsko mehanizacijo in parkirnega prostora.

(3) Za proizvodne objekte in delavnice se velikost parcele določi ob upoštevanju velikosti, potreb po modernizaciji, lege in 
medsebojne razporeditve objektov, potrebnega manipulativnega prostora: dostop, parkirišča, manipulacijski prostor za tovorna 
vozila, drugo mehanizacijo).

(4) Za objekte terciarnih dejavnosti se velikost parcele določi ob upoštevanju velikosti, prostorskih potreb, lege in medsebojne 
razporeditve objektov, potrebnega manipulativnega prostora.

(5) Delitev zemljiških parcel za oblikovanje novih parcel je dopustna pod pogojem, da se nove parcele oblikujejo na podlagi 
določil tega odloka in da imajo vse parcele zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste. Pri določanju nove parcele ni možno oddeliti 
nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po svoji velikosti ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele.

(6) Ne glede na zgoraj navedena določila, je delitev parcel možna za potrebe gradnje javne infrastrukture, v skladu z zahte-
vami izgradnje javnega infrastrukturnega objekta.

57. člen
(razpršena gradnja)

(1) Objekti razpršene gradnje so prikazani v grafičnem delu izvedbenega dela OPN kot fundus objekta. Podatek je povzet iz 
uradne evidence – kataster stavb.

(2) Na zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje, iz prvega odstavka tega člena, so dopustni:
– vzdrževalna in investicijsko vzdrževalna dela,
– rekonstrukcija skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem,
– rekonstrukcija v skladu z veljavno uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, če gre za nezahtevni oziroma 

enostavni objekt,
– komunalna in oblikovna sanacija objekta,
– odstranitev objektov.
(3) Takšnim stavbam ni možno spreminjati namembnosti, dodajati stanovanjskih enot ali prostorov za opravljanje novih 

dejavnosti.
(4) Občina ni dolžna stavbam razpršene gradnje komunalno opremljati zemljišča, zagotavljati odvoza odpadkov ali omogočati 

javni prevoz.

3.4. Prometna, okoljska, energetska in komunikacijska infrastruktura

58. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji o priključevanju objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro)

(1) Vsa gospodarska javna infrastruktura se sme načrtovati, graditi, uporabljati in vzdrževati v skladu z veljavnimi predpisi in 
tehničnimi normativi na vseh območjih, tudi na območju načrtovanih OPPN.

(2) Vsi posegi na gospodarski javni infrastrukturi ter vsi posegi, ki se nahajajo v varovalnem pasu gospodarske javne infra-
strukture se lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca posamezne gospodarske javne infrastrukture.

(3) Komunalne vode je treba v čim večji možni meri združiti v isto traso z upoštevanjem medsebojnih relacij in možnosti 
dostopa do voda ob vzdrževanju in rekonstrukciji oziroma nadomestitvi.

(4) Vodi gospodarske javne infrastrukture morajo praviloma potekati po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih zaradi 
terenskih ali drugih razlogov potek po javnih površinah ni možen. Na delih, kjer trase potekajo vzporedno z vodotoki, naj te ne 
posegajo na priobalna zemljišča, manjši odmiki so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih in pri križanjih z vodotoki vendar na 
način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnost brežin vodotokov.

(5) Ob upoštevanju zadostnih medsebojnih odmikov morajo vodi gospodarske javne infrastrukture praviloma potekati v 
skupnih koridorjih, pri čemer je treba upoštevati osnovne zahteve glede kote križanja in varnostih odmikov med vodi gospodarske 
javne infrastrukture, kot to določajo veljavni predpisi.

(6) Vsi vodi in objekti gospodarske javne infrastrukture morajo biti umeščeni v prostor tako, da sta omogočeni njihovo nemo-
teno obratovanje in vzdrževanje ter da je možno priključevanje objektov nanje.

(7) Gradnja prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno.
(8) Vode gospodarske javne infrastrukture na urbanih območjih ter na območjih varstva kulturne dediščine (razen na arheo-

loških najdiščih), naj se praviloma izvajajo podzemno.
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(9) Pri načrtovanju čistilne naprave v dolini Dobjanskega potoka, ki ima na podlagi predpisa s področja varstva narave 
poseben status, se upoštevajo pogoji in varstvene usmeritve za varstvo naravne vrednote. S predvidenim odvajanjem očiščenih 
odpadnih voda v vodotok ne smejo biti poslabšane odtočne razmere na dolvodnem zemljišču. Za zagotavljanje neškodljivega od-
vajanja očiščenih odpadnih voda v vodotok je, po potrebi, pred iztokom potrebno predvideti zadrževalni bazen ustreznih dimenzij. 
Tehnološke odpadne vode iz objektov in naprav morajo biti pred iztokom očiščene do predpisane stopnje.

(10) Umeščanje vodov in objektov v prostor se na območjih naravnih vrednot in območjih biotske raznovrstnosti načrtuje tako, 
da se zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti.

(11) Objekti, podzemni in nadzemni daljinski vodi, naj se izogibajo vidno izpostavljenim območjem: vrhovom, grebenom, 
izjemnim krajinam. Zaradi preprečevanja trkov z žicami daljnovodov se pri gradnji nadzemnih vodov zagotovijo za ptice varni vodi.

(12) Pri načrtovanju izgradnje in obnove omrežja javne razsvetljave naj se upoštevajo določila Uredbe o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja.

59. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje prometnega omrežja)

(1) Načrtovanje, gradnja in vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture morajo biti skladni z zakonskimi določili in veljavnimi 
predpisi s področja prometa.

(2) Ceste s pripadajočimi objekti in napravami se lahko gradijo in prenavljajo znotraj območij prometne infrastrukture in ob-
močij predvidenih za urejanje z OPPN, na preostalih območjih pa skladno z določili tega odloka. Gradnja cest ne sme potekati po 
priobalnih zemljiščih razen izjemoma, s soglasjem pristojne službe za upravljanje z vodami.

(3) Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da bo zagotovljena zadostna preglednost in varnost v prometu. 
Za vse nove ureditve in posege, je treba pridobiti soglasje in dovoljenje upravljavca cest. Ustrezna ureditev cestnih priključkov 
oziroma križišč je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja. Na javno cesto se praviloma priključuje več objektov s skupnim 
priključkom.

(4) V naseljih je treba ob cestah izvesti hodnike za pešce s poglobitvijo robnikov in javno razsvetljavo. Pri osvetljevanju naj 
se upošteva veljavne predpise s tega področja.

(5) Ob rekonstrukcijah se na lokalnih cestah dosega vsaj minimalni profil za javno cesto z voziščem širine 2 x 2,75 m izven 
naselja in 2 x 3,0 m v naselju. Glede na prostorske možnosti, predvsem pa v naseljih s poudarjeno turistično dejavnostjo, se uredi 
hodnike za pešce širine 1,50 m.

60. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaž)

(1) Pri novogradnjah in spremembah namembnosti območij oziroma objektov je treba na zemljiški parceli zagotoviti zadostne 
parkirne površine, garažna mesta ali garaže.

(2) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti praviloma izvedene in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje 
vozil na javno cesto.

(3) Na vseh javnih parkiriščih je treba, skladno s predpisi, zagotoviti ustrezno število parkirnih mest za invalidne osebe.
(4) Glede na namembnosti ali dejavnosti je treba pri izračunu parkirnih mest upoštevati naslednje minimalno število parkirnih 

mest (PM):
Dejavnost oziroma raba objekta Minimalno število parkirnih mest
enostanovanjske stavbe 2 PM
dvostanovanjske stavbe 4 PM
večstanovanjske stavbe 2 PM / stanovanje + dodatno 1 PM / 10 stanovanj
domovi za ostarele / varovana stanovanja za starejše občane 1 PM / 5 postelj
vrtci, šole 2 PM / oddelek
športna igrišča 1 PM / 250 m² površine igrišč
prireditveni prostori, kulturne in športne dvorane 1 PM / 5 sedežev
verski objekti 1 PM / 10 m²
trgovine 2 PM / 30 m² prodajne površine
gostilne 1 PM / 4 sedeže + 1 PM / 30 m²
gostilne s prenočišči 1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6 sedežev
obrtni objekti 1 PM / 50 m² neto površine + 1 PM / 100 m²
skladišča 1 PM /100 m² neto površine + 1 PM / 100 m²
poslovni prostori s strankami 1 PM / 30 m² neto površine
pokopališča 1 PM / 30 grobov

61. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje vodovodnega omrežja)

(1) Pri vzporednem vodenju vodovodov in kanalizacije za odvajanje odpadne vode je treba zagotoviti največji možni odmik.
(2) Vsi obstoječi in predvideni objekti na območjih, na katerih je možna priključitev, morajo biti priključeni na vodovodno 

omrežje, v skladu s pogoji upravljavca vodovodnega omrežja. Če priključitev objektov na vodovodno omrežje zaradi fizičnih ovir 
ni možna, se lahko na podlagi pozitivnega soglasja upravljavca vodovodnega omrežja dovoli začasna ali trajna uporaba lastnih 
sistemov za oskrbo z vodo, kot so lastno zajetje, kapnica, cisterna.

(3) Vodovodi za požarne namene so lahko javni ali interni. Za zagotavljanje požarne varnosti se na vodovodnem omrežju v 
odvisnosti od terenskih razmer namestijo bodisi nadtalni ali podtalni hidranti. Hidranti morajo biti praviloma umeščeni v prostor na 
zelenih površinah v odmiku min. 1,00 m od utrjenih površin.
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(4) Na območjih razpršene poselitve je mogoča tudi ureditev požarnih bazenov, ki se lahko sekundarno uporabljajo za namene 
delovanja kmetije ali dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

(5) Objekti na vodovodnem omrežju (vodohrani, črpališča, razbremenilniki ipd.) morajo biti umeščeni v prostor tako, da je 
zagotovljeno optimalno delovanje sistema.

62. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje kanalizacijskega omrežja)

(1) Kanalizacijsko omrežje mora biti zgrajeno vodotesno in preko kolektorjev speljano na čistilno napravo.
(2) Obstoječi in predvideni objekti, kjer je možna priključitev, morajo biti priključeni na kanalizacijsko omrežje v skladu s pogoji 

upravljavca kanalizacijskega omrežja. Če priključitev objektov na kanalizacijsko omrežje zaradi fizičnih ovir ali velike oddaljenosti 
ni možna, se lahko na podlagi pozitivnega soglasja upravljavca kanalizacijskega omrežja dovoli začasno ali trajno odvajanje 
odpadne vode v male čistilne naprave ali nepretočne greznice. Male čistilne naprave in greznice morajo biti redno vzdrževane in 
evidentirane pri izvajalcu javne službe za odvajanje in čiščenje odpadne vode.

(3) Na območjih, na katerih razpoložljiv prostor in značilnosti tal omogočajo ponikanje, je treba zagotoviti bogatenje podtal-
nice, s ponikanjem čiste padavinske vode s strešin, terasastih površin, dvorišč in drugih utrjenih površin. Čista padavinska voda 
iz navedenih površin se lahko uporabi tudi za sanitarne ali tehnološke potrebe.

(4) Kjer ponikanje padavinske vode ni možno, se le ta v skladu s pogoji upravljavca kanalizacijskega omrežja odvaja v pada-
vinsko kanalizacijo oziroma kontrolirano v recipient, če je to mogoče ali v obstoječi meteorni sistem kanalizacije.

(5) Padavinske vode z zasebnih površin ne smejo odtekati na javne in prometne površine in ne smejo biti speljane v naprave 
za odvodnjavanje javnih površin.

(6) Padavinske vode s streh in utrjenih površin na posameznih zemljiških parcelah ne smejo odtekati na druge zemljiške 
parcele brez soglasja mejaša.

(7) Trase in jaški kanalizacijskih vodov morajo praviloma potekati izven vozišča; kadar to ni možno, morajo biti jaški na vozišču 
umeščeni izven kolesnic vozil.

63. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za objekte in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov)

(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v smetnjakih. Odpadke pooblaščena služba redno odvaža na Regionalni center za 
ravnanje z odpadki Celje (RCERO).

(2) Za vsak stanovanjski ali poslovni objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu 
kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. 
Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti praviloma v objektu ali na funkcionalnem zemljišču objekta, ki mu pripada, tako 
da so dostopna vozilom za odvoz (minimalna širina transportne poti je 3 m). Če to zaradi danosti prostora ni možno, se potrebno 
površino, ob soglasju pristojne službe za promet in gospodarjenje z odpadki, določi zbirno mesto na javni površini. Zbirno mesto 
na utrjeni površini je lahko zaščiteno z nadstrešnico.

(3) Zbirno mesto mora ustrezati naslednjim splošnim zahtevam:
– ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih prometnih površinah,
– širina dovoza mora biti 3,00 m, širina dostopa do zbirnega mesta pa mora biti za 0,50 m večja kot je širina najširšega 

nameščenega zabojnika.
(4) Za ločeno zbiranje odpadkov se v skladu s predpisi v stanovanjskem naselju na primerno dostopnih mestih locirajo 

ekološki otoki (zbiralnice ločenih frakcij). Praviloma so zbiralnice postavljene na utrjene površine javnega značaja z zabojniki za 
ločene frakcije.

(5) Obstoječa zbirna mesta odpadkov je možno obnavljati in premeščati, skladno s pogoji upravljavca.
(6) Za zbiranje in začasno hranjenje vseh frakcij odpadkov do rednega prevzema ali njihove prepustitve v ponovno uporabo, 

predelavo ali odstranjevanje, se le te hrani v zbirnem centru.
(7) Morebitne nevarne odpadke morajo povzročitelji, pred njihovo oddajo pooblaščenim podjetjem, skladiščiti ločeno po vrstah 

odpadkov na kraju, kjer nastanejo.
(8) Gradbene odpadke mora investitor na izvoru zbirati ločeno po vrstah gradbenih odpadkov ter za njih zagotoviti oddajo 

pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem odpadkov. Investitor mora vsaj tri dni pred pričetkom zemeljskih del 
obvestiti občino, da mu ta odredi odlagališče za rodovitno zemljo.

64. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje elektroenergetskega omrežja)

(1) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje nazivne napetosti 10/20 kV in manj mora biti zgrajeno v podzemnimi izvedbi, 
praviloma v kabelski kanalizaciji. Gradnja nadzemnega 10/20 kV in nizkonapetostnega distribucijskega omrežja je dovoljena le 
izven urbanih območij, razen v primeru, ko terenske razmere gradnje podzemnega voda tega ne omogočajo.

(2) Gradnja morebitnih elektroenergetskih vodov nazivne napetosti 110 kV in več je dopustna na območjih, kjer ne omejujejo 
namenske rabe prostora, določene s tem OPN.

(3) V koridorjih daljnovodov so dopustne gradnje novih in rekonstrukcije obstoječih linijskih infrastrukturnih objektov, če re-
konstruirani ali novozgrajeni daljnovod ne povzroča čezmerne celotne obremenitve območja s sevanjem v nobenem bivalnem ali 
drugem prostoru stavb, v katerih se zadržujejo ljudje.

(4) Objekte za proizvodnjo elektrike iz sončne energije je dovoljeno postavljati na stavbnih območjih ter kot elementi na 
strehah in fasadah objektov, pod pogojem, da so naprave izvedene tako, da bo njihova vizualna izpostavljenost čim manjša. Ti 
objekti ne smejo zastirati pogleda na značilne vedute naselij, kulturno dediščino in naravne vrednote. Objekti se smejo postaviti 
ob upoštevanju veljavne zakonodaje ter ob predhodnem pisnem soglasju službe pristojne za varstvo kulturne dediščine, za var-
stvo narave ter po potrebi soglasje pristojnih služb s področja kmetijskih zemljišč in gozdov, v kolikor se s temi posegi posega na 
kmetijska oziroma gozdna zemljišča. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomenik, postavitev in gradnja naprav a 
proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva. Na objektih in območji, ki so varovani kot kulturna dediščina ter v njihovih vplivnih 
območjih je postavitev naprav za proizvodnjo električne energije dopustna izjemoma, po predhodni prostorski preveritvi umestitve 
ter pridobljenem kulturovarstvenem soglasju.
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(5) Umeščanje vodov in objektov v prostor se na območjih naravnih vrednot in območjih biotske raznovrstnosti načrtuje tako, 
da se zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti. Vodi naj se praviloma izvajajo podzemno. Objekti, podzemni in nadzemni daljinski 
vodi, naj se izogibajo vidno izpostavljenim območjem: vrhovom, grebenom, izjemnim krajinam. Zaradi preprečevanja trkov z žicami 
daljnovodov se pri gradnji nadzemnih vodov zagotovijo za ptice varni vodi.

65. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za osvetljevanje javnih površin)

(1) Javne površine morajo biti opremljene z javno razsvetljavo skladno s funkcijo in pomenom posamezne površine in okoli-
ških objektov. Pri tem je treba upoštevati predpise v povezavi s preprečevanjem svetlobnega onesnaževanja okolja ter zagotavljati 
varstvo bivalnih prostorov pred motečo osvetljenostjo zaradi razsvetljave nepokritih površin, varstvo ljudi pred bleščanjem, varstvo 
astronomskih opazovanj pred sijem neba in za zmanjšanje porabe električne energije.

(2) Razsvetljava se lahko izvaja le z okolju prijaznimi svetilkami, pri katerih je delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, enak 
nič. Izjema so le javne površine ulic na območju kulturnega spomenika, kjer se lahko uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega 
toka, ki seva navzgor, ne presega 5 %, če je električna moč posamezne svetilke manjša od 20 W, povprečna osvetljenost javnih 
površin, ki jih osvetljuje razsvetljava s takimi svetilkami, manjša od 2 lx in je javna površina ulic, ki jo osvetljuje razsvetljava, na-
menjena pešcem, kolesarjem ali počasnemu prometu vozil s hitrostjo, ki ne presega 30 km/h. Instalacija električnih svetilk, katerih 
celotna moč vgrajenih električnih svetilk za zunanje osvetljevanje presega 1 kW za kulturne objekte ali objekte za oglaševanje ali 
10 kW za vse ostale objekte, mora biti izvedena skladno z zahtevami področne zakonodaje.

66. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje komunikacijskega omrežja)

(1) Komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi kabli, praviloma v kabelski 
kanalizaciji. Izven naselij je dovoljena tudi gradnja nadzemnih vodov.

(2) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije, anten in radarjev je treba upoštevati predpise s področja 
graditve objektov, elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:

– objekte in naprave mobilne telefonije je dopustno umeščati na območja in v objekt, namenjene trgovski, komunalni, proi-
zvodni, in poslovni dejavnosti ter na kmetijska in gozdna zemljišča, ob predhodnem soglasju pristojnega organa za upravljanje s 
kmetijskimi oziroma gozdnimi zemljišči,

– objektov in naprav ni dopustno umeščati na objekte namenjene vzgoji, zdravstvu, varstvu in izobraževanju,
– objekte in naprave mobilne telefonije je treba umeščati v prostor tako, da se čim večji meri združujejo v obstoječe ali načr-

tovane infrastrukturne koridorje in naprave,
– objekte in naprave mobilne telefonije je treba na izpostavljenih legah umestiti v prostor na podlagi prostorske preveritve 

in utemeljitve, tako da bo vpliv na vidne kvalitete prostora čim manjši. Strokovno utemeljitev, ki jo podpiše odgovorni projektant, 
mora potrditi občina,

– objekte in naprave mobilne telefonije ni dopustno postavljati na objekte kulturne dediščine. Ob predhodni pridobitvi po-
zitivnega soglasja pristojne institucije za varstvo kulturne dediščine, je možno objekte in naprave mobilne telefonije postavljati v 
objekte kulturne dediščine.

67. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za prostorski razvoj na varovanih območjih obstoječe in predvidene javne gospodarske 

infrastrukture)
(1) Varovalni pasovi in koridorji posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture so določeni v področnih zakonskih 

predpisih.
(2) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter komunikacijskih oddajnih sistemov ni dovoljena 

gradnja objektov, ki zahtevajo povečano varstvo pred sevanjem, in sicer:
– domovi za ostarele,
– stanovanjskih objektov,
– objektov vzgojno varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva,
– objektov, v katerih se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti,
– igrišč, javnih zelenih in rekreacijskih površin, ki so namenjene za zadrževanje večjega števila ljudi.
(3) Omejitve pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov na območju občine je treba upoštevati zaradi zračnega 

prometa:
– objekti, inštalacije in naprave, ki so višji kot 30 m in stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz 

okoliške pokrajine za več kot 100 m,
– vsi objekti, inštalacije in naprave, ki segajo več kot 100 m od tal, ter daljnovodi žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad 

dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m,
– za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 m, 

če se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.

3.5. Varstvo kulturne dediščine, narave in okolja, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obramba

68. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine in ohranjanja narave, varstva okolja  
in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb in pogoji glede varovanja zdravja)
(1) Gradnje in prostorske ureditve so dopustne v vseh območjih urejanja, kakor jih določa ta odlok in če v okolju ne povzročajo 

večjih motenj, kot so dovoljene s predpisi.
(2) Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje 

in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva. Pri vseh drugih posegih, ki povzročajo emisije snovi v okolje, je potrebno pridobiti 
okoljevarstveno dovoljenje. Kjer okoljevarstveno dovoljenje ni potrebno, se skladnost s predpisi ugotavlja s strokovno oceno, kot 
je to skladno s predpisi o varstvu okolja.
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69. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za varstvo kulturne dediščine)

(1) Sestavin del Prikaza stanja prostora so objekti in območja kulturne dediščine, varovani po predpisih s področja varstva 
kulturne dediščine, ki so razvidni iz grafičnega dela Prikaza stanja prostora (obvezna priloga OPN).

(2) Na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski 
izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi 
pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

(3) Za posege v kulturni spomenik, njegovo vplivno območje, varstveno območje kulturne dediščine ali registrirano kulturno 
dediščino z vplivnim območjem, ki je razvidna iz Prikaza stanja prostora, je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne 
službe za varovanje kulturne dediščine.

(4) V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojna služba za varstvo 
kulturne dediščine to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin 
oziroma omeji ali prepove gospodarska ali druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

(5) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, 
stavbne dediščine ali naselbinske dediščine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke 
ostaline po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturno varstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev 
arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih 
predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.

(6) Na območjih in objektih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni ohra-
nitvi dediščine ali zviševanju njene vrednosti in dediščino varujejo na mestu samem (in situ).

(7) Gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled 
objekta in rekonstrukcija objekta na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni, če so s tem prizadete varovane vrednote 
objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot. Odstranitve 
objektov ali delov objektov ter območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja 
varstva kulturne dediščine.

(8) Za poseg v objekt ali območje varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in rav-
nanja, ki vplivajo na varovane vrednote dediščine (npr. gradnja zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, 
vzdrževalna dela, premeščanje dediščine ali njenih delov ter drugo kot določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine). 
To so tudi vsa dela, ki se štejejo za vzdrževanje objekta skladno s predpisi s področja graditve objektov in drugi posegi v prostor, 
ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka OPN ali drugih predpisov.

(9) Objekte in območja kulturne dediščine je treba varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo. Morebitni 
vplivi morajo biti v projektni dokumentaciji detajlno prikazani, zanje pa je treba pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne službe 
za varovanje kulturne dediščine.

(10) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim 
konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. Za kompleksne posege, oziroma za posege v strukturne elemente spome-
nika, je treba izdelati konservatorski načrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev soglasja.

(11) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi 
varstvenih območij dediščine.

(12) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni razglašena za kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da po-
segi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, 
ki so nosilci vrednot registrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni.

(13) Za posamezno registrirano kulturno dediščino veljajo, poleg določb prejšnjega odstavka tega člena, tudi dodatni pro-
storski izvedbeni pogoji:

13.1. Za registrirano stavbno kulturno dediščino velja, da se ohranjajo:
tlorisna in višinska zasnova (gabariti), gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova, oblikovanost zunanjščine (čle-

nitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli), funkcionalna zasnova notra-
njosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora, sestavine in pritikline, stavbno pohištvo in notranja oprema, komunikacijska 
in infrastrukturna navezava na okolico, pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih), celovitost dediščine 
v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine), zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

13.2. Za registrirano naselbinsko dediščino velja, da se ohranjajo:
naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov), odnosi med posameznimi stavbami 

ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, grad-
bene linije, značilne funkcionalne celote), prostorsko pomembnejše naravne prvine (napr. drevesa), prepoznavna lega v prostoru, 
naravne in druge meje rasti ter robovi naselja, podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina), odnosi 
med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega), stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade 
itd.), oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

13.3. Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheolo-
ške ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi 
ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. V primeru, da se 
območje urejuje z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča 
opraviti praviloma že v okviru postopka priprave izvedbenega akta.

13.4. Za registrirano memorialno dediščino se ohranjajo varovane vrednote:
avtentičnost lokacije, materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin, vsebinski in prostorski kontekst 

območja z okolico ter vedute.
13.5. V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine.
13.5.1 Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.
(14) V primeru odkritja nove kulturne dediščine, je treba o tem obvestiti strokovne službe. Ob vseh posegih v zemeljske plasti 

velja tudi splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja, lastnika zemljišča, investitorja ali odgovornega vodjo del ob odkritju arhe-
ološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije. Zaradi varstva arheoloških ostalin je treba pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dedišči-
ne Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
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70. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za ohranjanje narave)

(1) Za gradnjo objektov na območju, ki imajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status je potrebno 
pridobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa naravovarstveno soglasje. Naravovarstvene pogoje in naravovarstveno 
soglasje daje pristojno ministrstvo.

(2) Naravovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi, če za gradnjo enostavnega objekta v skladu s predpisi s področja graditve 
objektov gradbeno dovoljenje ni potrebno in gre za gradnjo na območju, ki ima s področja narave poseben status.

(3) Kakršnikoli posegi in dejavnosti na območjih naravnih vrednot, ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih 
območjih (območjih Natura 2000), ki bi lahko pomenili trajno spremembo lastnosti leteh, naj se ne načrtuje ali izvaja.

(4) Z naravnimi vrednotami je treba ravnati tako, da se ne ogrozi njihov obstoj. Posegi in dejavnosti se na naravni vrednoti 
izvajajo, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti.

(5) Če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti, se posegi in dejavnosti:
– na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni vrednoti izvajajo v obsegu in na način, da se 

ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v 
obsegu in na način, da se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti 
naravne vrednote,

– na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjša vitalnost in ne poslabša zdravstveno stanje drevesa ter, da 
se ne poslabšajo življenjske razmere na rastišču,

– na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne spremenijo kvalitete ekosistema ter naravni procesi v njem do 
takšne mere, da se poruši naravno ravnovesje,

– na botanični in zoološki naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere rastlin in živali, zaradi katerih 
je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do takšne mere, da jim je onemogočeno dolgoročno preživetje.

(6) Ekološko pomembno območje
– Na ekološko pomembnih območjih se v primeru obstoja alternativnih možnosti prostorske ureditve ne načrtujejo, če se za-

radi njihove izvedbe lahko bistveno poslabša ugodno stanje habitatnih tipov ali vrst, zaradi katerih je ekološko pomembno območje 
opredeljeno, v drugih primerih pa se načrtujejo tako, da je njihov neugoden vpliv čim manjši.

– Na ekološko pomembnih območjih, ki niso tudi območja Natura 2000, so vsi posegi in dejavnosti možni, načrtuje pa se jih 
tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst, njihova 
kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila leta z načrtovanim posegom ali dejav-
nostjo prekinjena.

– Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi 
ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.

(7) Na posebnih varstvenih območjih (Natura 2000) se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri:
– ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst;
– ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese 

ali ustrezno rabo;
– ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za najpomemb-

nejše življenjske faze kot so zlasti mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali;
– ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, če je leta prekinjena;
– pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s varstvenimi usmeritvami za posebna varstvena območja, se 

izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.
(8) Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin 

tako, da se:
– živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne ali v čim manjši možni meri, sovpada z obdobji, ko 

potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali 
slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja,

– rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja.
(9) Na območjih Natura 2000 se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.
(10) Posegov in dejavnosti naj se ne načrtuje in izvaja na pomembnejših delih življenjskih prostorov rastlinskih in živalskih vrst, 

zaradi katerih je določeno potencialno posebno varstveno območje (npr. rastišča, gnezdišča, selitvene poti), razen tistih dejavnosti, 
ki pomembno prispevajo k doseganju ciljev varovanega območja.

(11) Habitatni tipi in značilni elementi krajine, so pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na območju Občine Dobje ni 
bilo izvedeno kartiranje habitatnih tipov. Ohranjajo in se ponovno vzpostavljajo tiste značilnosti krajine in elementi, ki so pomemb-
ne za ohranjanje biotske raznovrstnosti (npr.: senožetni visokodebelni sadovnjaki, suha travišča, posamezna drevesa in manjše 
skupine dreves v odprti krajini, vrtače, groblje živice, omejki, obrežna vegetacija ob potokih in rekah).

(12) Ob cesti proti zaselkoma Bevc in Zamšlek, ki poteka mimo ribnika, je treba izvesti omilitvene ukrepe za zaščito dvoživk. 
Ukrepe bo občina izvedla v sodelovanju s pristojnim zavodom za varstvo narave.

71. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za varstvo zraka in varstvo voda in tal)

(1) Ogrevanje objektov se rešuje klasično, spodbuja pa se trajnostna raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja in izved-
ba in namestitev naprav za rabo obnovljivih virov energije vključno z uporabo hišnih vetrnih turbin, za zbiranje in uporabo padavin-
ske vode, za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, vse ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere v območju.

(2) V primeru dejavnosti, ki povzroči emisije odpadnih plinov, se morajo odpadni plini očistit v napravi za čiščenje odpadnih 
plinov.

(3) Pri posameznih obstoječih virih prekomernega onesnaženja zraka mora lastnik meriti nivo onesnaženosti in izvesti ustre-
zno zaščito ali sanacijo. Pri zasnovi nove zazidave je treba upoštevati tudi prevetrenost prostora in spodbujanje lokalne cirkulacije 
zraka.

(4) Za vsak poseg, ki lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda, je treba izdelati hidrološkohidravlično 
analizo in pridobiti soglasje, ki ga izda pristojni organ za upravljanje in varstvo voda.
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(5) Pri načrtovanju poteka trase gospodarske javne infrastrukture je potrebno predvideti čim manjše število prečkanj vodoto-
kov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj leta ne posega na priobalno zemljišče. Manjši odmiki od zakonsko 
določenih so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo po-
slabšana obstoječa stabilnosti brežin vodotokov in njihova prevodna sposobnost.

(6) Raba površinskih voda ali podtalnice je dovoljena le pod pogoji pristojne službe za upravljanje in varstvo voda.
(7) Vse obstoječe vodne vire je treba varovati pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s predpisi o varovanju 

vodnih virov.
(8) Pri načrtovanju dejavnosti in posegov v prostor je treba upoštevati meje priobalnih zemljišč vodotokov, skladno z veljavnimi 

zakonskimi predpisi, razen v primerih, ki jih določa področni zakon o vodah.
(9) Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati ločeno od nerodovitnih tal ter ga uporabiti za 

rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč.

72. člen
(splošni PIP za varstvo pred EMS)

(1) Novogradnja objekta, ki je vir EMS ali rekonstrukcija obstoječega objekta ali naprave, ki je vir sevanja, ne sme povzročiti 
čezmerne obremenitve okolja določene v predpisu o EMS v naravnem in življenjskem okolju.

(2) I. stopnja varstva pred sevanjem velja za območja z namensko rabo: S, C, B, Z (razen ZD) ter A.
(3) II. stopnja varstva pred sevanjem velja za območja brez stanovanj ali začasnega bivanja: I, P, T, E, K, G, V, L, f ali OO. 

II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene javnemu cestnemu prometu.
(4) Pri umeščanju objektov ali naprav, ki predstavljajo vir EMS je treba upoštevati minimalne odmike od stavb v katerih se 

začasno ali stalno zadržujejo ljudje, kot to določa veljavna resorna zakonodaja.
(5) Za gradnjo objektov, ki so viri EMS, je treba izdelati oceno vplivov na okolje in pridobiti soglasje pristojne službe.
(6) Pri umeščanju objektov v prostor naj se upošteva veljavna resorna zakonodaja s področja varstva pred EMS, zlasti z 

vidika varovanja zdravja ljudi.

73. člen
(splošni PIP za varstvo pred hrupom)

(1) Na območju, ki se ureja s tem odlokom, se v skladu z veljavnim predpisom o hrupu v naravnem in življenjskem okolju se 
na območju stavbnih zemljišč s podrobno namensko rabo:

1.1. I. stopnja varstva pred hrupom velja za mirna območja na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred hrupom, razen 
površin prometne infrastrukture, območij gozdov za izvajanje gozdarskih dejavnosti, območij za potrebe obrambe in izvajanje nalog 
policije ter na območjih izvajanja ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

1.2 II. stopnja varstva pred hrupom: čiste stanovanjske površine (SS), stanovanjske površine za posebne namene (SB) ter 
posebno območje, ki je namenjeno površinam za turizem (BT);

1.3. III. stopnja varstva pred hrupom: druge stanovanjske površine (SS kjer so prisotne spremljajoče dejavnosti, SK), A, C, 
B (razen BT), Z, V (razen VI);

1.4. IV. stopnja varstva pred hrupom: K, G, I, LN, P, T, E, O, f, VI.
(2) Celotna obremenitev posameznega območja s hrupom ne sme presegati mejnih ravni, določenih v predpisih o varstvu 

pred hrupom. Novogradnje, rekonstrukcije objektov in naprav ne smejo povzročiti čezmerne obremenitve s hrupom, oziroma ne 
smejo povzročiti povečanja obremenitve s hrupom na območjih, v katerih je obremenitev s hrupom že čezmerna.

(3) Nov objekt ali naprava in objekt ali naprava v rekonstrukciji, ki je vir hrupa, mora za pridobitev dovoljenja za gradnjo ali 
za spremembo namembnosti izpolnjevati pogoje in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje hrupa, ki jih določajo predpisi o 
varstvu pred hrupom.

74. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za zagotavljanje ustreznega osončenja)

(1) Za vse posege, razen za rekonstrukcije in spremembe namembnosti, je potrebno stanovanjskim bivalnim prostorom 
zagotoviti minimalno osončenje, skladno z veljavno zakonodajo.

(2) Morebitna ustreznost se (v primeru spornosti) dokazuje z elaboratom osenčenja, iz katerega mora biti na fasadah priza-
detih objektov razviden potek senc na dan 21. 12., 21. 3. in 23. 9., in sicer ločeno zaradi reliefa in vpliva objektov.

(3) Bivalni prostori v stanovanjskih stavbah, na katere vpliva osenčenje, morajo biti osončeni:
– 21. 12. 1 h
– 21. 3. in 23. 9. 3 h

75. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji na plazljivih in erozijskih območjih)

(1) V primeru, da se ugotovi potencialno plazljivo območje, lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v ze-
mljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča, in sicer na naslednje 
načine:

– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
(2) Na erozijsko najbolj ogroženih območjih je prepovedano posegati v prostor, razen ukrepov za varstvo pred naravnimi 

nesrečami. Na drugih erozijskih območjih je treba zagotavljati, da se bodo prostorske ureditve in posegi v prostor načrtovali in 
izvajali na podlagi ustrezne strokovne podlage (geomehanskega poročila).

(3) Za vse posege na ugotovljenem plazljivem območju je treba izdelati ustrezne strokovne podlage (geomehansko poročilo), 
v kateri se predvidi ustrezne zaščitne ukrepe ter pridobiti soglasje pristojne službe.
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76. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnje na območjih potresne ogroženosti)

Objekti morajo biti protipotresno grajeni v skladu s pogoji, ki veljajo za območje s potresno nevarnostjo za posamezno ob-
močje ogroženosti.

77. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede varstva voda)

(1) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen posegov, ki jih dovoljuje zakon s področja 
urejanja voda ter s soglasjem pristojnega organa za upravljanje z vodami.

(2) Pri prostorskem načrtovanju je treba upoštevati, da so na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedane dejavnosti in 
posegi v prostor, ki bi lahko:

– ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,
– zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda,
– ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,
– onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
(3) Oddajanje toplote v površinske in podzemne vode ali odvzem toplote iz površinskih in podzemnih voda je dovoljeno samo 

na način in pod pogoji, ki jih določa zakon in predpisi s področja varstva okolja.
(4) Prepovedano je odlaganje odvečnega odkopnega materiala, odpadnega gradbenega materiala ali zemlje v struge vo-

dotokov.
(5) Za vsak poseg, ki bi lahko začasno ali trajno vplival na vodni režim ali stanje voda je treba pridobiti vodno soglasje, ki ga 

izda organ pristojen za upravljanje z vodami.
(6) Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču se lahko izvajajo rekonstrukcije, 

spremembe namembnosti ali nadomestne gradnje le če:
– se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost,
– se s tem ne poslabšuje stanje voda,
– je omogočeno izvajanje javnih služb,
– se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda,
– to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in
– se z rekonstrukcijo ali nadometno gradnjo oddaljenost do meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.

78. člen
(pogoji za varstvo pred ostalimi naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Novi viri tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi, se lahko gradijo le na območjih, na katerih je 
za njih zagotovljena minimalna oddaljenost od sosednjih objektov. Minimalna oddaljenost mora biti takšna, da zagotavlja 
sprejemljivo ogrožanje glede na ranljivost sosednjih objektov ter razreda vplivnega območja obrata v skladu z veljavnimi 
predpisi.

(2) Večja sprememba obstoječih virov tveganja je možna le v primeru, da se za sosednje objekte zagotavlja sprejemljivo 
ogrožanje skladno s področno zakonodajo. Sprejemljivost ogrožanja se za nove in obstoječe vire tveganja preverja v postopku 
pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za vir tveganja. Če pa okoljevarstveno dovoljenje ni potrebno, se sprejemljivost ogrožanja 
preveri v strokovni oceni.

79. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za varstvo pred požarom)

(1) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – za-
snova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni 
objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.

(2) Pri umeščanju objektov v prostor je treba, skladno z zakonodajo, zagotoviti potrebne odmike od meje parcel in med 
objekti ali potrebne protipožarne ločitve, vire vode za gašenje ter neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za 
intervencijska vozila.

80. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za člene vezane na področno zakonodajo)

V vseh členih, kjer so določbe vezane na veljavno področno zakonodajo, se upoštevajo pri predmetnih postopkih vsakokratne 
spremembe teh zakonskih predpisov. Zaradi sprememb zakonskih predpisov ni nujno spreminjati določb tega odloka, pač pa se 
tudi te spremembe zajame v sklopu sprememb in dopolnitev tega odloka, in se uporabljajo neposredno.

4 PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

4.1 Splošna merila in pogoji za posamezne podrobnejše namenske rabe

81. člen
(merila in pogoji)

(1) Splošna merila in pogoji veljajo za vse posamezne sklope podrobnejše namenske rabe na celotnem območju OPN, 
ob tem, da so s posebnimi pogoji in določili za posamezno območje urejanja določeni dodatni pogoji oziroma dodatna 
določila.
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82. člen
(območje SS)

SS – stanovanjske površine
1 OBMOČJE NAMENSKE RABE

S območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim
2 OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE

SS stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez dejavnosti ali s spremljajočimi dejavnostmi
3 DOPUSTNE DEJAVNOSTI
(1) Poleg bivanja so dopustni tudi turistične, nastanitvene, storitvene in obrtne dejavnosti, razen kmetijstva in proizvodnje. Površina 
prostorov za druge dejavnosti je lahko do neto 100 m². Dejavnosti so dovoljene, če ne generirajo tovornega in večjega osebnega 
prometa, poleg tega morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– da prevladujoča raba stavbe ostane stanovanjska;
– da je dovolj velika zemljiška parcela, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta vključno z zadostnimi 
parkirnimi površinami za potrebe objekta – stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev;
– da je neposredno navezana na prometno infrastrukturo;
– da ni bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij) glede na 
obstoječe obremenitve.
(2) Obstoječim objektom se lahko spremeni namembnost za dejavnosti, ki so za območje urejanja dopustne, pod pogojem da se 
zagotovi infrastrukturne in prostorske potrebe (parkirne površine in priključki).
4 DOPUSTNI OBJEKTI
(1) STAVBE
– stanovanjske stavbe,
– nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti
(2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI:
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture;
(3) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI:
– pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov se upošteva pogoje splošnega PIP 
in Prilogo 2.
5 VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
(1) Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov, vse v skladu s 
splošnimi pogoji tega odloka.
(2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red.
6 MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE: veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg tega pa še:
– 1. Gabariti – višinski gabarit: na ravnem terenu je dovoljena popolnoma ali delno vkopana klet ter etažnost objektov do 

največ (K) + P + 1 + M, na nagnjenem terenu mora biti klet vsaj delno vkopana, dovoljena etažnost do največ 
K + P + M. Kota pritličja pri vhodu ne sme biti višja od 45 cm nad terenom. Možna je izraba druge kleti in druge 
mansarde, kjer je zaradi širine objekta to mogoče in izvedljivo. Pri določanju višine stavb je treba upoštevati 
tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih in sosednjih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz 
silhuete naselja (da ne bodo bistveno višje ali bistveno nižje) in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti.

– 2. Streha – dovoljene so dvokapne, enokapne in strehe vseh naklonov, smer slemena mora biti vzporedno z daljšo stra-
nico objekta;
– večkapne strehe so dovoljene v primeru, kadar se želi optično zmanjšati volumen stavbe, kadar je smiselno 
poudariti drugo funkcijo stavbe od obstoječega okolja, kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba) ali če gre 
za drugačno tipologijo objekta;
– dovoljeno je kombiniranje dvokapnih in večkapnih streh z ravnimi strehami (2–10°), predvsem v primeru pokritih 
teras, vetrolovov, zimskih vrtov in drugih dozidav;
– dovoljeni so strešna okna in frčade. Vse frčade na eni strehi naj imajo enako obliko odprtine in strehe. Na eni 
strešini sta lahko največ dve enaki frčadi v dolžini do 1/2 dolžine strešine;
– na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in fotovoltaičnih celic, vendar te ne smejo segati nad 
sleme strehe;
– dovoljena je kritina v barvi, ki bo usklajena z barvo strešin prevladujočih objektov v območju. Kritine ne smejo 
biti bleščeče.

3. Fasade Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo pogoji:
– s prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta;
– vsi pomožni objekti morajo biti usklajeni z osnovno stavbo glede barve in oblikovanosti fasad.

4. Infrastruktura v največji možni meri naj infrastrukturni vodi potekajo podzemno.
7 DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Dovoli se trajnostna raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja in raba obnovljivih virov energije z izjemo vetrne energije. 
Dovoli se zbiranje in uporabo padavinske vode, kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za potrebe gospodinjstev, vse ob 
pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju.
(2) Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa.
(3) Dvostanovanjski objekt je lahko ločen po horizontali ali vertikali (kar pomeni več vhodov).
(4) Pri obnovah stavb (podstrehe, zvonik cerkve) je treba v primeru najdbe zatočišča z večjim številom netopirjev pred začetkom 
obnove obvestiti pristojno ZRSVN, prenova objekta se izvaja prilagojeno življenjskemu ciklusu netopirjev (najbolje v času od 
1. septembra do 15. aprila), pri prenovi naj se ohranijo preletevalne odprtine, morebitno osvetljevanje površin naj se načrtuje tako, 
da bo svetloba časovno omejena in prostorsko usmerjena k tlom.
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8 POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
V območjih so dovoljene le manjše obrtne delavnice, ki ne zahtevajo zunanjih deponij in ne presegajo velikosti 80 m² tlorisne 
površine.

83. člen
(območje SB)

SB – večstanovanjska pozidava za posebne namene
1 OBMOČJE NAMENSKE RABE

S Območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim
2 OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE

SB Stanovanjske površine za posebne namene, ki so namenjeni za občasno ali stalno bivanje ostarelih, otrok, študentov 
in drugih socialnih skupin ter varovanim stanovanjem

3 DOPUSTNE DEJAVNOSTI
Poleg bivanja so dopustne spremljajoče dejavnosti, in sicer: zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in 
športne dejavnosti, ob pogojih, da je:
– dovolj velika zemljiška parcela, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje dejavnosti vključno z zadostnimi 
parkirnimi površinami;
– neposredna navezanost na prometno infrastrukturo;
– dejavnosti ne bodo bistveno povečale negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij) 
glede na obstoječe obremenitve.
4 DOPUSTNI OBJEKTI
(1) STAVBE
– stanovanjske stavbe
– nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti.
(2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.
(3) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI:
– Pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov se upošteva pogoje splošnega PIP 
in Prilogo 2.
– Na skupnih funkcionalnih površinah objektov so dovoljene gradnje in postavitve enostavnih objektov za skupne potrebe (igri-
šča, parkovna oprema, nadstrešnice, paviljoni), gradnje in postavitve ograj ter opornih zidov, postavitve začasnih objektov (razen 
objektov, namenjenih skladiščenju) in vadbenih objektov ter spominskih obeležij in urbane opreme.
– Dovoljeni so tudi skupni infrastrukturni objekti za potrebe območja (napr. toplarna, kotlarna ipd.)
5 VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
(1) Gradnje novih objektov (dozidave in nadzidave), rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov, vse v skladu s 
splošnimi pogoji tega odloka.
(2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red, kadar gre za nadomestno gradnjo, 
kadar je odstranitev potrebna zaradi gradnje javne infrastrukture oziroma urejanja javnih površin.
6 MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE: veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg tega pa še:
1. Gabariti – tlorisni gabariti: večstanovanjska prostostoječa hiša, vila blok in blok: podolgovat ali kvadraten tloris, lahko tudi 

druge oblike, (npr. L, T ipd). Dovoli se združevanje blokov v nize in kareje;
– višinski gabarit: do 2 K + P + 3. Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati 
tudi vertikalni gabarit kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo iz-
stopale iz silhuete območja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti.

2. Streha – dovoljene so vse: enokapne in/ali ravne strehe ter izjemoma dvo in večkapne strehe, smer slemena mora biti 
vzporedno z daljšo stranico objekta;
– naklon streh je poljuben;
– dovoljeni so strešna okna, strešne terase ipd.;
– na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad 
sleme strehe.

3. Fasade Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo pogoji:
– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih 
elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi, nizu oziroma kareju;
– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih 
sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov);
– vsi objekti in naprave morajo biti usklajeni s prostorsko podobo posameznih območij.

4. Infrastruktura – v največji možni meri naj infrastrukturni vodi potekajo podzemno.
7 DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Parkiranje se lahko zagotovi v povečanih kletnih etažah, zagotavlja naj se parkovne in športne površine, ki naj zavzemajo 
najmanj 20 % območja. V primeru izvedbe varovanih stanovanj je potrebno zagotoviti 1 PM/stanovanje za obiskovalce.
(2) Spodbuja se trajnostna raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja in raba obnovljivih virov energije z izjemo vetrne ener-
gije. Priporoča se zbiranje in uporaba padavinske vode, kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, vse ob pogoju, da se s 
tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju.
(3) Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa.
8 POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
Ni posebnih pogojev in določil.
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84. člen
(območje SK)

SK – površine podeželskega naselja, kmetije in stanovanjske hiše

1 OBMOČJE NAMENSKE RABE

S Območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim

2 OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE

SK Površine podeželskega naselja, ki so namenjene kmetijam z dopolnilnimi in drugimi dovoljenimi dejavnostmi na kmetiji 
in bivanju

3 DOPUSTNE DEJAVNOSTI

Poleg bivanja so dopustne dejavnosti tudi kmetijstvo, poslovne dejavnosti, trgovina, gostinstvo (tudi turističnih nastanitvenih ka-
pacitet) ter storitvene dejavnosti in druge dejavnosti (površina prostorov za dejavnost do neto 150 m²), ki ne generirajo tovornega 
niti večjega osebnega prometa, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je dovolj velika zemljiška parcela, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta vključno z zadostnimi 
parkirnimi površinami za potrebe objekta – stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev;
– da je neposredno navezana na prometno infrastrukturo;
– da je brez bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij) glede 
na obstoječe obremenitve;
– da so storitvene dejavnosti v kleteh in pritličju objektov;
– dopustne so spremembe namembnosti objektov pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z namensko rabo tega območja.

4 DOPUSTNI OBJEKTI

(1) STAVBE:
– stanovanjske stavbe: ob upoštevanju obstoječe tipične (tipologije) zazidave za SK;
– nestanovanjske stavbe: nestanovanjske kmetijske in druge nestanovanjske stavbe, ob upoštevanju omejitev glede dopustnih 
dejavnosti in oblikovanja.
(2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI:
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture;
– ureditev dvorišč v funkciji gospodarstva.
(3) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI:
– Pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov se upošteva pogoje splošnega PIP 
in Prilogo 2.
– Dopustni pomožni kmetijskogozdarski objekti razen gozdne vlake, gozdne žičnice; na območjih kmetij se dovoli ureditev gnojišč 
in zbiralnikov gnojnice ali gnojevke, ki pa morajo biti vsaj 5 m oddaljena od meje s sosednjo zemljiško parcelo, ki je namenjena 
za stanovanjsko gradnjo, razen če se lastnik sosednjega zemljišča strinja z manjšim odmikom.

5 VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV

(1) Gradnje novih objektov (dozidave in nadzidave), rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov, vse v skladu s 
splošnimi pogoji tega odloka.
(2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red.

6 MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE: veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg tega pa še:

a) Stanovanjski in nestanovanjski objekti, razen pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov

1. Gabariti – tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris, razlika med osnovnima stranicama je od 1:1,4 do 1:2;
– dovoljeno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni podolgovat tloris (oblike L);
– višinski gabarit: na ravnem terenu je dovoljena popolnoma ali delno vkopana klet ter etažnost objektov do 
največ (K) + P + 1 + M. Na nagnjenem terenu mora biti klet pretežno vkopana, dovoljena etažnost do največ K 
+ P + M. Pri določanju višine stavb je treba, poleg predpisanih dopustnih višin, upoštevati tudi vertikalni gabarit 
kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete 
naselja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti;
– kolenčni zid objekta s klasično dvokapno ali večkapno streho je največ do 100 cm.

2. Streha – dovoljene so klasične dvokapne strehe, smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta;
– večkapne (štirikapne) strehe so dovoljene v primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe, 
kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba, ipd.) ali če gre za drugačno tipologijo objekta, vezano na prevla-
dujoč kakovosten tip objekta v okolici;
– naklon dvokapnih in večkapnih streh je od 35° do 45°;
– pri prizidkih je dovoljeno kombiniranje dvokapnih in večkapnih streh z ravnimi (naklon 2–10°) ali enokapnimi 
(v tem primeru je naklon od 10–35°) strehami, kadar gre za strehe (pokritih) teras, vetrolovov in zimskih vrtov;
– dovoljeni so čopi, kjer je so avtohtoni oziroma prevladujoči in v izrazito vetrovnih območjih;
– dovoljena so strešna okna, dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha. Vse frčade na eni strehi 
naj imajo enako obliko odprtine in strehe. Na eni strešini so lahko največ tri frčade;
– na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad sleme 
strehe, lahko pa so nameščeni tudi na tla;
– dovoljena je kritina v opečno rdeči, sivi in temno rjavi barvi, glede na prevladujoč tip kritine v naselju. Kritine 
ne smejo biti bleščeče.
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3. Fasade Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo pogoji:
– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in obli-
kovanje drugih fasadnih elementov naj bodo usklajeni s tradicionalnimi objekti. S prizidki je treba zagotoviti 
skladnost celotne podobe objekta;
– fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo pokončne oblike;
– na ruralnih območjih se dovoli in spodbuja postavitev objektov povsem tradicionalnega oblikovanja in mate-
rialov;
– fasade so lahko delno tudi lesene in obložene s kamnom; detajli na objektih naj bodo, v območjih ohranjenih 
tradicionalnih objektov, tradicionalni;
– pri lesenih fasadah se lahko uporabijo polkrožna bruna;
– izjemoma se dovolijo sodobni fasadni materiali in oblikovanje, če se pri objektu uporabijo tradicionalna dvo-
kapna streha in tradicionalni volumni (tlorisni in višinski gabarit).

4. Infrastruktura – v največji možni meri naj infrastrukturni vodi potekajo podzemno;
– uredi se kanalizacijo in čiščenje odpadne vode na manjših čistilnih napravah, kjer to ni možno, se pri novogra-
dnjah in obnovah zagotovi nepretočne greznice.

b) Pomožni kmetijskogozdarski objekti (stavbe)
1. Lokacija  
in gabariti

– objekti na parceli se lahko sestavljajo v nize ali skupine, če je taka postavitev značilna za naselje in če gre za 
gručasti oziroma vrstni tip organizacije dvorišča;
– tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris;
– višinski gabarit: (K) + P +1 + p (podstrešje) na ravnem terenu ali (K) + P + p (podstrešje) pri objektih v nagnje-
nem terenu. Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit 
kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete 
naselja (da ne bodo višje, lahko pa so nižje). Dovoli se večja višina (do 2 m) v primerih postavitve silosov.

2. Streha – dovoljene so klasične dvokapne strehe (naklon 35° do 45°). Dovolijo se odstopanja od tega naklona v primeru 
objektov velikih dimenzij, če je to usklajeno s stanovanjskim ter drugimi objekti na zemljiški parceli oziroma v 
okviru kmetije. V teh primerih se lahko uredi dvokapna streha nižjega naklona, pa tudi enokapna ali ravna streha;
– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta;
– dovoljeni so čopi, kjer so avtohtoni oziroma prevladujoči;
– na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad 
sleme strehe;
– dovoljena je kritina v opečno rdeči in temno sivi in temni sivi barvi, glede na prevladujoč tip kritine v naselju. 
Kritine ne smejo biti bleščeče.

3. Fasade Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo pogoji:
– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in obliko-
vanje drugih fasadnih elementov naj bodo usklajeni s tradicionalnimi gospodarskimi objekti. S prizidki je treba 
zagotoviti skladnost celotne podobe objekta;
– dovoli in spodbuja se postavitev objektov tradicionalnega oblikovanja in materialov;
– zatrepi gospodarskih objektov naj bodo leseni oziroma v temnejši fasadni barvi;
– pri lesenih fasadah se lahko uporabijo polkrožna bruna.

4. Infrastruktura – vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture morajo biti v podzemni izvedbi;
– uredi se kanalizacijo in čiščenje odpadne vode na manjših čistilnih napravah, kjer to ni možno, se pri novogra-
dnjah in obnovah zagotovi nepretočne greznice.

7 DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Spodbuja se trajnostna raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja in raba obnovljivih virov energije z izjemo vetrne 
energije. Za zbiranje in uporabo padavinske vode, za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za potrebe gospodinjstev z 
izjemo gnoja in gnojevke, vse ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju.
(2) Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa.
(3) Pri obnovah stavb (podstrehe, zvonik cerkve) je treba v primeru najdbe zatočišča z večjim številom netopirjev pred začetkom 
obnove obvestiti pristojno ZRSVN, prenova objekta se izvaja prilagojeno življenjskemu ciklusu netopirjev (najbolje v času od 
1. septembra do 15. aprila), pri prenovi naj se ohranijo preletevalne odprtine, morebitno osvetljevanje površin naj se načrtuje tako, 
da bo svetloba časovno omejena in prostorsko usmerjena k tlom.
(4) Če so določbe v neskladju z varstvenim režimom kulturnih spomenikov in kulturne dediščine, je potrebno upoštevati varstvene 
režime. Za posege na območjih in objektih kulturnih spomenikov in kulturne dediščine je potrebno pridobiti pogoje in soglasja 
pristojnega organa za varovanje kulturne dediščine.
8 POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
(1) V enoti ZA19 se v strugo vodotoka in obrežni pas vegetacije ne sme posegati.
(2) V enoti SU29 in PR12 se na prostih površinah za gradnjo posege izvaja tako, da se v največji možni meri ohranja ekstenzivne 
sadovnjake, ki predstavljajo pomemben habitat za gnezdenje ptičev (rjavi srakoper, pivka, mali detel) ali pa so zatočišča netopirjev.
(3) V enoti RA18 naj se v strugo potoka in obrežni pas vegetacije ne posega. Obstoječe drevje naj se v čim večji meri ohrani 
in vključi v krajinsko zasnovo objekta. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred poškodbami. Gradnja in ureditev 
okolice načrtovanih objektov naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik, prehodi v 
okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni. Pri ureditvi zelenih površin ob objektu naj se zasadi avtohtono drevje in grmovnice ter 
zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša. Območja naj se ne ograjuje. Osvetljevanje okolice 
naj se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti tlom te časovno omejena skladno 
s področno zakonodajo.
(4) V enoti DO15 se postavitev objektov načrtuje tako, da se v čim večji meri ohranja ekstenzivne sadovnjake.
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85. člen
(območje A)

A – površine razpršene poselitve
1 OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE

A Površine razpršene poselitve, kot avtohtoni vzorec v krajini, nizke gostote pozidave, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, 
razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij 
(manjša gručasta naselja)

2 DOPUSTNE DEJAVNOSTI
(1) Poleg bivanja so dopustne tudi kmetijstvo, gostinstvo (tudi turističnih nastanitvenih kapacitet – apartmajev) ter storitvene de-
javnosti in druge dejavnosti (površina prostorov za dejavnost do neto 150 m²), ki ne generirajo tovornega niti večjega osebnega 
prometa, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je dovolj velika zemljiška parcela, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta vključno z zadostnimi 
parkirnimi površinami za potrebe objekta – stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev;
– da je neposredno navezana na prometno infrastrukturo;
– da je brez bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij) glede 
na obstoječe obremenitve.
(2) Dopustne so spremembe namembnosti objektov pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z namensko rabo tega 
območja.
3 DOPUSTNI OBJEKTI
(1) STAVBE
– stanovanjske stavbe
– nestanovanjske stavbe: nestanovanjske stavbe, ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti in oblikovanja.
(2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI:
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture;
– ureditev dvorišč v funkciji gospodarstva;
(3) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI:
– Pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov se upošteva pogoje splošnega PIP 
in Prilogo 2.
– Pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov, postavitvi začasnih objektov (razen objektov, namenjenih skladišče-
nju), vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme se upošteva pogoje splošnega PIP.
4 VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
(1) Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov, vse v skladu s 
splošnimi pogoji tega odloka.
(2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red.
5 MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE: veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg tega pa še:
a) Stanovanjske stavbe
1. Gabariti – tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris;

– višinski gabarit: na ravnem terenu je dovoljena popolnoma ali delno vkopana klet ter etažnost objektov do naj-
več (K) + P +1 + M. Na nagnjenem terenu mora biti klet vsaj delno vkopana, dovoljena etažnost je do K + P + M. 
Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit kakovo-
stnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja 
(da ne bodo bistveno višje ali bistveno nižje) in bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti.

2. Streha – dovoljene so simetrične dvokapne strehe, smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta;
– večkapne (štirikapne) strehe so dovoljene v primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe, 
ali če gre za drugačno tipologijo objekta, vezano na prevladujoč kakovosten tip objekta v okolici;
– naklon dvokapnih in večkapnih streh je od 35° do 45°;
– izjemoma se dovolijo enokapne (naklon 10–35°) in ravne strehe (naklon 2–10°), če se pri objektu uporabijo tra-
dicionalni volumni (tlorisni in višinski gabarit) in tradicionalni fasadni materiali (omet, les, opeka, avtohtoni kamen);
– pri prizidkih je dovoljeno kombiniranje dvokapnih in večkapnih streh z ravnimi ali enokapnimi strehami, vendar 
le v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in drugih dozidav;
– dovoljeni so čopi, kjer so avtohtoni oziroma prevladujoči in v izrazito vetrovnih območjih;
– dovoljena so strešna okna, dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha. Vse frčade na eni strehi 
naj imajo enako obliko odprtine in strehe. Na eni strešini so lahko največ tri frčade;
– na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad 
sleme strehe;
– dovoljena je kritina v opečno rdeči, sivi in temno rjavi barvi, glede na prevladujoč tip kritine v občini. Kritine ne 
smejo biti bleščeče.

3. Fasade Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo pogoji:
– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in obli-
kovanje drugih fasadnih elementov naj bodo usklajeni s tradicionalnimi objekti. S prizidki je treba zagotoviti 
skladnost celotne podobe objekta;
– fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo načeloma pokončne oblike;
– na ruralnih območjih se dovoli in spodbuja postavitev objektov povsem tradicionalnega oblikovanja in materialov;
– fasade so lahko delno tudi lesene in obložene s kamnom; detajli na objektih naj bodo, v območjih ohranjenih 
tradicionalnih objektov, tradicionalni;
– pri lesenih fasadah se lahko uporabijo tudi polkrožna bruna;
– izjemoma se dovolijo sodobni fasadni materiali in oblikovanje, če se pri objektu uporabijo tradicionalna dvo-
kapna streha in tradicionalni volumni (tlorisni in višinski gabarit).



Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 21. 4. 2017 / Stran 3029 

4. Infrastruktura – uredi se kanalizacijo in čiščenje odpadne vode na manjših čistilnih napravah, kjer to ni možno, se pri novogra-
dnjah in obnovah zagotovi nepretočne greznice;
– v največji možni meri naj infrastrukturni vodi potekajo podzemno.

b) Druge stavbe
Druge stavbe (za različne dejavnosti), ki so dovoljene v okviru namenske rabe A, morajo biti po vertikalnih in horizontalnih gabaritih, 
oblikovanju streh in fasad usklajene s stanovanjskimi objekti.
6 DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Spodbuja se trajnostna raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja in raba obnovljivih virov energije z izjemo vetrne ener-
gije. Dovoli se zbiranje in uporaba padavinske vode in kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov.
(2) Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dovoza.
(3) Pri obnovah stavb (podstrehe, zvonik cerkve) je treba v primeru najdbe zatočišča z večjim številom netopirjev pred začetkom 
obnove obvestiti pristojno ZRSVN, prenova objekta se izvaja prilagojeno življenjskemu ciklusu netopirjev (najbolje v času od 
1. septembra do 15. aprila), pri prenovi naj se ohranijo preletevalne odprtine, morebitno osvetljevanje površin naj se načrtuje tako, 
da bo svetloba časovno omejena in prostorsko usmerjena k tlom.
(4) Če so določbe v neskladju z varstvenim režimom kulturnih spomenikov in kulturne dediščine, je potrebno upoštevati varstvene 
režime. Za posege na območjih in objektih kulturnih spomenikov in kulturne dediščine je potrebno pridobiti pogoje in soglasja 
pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
7 POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
(1) V teh območjih so možne spremembe namembnosti gospodarskih poslopij v stanovanjska, vendar le ob pogoju, da se arhi-
tektonske značilnosti objektov ne razlikujejo bistveno od ostalih stanovanjskih objektov. Ohranjati je treba objekte gospodarstev, 
ki se še ukvarjajo s primarnimi dejavnostmi.
(2) Kmetija Romih – pri pozidavi se ne sme posegati v gozdni rob oziroma mejice. Drevesna naravna vrednota naj se ne uničuje, 
poškoduje ali se poslabša vitalnost drevesa. Pred izvedbo del v bližini naj se drevo ustrezno zaščiti. Posegi na območje tlorisa 
krošnje niso dovoljeni, večja zemeljska dela pa ne v radiu, ki je enak stojni višini drevesa.
(3) V enoti LA118 naj se gradnja novih objektov načrtuje čim bližje cesti in obstoječim objektom. Obstoječe drevje naj se v čim večji 
meri ohrani in vključi v krajinsko zasnovo objekta. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred poškodbami. Gradnja 
in ureditev okolice načrtovanih objektov naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik. 
Prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni. Pri ureditvi zelenih površin ob objektu naj se zasadi avtohtono drevje in 
grmovnice ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša. Območja naj se ne ograjuje. Osve-
tljevanje okolice naj se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti tlom. Časovno naj 
bo omejena skladno s področno zakonodajo.
(4) Pri kapelici v Gorici pri Dobjem je potrebno ohraniti gozdiček, ki loči kapelico od preostale pozidave.
(5) V enoti SK31 se v strugo vodotoka in obrežni pas vegetacije ne sme posegati. Ureditev okolice objekta se izvede brez škarp, 
teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik. Prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni. Zelene po-
vršine v okolici objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih 
rastlinskih vrst naj se ne vnaša. Zunanje osvetljevanje objektov naj se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba 
prostorsko usmerjena proti tlom ter časovno omejena. Območja urejanja naj se ne ograjuje.
(6) V enoti LA122 naj se gradnja novih objektov načrtuje čim bližje cesti in obstoječim objektom. Obstoječe drevje naj se v čim večji 
meri ohrani in vključi v krajinsko zasnovo objekta. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred poškodbami. Gradnja 
in ureditev okolice načrtovanih objektov naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik, 
prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni. Pri ureditvi zelenih površin ob objektu naj se zasadi avtohtono drevje in 
grmovnice ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša. Območja naj se ne ograjuje. Osve-
tljevanje okolice naj se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti tlom te časovno 
omejena skladno s področno zakonodajo.
(7) V enoti DO7 se na prostih površinah za gradnjo posege izvaja tako, da se v največji možni meri ohranja ekstenzivne sadov-
njake, ki predstavljajo pomemben habitat za gnezdenje ptičev (rjavi srakoper, pivka, mali detel) ali pa so zatočišča netopirjev.

86. člen
(območje CU)

CU – Osrednja območja centralnih dejavnosti
1 OBMOČJE NAMENSKE RABE

C Območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju.
2 OBMOČJE PODPODROBNEJŠE NAMENSKE RABE

CU Osrednja območja centralnih dejavnosti, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, 
socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanja.

3 DOPUSTNE DEJAVNOSTI
(1) Trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo 
in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter bivanje.
(2) Bivanje
(3) Dovoljena je prenova neizrabljenih podstrešij v stanovanjske namene, v ateljeje in v poslovne prostore samostojnih delavcev 
v kulturi in samostojnih delavcev intelektualnih storitev.
(4) Obstoječim objektom se lahko spremeni namembnost za dejavnosti, ki so za območje urejanja dopustne.
4 DOPUSTNI OBJEKTI
(1) STAVBE
– Stanovanjske stavbe
– Nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti.
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(2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske (bazne postaje), energetske in okoljske infrastrukture,
– trgi, zelenice, otroška igrišča, parkirišča za osebna vozila.
(3) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI:
– pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov se upošteva pogoje splošnega PIP 
in Prilogo 2;
– dovoljeno je postavljanje tipskih kioskov, postavitve začasnih objektov (razen objektov, namenjenih skladiščenju);
– dovoljene so postavitve in odstranitve začasnih tipskih objektov, namenjenih občasni trgovski ponudbi ali občasnim javnim 
prireditvam, vendar tako, da niso prizadete prvine urbane, kulturne in naravne dediščine. Ti objekti so lahko postavljeni za čas 
sezonske prodaje oziroma za čas prireditev, vendar največ za 3 mesece;
– dovoljeno je postavljati urbano opremo (konfini, klopi, korita za cvetje in zelenje), njihova postavitev in oblikovanje morata upo-
števati urbanistično arhitekturne prostorske značilnosti;
– namestitev zabojnikov za komunalne odpadke na za to namenjena mesta, ne sme razvrednotiti kvalitet okolja;
– dovoljeni so reklamni izveski, oblikovani skladno s stavbo, na kateri so izobešeni, in skladno z dejavnostjo oglaševanja. Mini-
malna svetla višina do izveskov, ki segajo v ulični prostor je 2,50 m;
– plakatiranje je dovoljeno na posebnih, za ta namen oblikovanih stebrih in panojih.

5 VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV

(1) Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave morajo biti skladne z razpoložljivim prostorom na parceli. Dopustne so tudi 
rekonstrukcije, vzdrževanje objektov.
(2) Ohranjanje delov prvotnih objektov kot samostojnih objektov, ločenih od novih, ni dovoljeno. Dovoljena je ohranitev dela ob-
stoječega objekta, v primeru da se ta vključi v gradbene mase novega objekta.
(3) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red.

6 MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE: veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg tega pa še:

1. Gabariti – na tem območju ni dovoljeno posegati v prostor prek obstoječih horizontalnih in vertikalnih gabaritov. Pri do-
ločanju višine novega slemena je treba obvezno upoštevati silhueto naselja, tako da novi objekti ne izstopajo 
iz celovite podobe mesta;
– pri določanju gradbene mase se upoštevajo mere in sorazmerja istih dejavnikov na tem območju ali v okviru 
stavbnega otoka;
– na celotnem območju urejanja ni dovoljeno postavljati novih dominant v prostoru.

2. Streha – pri določanju tipa, naklona, smeri slemena oziroma strehe in kritine se upoštevajo obstoječe kvalitete oziroma 
prevladujoč tip na tem območju. V primeru, da gre za dvokapne strehe, je prednostna kritina z izgledom opeč-
nega strešnika;
– na posamičnih dominantnih objektih ali zaključenih celotah objektov (napr.: cerkev) je dovoljena kritina z ba-
kreno ali drugo pločevino ustrezne barve.

3. Fasade – pri obdelavi fasad historičnih objektov je treba uporabljati izvirne materiale, pri eventualnih novih fasadah pa 
materiale, ki so skladni z okolico. Novi materiali (les, jeklo, steklo in umetni kamen) so dovoljeni elementi na 
fasadi, razen v izjemnih primerih, katere zaradi posebnih arhitekturnih kvalitet usmerja pristojna služba spome-
niškega varstva;
– vsi objekti in naprave morajo biti usklajeni s prostorsko podobo območja.

4. Infrastruktura – vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture morajo biti praviloma v podzemni izvedbi,
– bazne in trafo postaje se v prostor umeščajo na način, da ne vplivajo negativno na obstoječe prostorske  
kakovosti (na vidno izpostavljenih mestih).

7 DRUGA MERILA IN POGOJI

(1) Pogoji za prometno urejanje:
– na celotnem območju urejanja je obvezna uskladitev novih prometnih površin in prometnih ureditev z obstoječimi urbanističnimi, 
krajinskimi in arhitekturnimi kvalitetami;
– pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je obvezna uskladitev nivoja vozišča in pločnikov z nivojem vhodov v objekte javnega 
značaja. Prečkanje cest se uredi tako, da ustrezajo prehodom za gibalno ovirane osebe.
(2) Pogoji za priključevanje na okoljsko, energetsko in komunikacijsko omrežje:
– rekonstrukcije in sanacije komunalnega omrežja je treba izvajati časovno in fizično usklajeno z upoštevanjem racionalnosti 
izvajanja posegov glede na druge komunalne vode na isti trasi. Dela je treba obvezno uskladiti z deli na cestah, javnih površinah 
(pločnikih, trgih, dvoriščih) oziroma na objektih v soseščini;
– vse elektro omrežje na celotnem območju urejanja je treba praviloma graditi kot kabelsko kanalizacijo;
– komunikacijsko omrežje je treba praviloma graditi v kabelski kanalizaciji. Pri tem je treba upoštevati možnosti razvoja dodatnih 
vodov za nove komunikacijske storitve;
– nove transformatorske postaje in ostale objekte ter naprave energetskega in telekomunikacijskega omrežja je treba graditi v 
sklopu objektov. Priključne omarice energetskega in komunikacijskega omrežja ne smejo biti nameščene na glavnih fasadah 
objektov in ne smejo biti vizualno izpostavljene v odprtih ambientih;
– gradnja novih baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov je dovoljena.
(3) Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa.
(4) Če so določbe v neskladju z varstvenim režimom kulturnih spomenikov in kulturne dediščine, je potrebno upoštevati varstvene 
režime. Za posege na območjih in objektih kulturnih spomenikov in kulturne dediščine je potrebno pridobiti pogoje in soglasja 
pristojnega organa za varovanje kulturne dediščine.
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8 POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
(1) V enoti DO22UN se na prostih površinah za gradnjo posege izvaja tako, da se v največji možni meri ohranja ekstenzivne 
sadovnjake, ki predstavljajo pomemben habitat za gnezdenje ptičev (rjavi srakoper, pivka, mali detel) ali pa so zatočišča netopirjev.
(2) V vplivnem območju Cerkve Device Marije v Dobju pri Planini, ki poleg tega obsega tudi župnišče, se ne smejo graditi novi 
objekti, razen če bi šlo za objekte, ki so v povezavi z versko dejavnostjo in se hkrati vključujejo v prostor (tvorijo z obema objektoma 
kulturne dediščine neko celoto). Ohrani se veduto cerkve.
(3) V vplivnem območju Župnišča v Dobjem pri Planini, ki poleg tega obsega tudi cerkev, se ne smejo graditi novi objekti, razen 
če bi šlo za objekte, ki so v povezavi z versko dejavnostjo in se hkrati vključujejo v prostor (tvorijo z obema objektoma kulturne 
dediščine celoto).
(4) V neposredni soseščini kulturne dediščine, ki jo predstavlja domačija Laziše 55 v Lazišu, se umešča stanovanjske objekte.

87. člen
(območje IG)

IG – gospodarske cone
1 OBMOČJE NAMENSKE RABE

I Območja proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter 
servisnim dejavnostim.

2 OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE
IG Gospodarske cone, večfunkcionalne gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, 

poslovnim in proizvodnim dejavnostim.
3 DOPUSTNE DEJAVNOSTI
Proizvodne (predelovalne) dejavnosti, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne 
dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge dejavnosti.
4 DOPUSTNI OBJEKTI
(1) STAVBE:
– nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti.
(2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI:
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture;
– dvorišča, zelenice in parkirišča za osebna in tovorna vozila.
(3) ENOSTAVNI IN NEZAHTEVNI OBJEKTI:
– Pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov se upošteva pogoje splošnega PIP 
in Prilogo 2.
5 VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov.
6 MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE: veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg tega pa še:
1. Gabariti – tlorisni gabariti: niso predpisani;

– dovoli se združevanje objektov v nize, kareje;
– objekti in ureditve, ki mejijo na javni prostor, morajo biti (ob upoštevanju gradbenih linij kjer so te določene) po 
merilu, gostoti, oblikovanju in rastru javnih komunikacij usklajeni s preostalo pozidavo širšega prostora;
– višinski gabariti: pri umeščanju teh stavb v prostor je treba upoštevati vertikalni gabarit prevladujočega tipa 
obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete območja. To ne velja za stavbe, ki so zaradi 
funkcionalnih zahtev izrazito višje. Ti objekti naj se oblikujejo kot kakovostno in prepoznavno oblikovani prostorski 
poudarki.

2. Streha – za objekte znotraj industrijskega kompleksa se dovolijo vse vrste streh, vendar naj bodo po enem kompleksu 
poenotene;
– dovoljena je namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic ter zazelenitev streh;
– dovoljena je kritina, ki ne sme biti trajno bleščeča. Dovoljeno je odstopanje od teh barv v primeru prilagajanja 
sosednjim objektom.

3. Fasade Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo pogoji:
– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih 
sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov);
– dovolijo se odstopanja, če so potrebna zaradi tehnoloških zahtev dejavnosti ali prilagoditve zahtevam nove 
oziroma evropske zakonodaje;
– na območju gospodarske cone naj se urejajo oblikovno poenoteni sklopi različnih tipov industrijskih in obrtnih 
ter servisnih in storitvenih objektov.

4. Infrastruktura – vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture morajo potekati po enotnih infrastrukturnih koridorjih;
– omrežje javnih komunikacij (cest, pločnikov, lahko z drevoredi in urbano opremo) naj bo enostavno in čitljivo, 
na smiselnih mestih opremljeno z javnimi odprtimi prostori in dobro označeno.

7 DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Pogoji za prometno urejanje:
– na celotnem območju urejanja je obvezna uskladitev novih prometnih površin in prometnih ureditev z obstoječimi urbanističnimi, 
krajinskimi in arhitekturnimi kvalitetami;
– pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je obvezna uskladitev nivoja vozišča in pločnikov z nivojem vhodov v objekte javnega 
značaja. Prečkanje cest se uredi tako, da ustrezajo prehodom za gibalno ovirane osebe;
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(2) Za nove posege se predvidijo tudi individualna ali skupna parkirišča po splošno veljavnih standardih.
(3) Pogoji za priključevanje na okoljsko, energetsko in komunikacijsko omrežje:
– rekonstrukcije in sanacije komunalnega omrežja je treba izvajati časovno in fizično usklajeno z upoštevanjem racionalnosti 
izvajanja posegov glede na druge komunalne vode na isti trasi. Dela je treba obvezno uskladiti z deli na cestah, javnih površinah 
(pločnikih, trgih, dvoriščih) oziroma na objektih v soseščini;
– vse elektro omrežje naj se gradi kot kabelsko kanalizacijo;
– komunikacijsko omrežje naj se gradi v kabelski kanalizaciji, pri čemer se upošteva možnosti razvoja novih komunikacijskih 
storitev;
– nove transformatorske postaje in ostale objekte ter naprave energetskega in telekomunikacijskega omrežja je treba graditi v 
sklopu objektov. Priključne omarice energetskega in komunikacijskega omrežja ne smejo biti nameščene na glavnih fasadah 
objektov in ne smejo biti vizualno izpostavljene v odprtih ambientih;
– gradnja novih baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov je dovoljena.
(4) Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa.
8 POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
(1) Zagotavlja naj se parkovne ali druge zelene površine, ki naj zavzemajo najmanj 10 % območja.
(2) Priporoča in spodbuja se trajnostna raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja in raba obnovljivih virov energije vključno 
z uporabo hišnih vetrnih turbin (do 10 kW nazivne moči), za zbiranje in uporabo padavinske vode, za kompostiranje biološko 
razgradljivih odpadkov, vse ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne in okoljske razmere v ožji okolici.
(3) Zagotoviti je treba, da padavinska voda s površin, ki bi lahko bile onesnažene, ne odteka v tla brez predhodnega ustreznega 
čiščenja.
(4) Na obstoječih stanovanjskih objektih so dopustne dozidave in nadzidave v tlorisni velikosti do 20 % bruto etažne površine 
osnovnega objekta.

88. člen
(območje IK)

IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
1 OBMOČJE NAMENSKE RABE

I Območja proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter 
servisnim dejavnostim.

2 OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE
IK Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki so namenjene kmetijskim stavbam za intenzivno pridelavo rastlin ali rejo 

živali
3 DOPUSTNE DEJAVNOSTI
Kmetijstvo ter s kmetijstvom povezane predelovalne dejavnosti, obdelava in predelava lesa ter spremljajoče dejavnosti trgovine 
in storitev, prometa in skladiščenja, kadar te dejavnosti dopolnjujejo izvajanje osnovne kmetijske ali s kmetijstvom povezane 
dejavnosti.
4 DOPUSTNI OBJEKTI
(1) STAVBE
– nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti.
(2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture;
– dvorišča, zelenice in parkirišča za osebna in tovorna vozila.
(3) ENOSTAVNI IN NEZAHTEVNI OBJEKTI:
– Pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov se upošteva pogoje splošnega PIP 
in Prilogo 2.
5 VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov.
6 MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE: veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg tega pa še:
1. Gabariti – poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti naj se organizirajo predvsem ob javnem prostoru, 

druge proizvodne stavbe pa v notranjosti kompleksov;
– tlorisni gabariti: niso predpisani;
– dovoli se združevanje objektov v nize, kareje;
– objekti in ureditve, ki mejijo na javni prostor, morajo biti po merilu, gostoti, oblikovanju in rastru javnih komuni-
kacij usklajeni s preostalo pozidavo širšega prostora;
– višinski gabariti: pri umeščanju stavb v prostor je treba upoštevati vertikalni gabarit prevladujočega tipa ob-
stoječih objektov, da ne bodo višje ali bistveno nižje. To ne velja za stavbe, ki so zaradi funkcionalnih zahtev 
izrazito višje (napr. silosi ipd.).

2. Streha – strehe naj bodo barvno usklajene z okoliškimi obstoječimi objekti. Dovolijo se odstopanja in novosti, če se s 
tem doseže novo urbanističnoarhitekturno kakovost;
– dovoljena je namestitev sončnih kolektorjev in zazelenjenih streh;
– dovoljena je kritina, ki ne sme biti trajno bleščeča.

3. Fasade – zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih 
sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov).

4. Infrastruktura – vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture naj v največji možni meri potekajo po enotnih  
infrastrukturnih koridorjih.
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7 DRUGA MERILA IN POGOJI
Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa.
8 POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
(1) Dovoljena je postavitev baznih postaj mobilne telefonije.
(2) Zagotavlja naj se parkovne ali druge zelene površine, ki naj zavzemajo najmanj 10 % območja.
(3) Priporoča in spodbuja se trajnostna raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja in izvedba in raba obnovljivih virov ener-
gije vključno z uporabo hišnih vetrnih turbin (do 10 kW nazivne moči), za zbiranje in uporabo padavinske vode, za kompostiranje 
biološko razgradljivih odpadkov, vse ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne in okoljske razmere v območju.
(4) V enoti DO24 naj se gradnja načrtuje čim bližje obstoječim objektom in cesti. Nepozidan naj ostane čim širši pas zemljišča 
ob vodotoku oziroma gradnja objektov naj se načrtuje v taki oddaljenosti od vodotoka, da za njihovo varnost ne bo potrebno 
izvesti kakršnih koli del na brežini ali v strugi potoka (regulacije, nasipi, oporni zidovi ipd.). Regulacij in ostalih tehničnih ureditev 
vodotoka, s katero bi povzročili spremembo smeri, obliko ali globino struge (spremembo vzdolžnega in prečnega profila struge) 
naj se ne izvaja. Za zaščito pred bočno erozijo, se brežina utrjuje s sonaravnimi ukrepi (vrbovi popleti, utrjevanje s količki itd.). 
Odlaganje materiala v strugo in na bregove vodotoka naj se ne izvaja. Obstoječe drevje na zemljišču se v čim večji meri ohranja 
in vključuje v krajinsko ureditev. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred poškodbami. Gradnja in ureditev okolice 
načrtovanih objektov naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik, prehodi v okoliški 
teren naj bodo mehki in zatravljeni. Pri ureditvi zelenih površin ob objektu se zasadi avtohtono drevje in grmovnice ter zatravi 
z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst se ne vnaša. Odpadne vode iz novozgrajenih objektov naj se odvajajo v 
vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. Osvetljevanje okolice se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba 
prostorsko usmerjena k tlom ter časovno omejena.

89. člen
(območje BT)

BT – površine za turizem
1 OBMOČJE NAMENSKE RABE

B Posebna območja, ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, nakupovalna središča in po-
dobno.

2 OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE
BT Površine za turizem, ki so namenjena hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev.

3 DOPUSTNE DEJAVNOSTI
Turistične, razvedrilne, kulturne, rekreacijske, športne, trgovske, gostinske in storitvene dejavnosti.
4 DOPUSTNI OBJEKTI
(1) STAVBE:
– stanovanjske stavbe: samo za lastnika/oskrbnika turističnega območja in njegovo družino;
– nestanovanjske stavbe: gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev;
– nestanovanjske kmetijske stavbe;
– muzeji in knjižnice.
(2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI:
– športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem, otroška igrišča;
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture in sanacijo območja.
(3) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI:
– pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov se upošteva pogoje splošnega PIP 
in Prilogo 2.
6 VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
(1) Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov.
(2) Dovoli se možnost menjave rab, začasne, sezonske rabe.
(3) Zagotavljati je treba zadostno število parkirišč, glede na dejavnost ter število nočitvenih kapacitet.
(4) Zagotavlja naj se parkovne ali druge zelene površine, ki naj zavzemajo najmanj 20 % območja.
7 DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Na teh območjih se lahko zagotavlja možnost menjave rab, začasne, sezonske rabe.
(2) Dovoljeno je, da so objekti v ruralnem prostoru sodobno arhitekturno oblikovani, če predstavljajo kakovosten in prepoznaven 
poudarek v prostoru.
(3) Ureditve, objekti, naprave, ograje morajo biti po celotnem kompleksu oblikovno poenotene ter smiselno usklajene z ureditvami 
sosednjih območij.

90. člen
(območje ZS)

ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport
1 OBMOČJE NAMENSKE RABE

Z Območja zelenih površin
2 OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE

ZS Površine za oddih, rekreacijo in šport, ki so namenjene oddihu, rekreaciji in športom na prostem
3 DOPUSTNE DEJAVNOSTI
Šport, rekreacija, prostočasne dejavnosti.
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4 DOPUSTNI OBJEKTI
(1) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI:
– športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem, otroška igrišča;
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture;
– če služijo dejavnostim s področja oddiha, rekreacije in športa, so dopustne tudi:

– druge nestanovanjske stavbe: samo sanitarni prostori;
– gostilne, točilnice, manjše okrepčevalnice, garderobe, sanitarije in podobno, ki služijo obiskovalcem in zaposlenim na tem 
območju, površina prostorov za dejavnost do 60 m².

(2) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI:
– Pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov se upošteva pogoje splošnega PIP 
in Prilogo 2.
6 VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
(1) Na območjih niso dopustne spremljajoče rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostorskih značilnosti območja, zlasti zemeljska 
dela, izgubo naravnih značilnosti in odprtosti ter javne dostopnosti.
(2) Travnata ali peščena igrišča se lahko uredijo na naravno ravnem terenu oziroma na terene, ki ga je možno primerno urediti 
(zravnati, samo delno nasuti, urediti in sanirati brežine) brez večjih zemeljskih del. Druga igrišča, ki zahtevajo trajnejše ureditve, 
se lahko izvedejo le na za to predvidenih površinah.
(3) Dopustne so raziskave geotermičnih virov pod pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja 
na površini in podtalju in da se po raziskavah zemljišča vrnejo v prejšnje stanje.
7 DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Na teh območjih se lahko zagotavlja možnost menjave rab, začasne, sezonske rabe.
(2) Ureditve, objekti, naprave, ograje morajo biti po celotnem kompleksu oblikovno poenotene ter smiselno usklajene z ureditvami 
sosednjih območij.

91. člen
(območje ZK)

ZK – pokopališča
1 OBMOČJE NAMENSKE RABE

Z Območja zelenih površin.
2 OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE

ZK Površine za pokopališča so namenjene za pokopališča in spremljajoče objekte.
4 DOPUSTNE DEJAVNOSTI
Pokopališče in spremljajoče dejavnosti.
5 DOPUSTNI OBJEKTI
(1) Pokopališča, stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe in spremljajoči objekti.
(2) Če služijo potrebam pokopališča, so dopustni tudi:
– manjše trgovske stavbe (kot sestavni del dejavnosti na območju) in stavbe za druge storitvene dejavnosti;
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.
(3) Dopustni enostavni objekti so:
– ograje, varovalne ograje,
– oporni zidovi do višine 1.50 m,
– spominska obeležja,
– urbana oprema.
(4) Objekti gospodarske javne infrastrukture.
(5) Pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov se upošteva pogoje splošnega 
PIP in Prilogo 2.
6 VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
Na območjih pokopališč in sakralnih objektov so dopustni naslednji posegi:
– redno vzdrževanje, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in novogradnje mrliških vežic, prostorov za orodje, kapelic 
in znamenj;
– urejanje ograj, parkirnih prostorov, zbirnih mest za komunalne odpadke, okolice pokopališč in sakralnih objektov ter zasaditve 
in ozelenitve območja, upoštevajoč prostorsko ureditev pokopališča.
7 DRUGA MERILA IN POGOJI
Zagotavlja naj se parkovne ali druge zelene površine.
8 POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
Dovoli se namestitev fotovoltaičnih panelov tako, da ni onemogočena osnovna raba površin.

92. člen
(območje PC)

PC – območja cestnih prometnih površin
1 OBMOČJE NAMENSKE RABE

PC Območja in omrežja prometne, energetske, okoljske, komunikacijske infrastrukture
2 DOPUSTNE DEJAVNOSTI
Dejavnosti povezane z urejanjem prometne infrastrukture.
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3 DOPUSTNI OBJEKTI
(1) OBJEKTI:
– nestanovanjski (poslovni) objekti.
(2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI:
– objekti gospodarske javne infrastrukture.
(3) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI:
– pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov, se upošteva pogoje splošnega PIP 
in Prilogo 2.
4 VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
Novogradnje, rekonstrukcije, prenove, dozidave, nadgradnje infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav.
5 MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE: veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg tega pa še:
Pri oblikovanju objektov in površin je obvezno:
– upoštevanje urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih značilnosti stičnih območij,
– oblikovna enotnost posameznih sistemov, omrežij in tipologije objektov.
7 DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Za zmanjšanje vpliva na dvoživke, naj se pred rekonstrukcijo regionalne ceste R II – 242 Dobje–Planina pri Sevnici, na kateri 
so znana spomladanska prečkanja in povozi dvoživk, izvede raziskava prečkanja in povoza dvoživk v optimalnih deževnih večerih. 
Po potrebi se odloči o postavitvi opozorilnega znaka »dvoživke na cesti«, ali v primeru množičnega povoza, o postavitvi podhoda 
z usmerjevalnimi ograjami.
(2) Predvidena cestna povezava med RII 434 – Suho–Repuš naj se izvede ob upoštevanju omilitvenih ukrepov:
– prečkanje ceste z vodotokom naj se izvede s prepustom (minimalni premer 100 cm);
– regulacij in ostalih tehničnih ureditev vodotoka, s katero bi povzročili spremembo smeri, obliko ali globino struge (spremembo 
vzdolžnega in prečnega profila struge) naj se ne izvaja;
– v primeru bočne erozije, s katero bi bila porušena stabilnost brežine, naj se brežina utrjuje s sonaravnimi ukrepi (vrbovi popleti, 
utrjevanje s količki itd.);
– odlaganje kakršnegakoli materiala v strugo in na bregove vodotoka ni dopustno;
– območje vhoda v Jamo v kamnolomu pri Suhem (naravna vrednota) je treba med gradnjo na terenu jasno označiti, vanj pa 
je prepovedano posegati tako z gradbenimi stroji kot z manipulativnimi površinami, V kamo je prepovedano trajno ali začasno 
odlagati odpadni gradbeni material;
– pred gradnjo je treba pridobiti pogoje in ustrezno upravno soglasje pristojne službe za ohranjanje narave, skladno z veljavno 
področno zakonodajo.

93. člen
(območje O)

O – Okoljska infrastruktura (ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami)
1 OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE

O območja okoljske infrastrukture
3 DOPUSTNE DEJAVNOSTI
Dejavnosti povezane z urejanjem okoljske infrastrukture.
4 DOPUSTNI OBJEKTI
(1) OBJEKTI:
– nestanovanjski in poslovni objekti, ki so povezani z dejavnostjo okoljske infrastrukture.
(2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI:
– objekti gospodarske javne infrastrukture.
(3) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI:
– Pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov se upošteva pogoje splošnega PIP 
in Prilogo 2.
5 VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
Novogradnje, rekonstrukcije, prenove, dozidave, nadgradnje infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav.
6 MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE: veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg tega pa še:
Pri oblikovanju objektov in površin je obvezno:
– upoštevanje urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih značilnosti stičnih območij;
– oblikovna enotnost posameznih sistemov, omrežij in tipologije objektov.
7 POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
Dovoljena je gradnja in izvedba ter namestitev naprav za rabo obnovljivih virov energije (fotovoltaične celice, bio plin itd.) vključno 
z uporabo hišnih vetrnih turbin (do 10 kW nazivne moči).

94. člen
(območje K1)

K1 – najboljša kmetijska zemljišča
1 OBMOČJE NAMENSKE RABE

K1 območja najboljših kmetijskih zemljišč
2 DOPUSTNE DEJAVNOSTI
Kmetijska dejavnost.
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3 DOPUSTNI OBJEKTI
NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI:
– upoštevajo se določila splošnih PIP ter priloga 2.
4 VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
(1) Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč so dovoljene:
– kmetijske prostorsko ureditvene operacije, skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih;
– začasne ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda;
– sanacije površinskih kopov;
– postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov).
(2) Gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture, ki bistveno ne zmanjša 
obdelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, ki je v lokalnem javnem interesu in kjer zaradi posebnih lokacijskih zahtev ni možno 
določiti druge lokacije.
5 DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Dopustni objekti, gradnje in druga dela ter enostavni objekti ne smejo bistveno prizadeti obdelovalnega potenciala kmetijskih 
zemljišč. Poškodbe je treba po gradnji sanirati in zemljišča rekultivirati.
(2) Globina ali višina nadzemnih in podzemnih objektov mora biti taka, da je možna normalna kmetijska obdelava. Po izvedeni 
gradnji je treba zemljišča vzpostaviti v prvotno stanje.
(3) Vodno zajetje in urejanje vodotokov ter ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, se izvajajo s sonaravnimi ureditvami 
na podlagi hidrološkohidravlične analize, da se omogoči več namenskost novega vodnega in obvodnega prostora.
(4) Agromelioracije je treba izvajati ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin 
ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev. Na območjih večjih kompleksov najboljših kmetijskih zemljišč ter na drugih območjih 
se lahko izvedejo komasacije ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter 
obstoječih in načrtovanih infrastrukturnih koridorjev.
(5) Vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih površin, se lahko uredijo le na območjih, za katera bodo po izračunu 
vodne bilance ugotovljene možnosti za rabo vode v kmetijske namene.
(6) Za potrebe kmetijstva se lahko urejajo tudi manjši, lokalni zbiralniki za padavinsko vodo.
(7) Na zemljiščih, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot kmetijske površine, v neažuriranem zemljiškem katastru 
pa so vpisane kot stavbišče, gradnja nadomestnih objektov ni dovoljena.
6 POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
Uporaba fitofarmacevtskih sredstev naj bo čim manjša.

95. člen
(območje K2)

K2 – druga kmetijska zemljišča
1 OBMOČJE NAMENSKE RABE

K2 območja kmetijskih zemljišč namenjena kmetijski rabi
2 DOPUSTNE DEJAVNOSTI
Kmetijska dejavnost.
3 DOPUSTNI OBJEKTI
NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI:
– upoštevajo se določila splošnih PIP ter priloga 2.
4 VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč so dovoljene:
– kmetijske prostorsko ureditvene operacije, skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih;
– začasne ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda;
– sanacije površinskih kopov;
– postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov).
5 DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Dopustni objekti, gradnje in druga dela ter enostavni objekti ne smejo bistveno prizadeti obdelovalnega potenciala kmetijskih 
zemljišč, poškodbe je treba sanirati in zemljišča rekultivirati.
(2) Globina ali višina nadzemnih in podzemnih objektov mora biti taka, da je možna normalna kmetijska obdelava. Po izvedeni 
gradnji je treba zemljišča vzpostaviti v prvotno stanje.
(3) Vodno zajetje in urejanje vodotokov ter ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda se izvajajo s sonaravnimi ureditvami 
na podlagi hidrološkohidravlične analize, da se omogoči večnamenskost novega vodnega in obvodnega prostora.
(4) Agromelioracije je treba izvajati ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin 
ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev. Na območjih večjih kompleksov najboljših kmetijskih zemljišč ter na drugih območjih 
se lahko izvedejo komasacije ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter 
obstoječih in načrtovanih infrastrukturnih koridorjev.
(5) Vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih površin, se lahko uredijo le na območjih, za katera bodo po izračunu 
vodne bilance ugotovljene možnosti za rabo vode v kmetijske namene.
(6) Za potrebe kmetijstva se lahko urejajo tudi manjši, lokalni zbiralniki za padavinsko vodo.
6 POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
V enoti LA29, na območju kulturne dediščine Lažiše – Mlin na domačiji Lažiše 12 (RKD 28267), je treba ohranjati obrežno vege-
tacijo in krajino ter ne posegati v strugo potoka, razen če to pripomore k boljši prezentaciji dediščine.
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96. člen
(območje G)

G – gozdna zemljišča
1 OBMOČJE NAMENSKE RABE

G Območja gozdov so namenjena gozdovom, njihovemu izkoriščanju in gospodarjenju z njimi.
2 DOPUSTNE DEJAVNOSTI
Gozdarstvo in lov.
3 DOPUSTNI OBJEKTI
(1) OBJEKT:
– objekti, ki služijo gospodarjenju z gozdovi ter lovske preže in info table;
– objekti za vodnogospodarske ureditve in objekti;
– pomožni kmetijsko gozdarski objekti: čebelnjak, gozdna cesta, gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, stalna gozdna žičnica, 
ribnik kot vodno zajetje, krmišče, zavetišče za drobnico, opazovalnica za ptice, lovska preža;
– izjemoma ograje, ob soglasju pristojne službe za upravljanje z gozdovi in sicer: varovalna ograja (ne zidana), oporni zid;
– začasni objekti namenjeni prireditvam, in sicer samo oder z nadstreškom;
– urbana oprema, in sicer: nadkrita čakalnica na avtobusnem postajališču, montažna sanitarna enota.
(2) Pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov se upošteva pogoje splošnega PIP 
in Prilogo 2. Za gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov je treba pridobiti soglasje pristojne službe za upravljanje in varstvo 
gozdov.
(3) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI:
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture in bazne postaje (ob 
predhodnem soglasju pristojne službe za upravljanje s gozdnimi zemljišči), ki je v lokalnem javnem interesu in kjer zaradi posebnih 
lokacijskih zahtev ni možno določiti druge lokacije.
4 VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
(1) Na območjih gozdov so dovoljene:
– gozdarske prostorsko ureditvene operacije, skladno z Zakonom o gozdovih;
– vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda;
– vodnogospodarske ureditve za ribogojnice;
– ureditve za potrebe lova in ribolova;
– sanacije površinskih kopov in cestnih usekov ter nasipov;
– postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov);
– gradnje obor, ograditve se lahko postavi le skladu s predpisi, ki urejajo področje gozdov;
– sanitarne sečnje;
– krčitev gozda do 0,5 ha, ob predhodnem soglasju pristojne službe za upravljanje z gozdovi;
– odlaganje rodovitne zemlje nastale z izkopi, ob soglasju lastnika, pristojne službe za upravljanje z gozdovi, upoštevanju varo-
valnih režimov in v skladu s področno zakonodajo o odlaganju odpadkov.
(2) Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot gozdne površine, v neažuriranem zemljiškem katastru 
pa so vpisane kot stavbišče, gradnja objektov ni dovoljena.
5 DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da omogočajo lastnikom gozdov dostop do gozdnih zemljišč.
(2) Navedeni posegi so dopustni pod pogojem, da niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda, ne ovirajo 
osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva in je zanje potrebno pridobiti ustrezno soglasje od pristojne 
službe za upravljanje z gozdovi.
(3) Za vse posege, v pasu najmanj višine odraslega gozdnega drevja od roba gozda, je treba pridobiti predhodno mnenje pristojne 
službe za upravljanje z gozdovi.
(4) Sekanje, požiganje in drugo čiščenje grmišč ter zaraščajočih kmetijskih površin ni dovoljeno med 1. marcem in 1. avgustom.
6 POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
Pri upravljanju z gozdovi in posegih v gozd je treba upoštevati posebne pogoje in določila pristojne službe za upravljanje z gozdovi, 
zlasti se ohranja funkcije gozdov, ki so določene v gozdnogospodarskem načrtu. Te načrte se upoštevajo kot strokovne podlage 
pri urejanju prostora na lokalni ravni.

97. člen
(območje VC)

VC – celinske vode
1 OBMOČJE NAMENSKE RABE

VC Območja celinskih voda so namenjene izvajanju dejavnosti s področja rabe voda.
2 DOPUSTNI OBJEKTI
(1) Objekti: mostovi in viadukti, objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih (vzdrževalna dela in 
rekonstrukcije obstoječih jezov in pregrad, urejanje hudournikov, prodišč in ureditve za preprečevanje poplav; urejanje in utrjevanje 
brežin), objekti za športna igrišča na prostem, ki so vezana na vodo za vodne športe, ureditve dostopov do vode in privezov za 
čolne ter drč za spuščanje čolnov, lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, pregrade in jezovi, dovodni 
in odvodni kanali, objekti javne gospodarske infrastrukture, objekti grajenega javnega dobra po zakonu, ki ureja vode, objekti, 
potrebni za rabo voda, objekti, namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem ter objekti, namenjeni obrambi države, zaščiti in re-
ševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije in vodna zajetja, ureditve manjših zajemališč požarne vode, manjših 
zajetij za ureditev ribnikov ter postavitev naprav za potrebe študijskih in raziskovalnih dejavnosti.
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(2) Gradnja ribogojnic pod pogojem, da se zagotovi ekološko sprejemljivi pretok.
(3) Na vodotokih in območjih vodnih zemljišč je izven strnjeno pozidanih območij dovoljena gradnja objektov, funkcionalno vezanih 
na vodotok (ribogojnica, mlin, žaga, mala hidroelektrarna ipd.) na podlagi predhodne prostorske preveritve, hidrološkohidravlične 
analize, pozitivne ocene vplivov na okolje in soglasja pristojnih služb za upravljanje z vodami.
(4) Gradnja objektov in drugih trajnih ovir, ki ne služijo urejanju ali rabi voda, ni dopustna. Izjema so dopustne kolesarske in peš 
poti, zasaditve ter gradnja podzemnih komunalnih energetskih in komunikacijskih vodov in objektov ob predhodnem soglasju 
pristojnih služb.
3 VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
(1) Dopustni so posegi v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, ukre-
pi, ki se nanašajo na ohranjanje narave, ukrepi za oživljanje reguliranih vodotokov in ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave.
(2) Za obstoječe objekte in naprave na vodnem ali priobalnem zemljišču velja, da je na teh objektih in napravah mogoča rekon-
strukcija, adaptacija ali obnova, ki bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti objekta in ki ne vpliva negativno na kakovost 
vode in na vodni režim.
(3) Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot vodno zemljišče, v neažuriranem zemljiškem katastru 
pa so vpisane kot stavbišče objektov, ki s tem členom niso določeni kot dopustni, gradnja nadomestnih objektov ni dovoljena.
(4) V pasu priobalnega zemljišča vodotoka mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka.
(5) Premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču je treba načrtovati tako, da se preprečuje nastanek poplav 
in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim ter je zagotovljen ekološko sprejemljivi pretok.
(6) Pri urejanju in obratovanju objektov in naprav mlinov, žag in ribogojnic odvzem vode ne sme ogrožati kakovosti voda ter 
ekološko sprejemljivega pretoka. Če je to potrebno zaradi ohranitve življenjskih razmer v vodotoku, mora investitor zagotoviti 
ustrezen prehod za ribe.
(7) Pri poseganju v območje celinskih voda sta prepovedani povzročanje ovir za pretok visokih voda in zmanjševanje retenzijskega 
območja.
(8) Dopustna so vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, gradnje jezov, mlinov in žag.
(9) Spremembe mlinov in žag za potrebe turizma in za urejanje malih hidroelektrarn so dopustne pod pogojem, da objekti ohranijo 
bistvene morfološke značilnosti in kvalitete vodotokov in obvodnega prostora.
4 DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati ograj, objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob 
vodotoku.
(2) Na območjih celinskih voda niso dovoljeni posegi, ki onemogočajo dostop do vodotokov.
(3) Za mline, žage in ribogojnice je odmik od vodotoka lahko manjši od 5 m.
(4) Pri gradnjah in drugih delih znotraj priobalnega zemljišča naj se v največji meri zagotavljajo sonaravne ureditve z uporabo 
avtohtonih hidrofilnih vrst in ohranjanje obstoječe vegetacije. Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dovoljeno, razen na krajših 
razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod prek vodotoka, ko gre za objekt javne prometne infrastrukture (most, prepust na 
javnih cestah in poteh).
(5) Gradnja mostov in cest v območju vodotokov mora biti takšna, da ne posega v pretočni profil, zagotovljena mora biti varnost 
objektov pred visokimi vodami z zagotovljeno minimalno varnostno višino.
(6) Zagotavlja se redno vzdrževanje vodotokov, vključno s sanitarnimi sečnjami obvodne zarasti. Ta dela se ne izvaja med  
1. marcem in 1. avgustom.

5 NAČINI UREJANJA PROSTORA

98. člen
(splošni pogoji za urejanje območij, za katera veljajo sprejeti prostorski izvedbeni akti)

(1) Na območjih, za katera veljajo sprejeti prostorski izvedbeni akti, veljajo vsi pogoji, ki jih ti akti določajo.
(2) Veljavni prostorski izvedbeni akti so:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah dela ureditvenega načrta za naselje Dobje pri Planini, Uradni list RS, št. 55/02 

(EUP DO22UN).
(3) V primerih, ko so meje območja veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov neskladna z mejami območij v OPN, veljajo meje 

območja, ki so določene v OPN.

99. člen
(splošni pogoji za pripravo OPPN, ki so določeni s tem odlokom)

(1) Za območja, ki se urejajo z OPPN, se pripravi po en ali več OPPN, pri čemer je treba zagotoviti, da posamezen OPPN 
vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto (vključno s predvidenimi zelenimi površinami in gospodarsko javno 
infrastrukturo) in da bo dinamika priprave posameznih OPPN zagotavljala smiselno faznost prostorskih ureditev.

(2) Če se izdela OPPN samo za del območja, predvidenega za urejanje z OPPN, je treba pripraviti strokovne podlage za 
celotno območje predvidenega OPPN. V tem primeru je treba za celotno območje sprejeti tudi rešitev omrežja prometne in go-
spodarske javne infrastrukture.

(3) Na območjih, na katerih je, skladno s tem odlokom predvidena izdelava OPPN, so pred sprejetjem OPPN, na obstoječih 
zemljiških parcelah dopustni naslednji posegi:

– investicijska vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
– gradnja pomožnih nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne potrebe in postavitev začasnih objektov ter ograj,
– sprememba rabe in namembnosti obstoječih objektov v skladu z namensko rabo zemljišča,
– odstranitve obstoječih objektov,
– gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve gospodarske javne infrastrukture in drugih omrežij in objektov v javni 

rabi, ki niso v nasprotju z načrtovanimi gradnjami v OPPN.
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100. člen
(splošne usmeritve za urejanje območij, za katera je predvidena izvedba OPPN)

Na območjih, za katera je predvidena izvedba OPPN veljajo spodaj navedeni pogoji in usmeritve.
OPPN Gospodarska cona (EUP DO60OPPN*)
V območje se ne umešča takih dejavnosti, ki lahko pomenijo večje tveganje za okolje zaradi večjih nesreč (SEVESO) in dejavnosti, 
ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IPPC) ter dejavnosti, ki vključujejo naprave, ki potrebujejo okoljevarstveno 
dovoljenje za emisije snovi v zrak.
Odpadni plini iz objektov na območjih proizvodnih dejavnosti se morajo, v primeru, da gre za tako dejavnost, ki povzroča emisije 
odpadnih plinov, očistiti v napravi za čiščenje odpadnih plinov.
Čistilno napravo naj se odmakne od vodotoka tako, da se ohrani priobalni pas z obvodno vegetacijo vsaj v širini 10 m. Na čistilno 
napravo se lahko speljejo le komunalne vode oziroma vode, ki so predhodno očiščene vseh morebitnih neorganskih polutantov. 
Zgrajena mora biti tako, da je onemogočeno poplavljanje v času visokih voda in s tem preprečeno izplavljanje koncentriranih 
onesnažil.
Regulacij in ostalih tehničnih ureditev vodotoka, s katero bi povzročili spremembo smeri, obliko ali globino struge (spremembo 
vzdolžnega in prečnega profila struge) ter onemogočili prelivanje vode na bližnje travnate površine, naj se ne izvaja. V primeru 
bočne erozije, s katero bi bila porušena stabilnost brežine, naj se brežina utrjuje s sonaravnimi ukrepi (vrbovi popleti, utrjevanje 
s količki). Pri izvedbi del naj se obstoječa drevesa zaščiti pred poškodbami.
Do območja gospodarske cone se uredi ustrezna cestna povezava, po kateri se zagotovi vsa potrebna gospodarska javna infra-
struktura.
Preprečiti je treba odtok padavinskih odpadnih voda z utrjenih površin v tla, brez ustreznega predhodnega čiščenja (npr. parkirišč, 
dvorišč, zunanjih skladišč, manipulativnih površin).
Gradnja in ureditev okolice načrtovanih objektov naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih 
razlik. Prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni. Za ureditev odprtih površin naj se uporabijo avtohtone vrste trav, 
grmovnic in drevja. Pri zasaditvi naj se upošteva sonaravni izgled.
Osvetljevanje okolice objektov naj se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti tlom 
ter časovno omejena.

6 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

101. člen
(legalizacija objektov)

Na območju občine so dopustne legalizacije objektov, zgrajenih ali rekonstruiranih brez ustreznih upravnih dovoljenj, ob 
upoštevanju določb tega odloka in po določbah Zakona o graditvi objektov. Na območjih ali objektih kulturne dediščine je treba 
pridobiti pogoje in soglasja pristojne službe s področja ohranjanja kulturne dediščine.

102. člen
(dokončanje postopkov)

Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo po 
določbah izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.

103. člen
(hramba in vpogled)

OPN Občine Dobje se v analogni in digitalni obliki hrani in je na vpogled na sedežu Občine Dobje, pristojni upravni enoti in 
Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor.

104. člen
(nadzor nad izvajanjem)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni inšpektorat.

105. člen
(prenehanje veljavnosti prostorskih planskih in izvedbenih aktov)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski planski in izvedbeni akti:
– Družbeni plan Občine Šentjur za Občino Dobje
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur za obdobje 1986–2000 in 

srednjeročnega družbenega plana (Uradni list RS, št. 89/04)
– Odlok o ureditvenem načrtu Dobje – Trate (Uradni list SRS, št. 5/86 in spremembe).

106. člen
(veljavnost občinskega prostorskega načrta)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-0003/2008
Dobje, dne 7. novembra 2016

Župan
Občine Dobje

Franc Leskovšek l.r.
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EUP PNR Opis Način urejanja

BR1 A Površine razpršene poselitve PIP
BR2 A Površine razpršene poselitve PIP
BR4 A Površine razpršene poselitve PIP
BR5 IK Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo PIP
BR7 A Površine razpršene poselitve PIP
BR8 A Površine razpršene poselitve PIP
BR11 A Površine razpršene poselitve PIP
BR12 A Površine razpršene poselitve PIP
BR13 SK Površine podeželskega naselja PIP
BR15 A Površine razpršene poselitve PIP
BR18 A Površine razpršene poselitve PIP
BR22 A Površine razpršene poselitve PIP
BR23 A Površine razpršene poselitve PIP
BR25 A Površine razpršene poselitve PIP
BR26 SK Površine podeželskega naselja PIP
BR33 A Površine razpršene poselitve PIP
BR34 A Površine razpršene poselitve PIP
BR36 A Površine razpršene poselitve PIP
BR39 A Površine razpršene poselitve PIP
BR44 SK Površine podeželskega naselja PIP
BR48 A Površine razpršene poselitve PIP
BR55 A Površine razpršene poselitve PIP
BR56 A Površine razpršene poselitve PIP
BR58 PC Površine cest PIP

DO2 PC Površine cest PIP
DO3 A Površine razpršene poselitve PIP
DO6 A Površine razpršene poselitve PIP
DO9 A Površine razpršene poselitve PIP
DO13 SS Stanovanjske površine PIP
DO15 SK Površine podeželskega naselja PIP
DO18 ZK Pokopališča PIP
DO19 SK Površine podeželskega naselja PIP
DO20 A Površine razpršene poselitve PIP
DO21 A Površine razpršene poselitve PIP
DO22‐UN CU Osrednja območja centralnih dejavnosti UN
DO23 SK Površine podeželskega naselja PIP
DO24 IK Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo PIP
DO25 SK Površine podeželskega naselja PIP
DO27 PC Površine cest PIP
DO29 A Površine razpršene poselitve PIP
DO30 CU Osrednja območja centralnih dejavnosti PIP
DO31 SB Stanovanjske površine za posebne namene PIP
DO32 SS Stanovanjske površine PIP
DO33 SS Stanovanjske površine PIP
DO36 SK Površine podeželskega naselja PIP
DO37 O Območja okoljske infrastrukture PIP

Tabela 1: EUP, podrobnejša namenska raba prostora ter način urejanja prostora

Brezje pri Dobjem

Dobje pri Planini
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DO39 SK Površine podeželskega naselja PIP
DO41 A Površine razpršene poselitve PIP
DO43 A Površine razpršene poselitve PIP
DO44 A Površine razpršene poselitve PIP
DO47 SS Stanovanjske površine PIP
DO50 ZS Površine za oddih rekreacijo in šport PIP
DO52 SS Stanovanjske površine PIP
DO55 PC Površine cest PIP
DO56 SK Površine podeželskega naselja PIP
DO59 SS Stanovanjske površine PIP
DO60‐OPPNIG Gospodarske cone OPPN*
DO61 PC Površine cest PIP
DO65 PC Površine cest PIP

GO10 A Površine razpršene poselitve PIP
GO11 A Površine razpršene poselitve PIP
GO13 A Površine razpršene poselitve PIP
GO14 A Površine razpršene poselitve PIP
GO15 SK Površine podeželskega naselja PIP
GO23 A Površine razpršene poselitve PIP
GO26 A Površine razpršene poselitve PIP
GO30 A Površine razpršene poselitve PIP
GO33 A Površine razpršene poselitve PIP

JE5 A Površine razpršene poselitve PIP
JE6 A Površine razpršene poselitve PIP
JE12 A Površine razpršene poselitve PIP
JE17 A Površine razpršene poselitve PIP
JE18 A Površine razpršene poselitve PIP
JE19 A Površine razpršene poselitve PIP
JE21 A Površine razpršene poselitve PIP
JE29 A Površine razpršene poselitve PIP
JE31 A Površine razpršene poselitve PIP
JE33 IG Gospodarske cone PIP
JE34 A Površine razpršene poselitve PIP
JE35 A Površine razpršene poselitve PIP
JE36 A Površine razpršene poselitve PIP
JE38 A Površine razpršene poselitve PIP
JE39 A Površine razpršene poselitve PIP
JE40 A Površine razpršene poselitve PIP
JE47 A Površine razpršene poselitve PIP
JE49 A Površine razpršene poselitve PIP
JE50 A Površine razpršene poselitve PIP
JE52 A Površine razpršene poselitve PIP
JE53 A Površine razpršene poselitve PIP
JE54 PC Površine cest PIP
JE57 A Površine razpršene poselitve PIP

LA7 A Površine razpršene poselitve PIP
LA13 A Površine razpršene poselitve PIP

Gorica pri Dobjem

Jezerce pri Dobjem

Lažiše
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LA15 A Površine razpršene poselitve PIP
LA16 A Površine razpršene poselitve PIP
LA19 PC Površine cest PIP
LA22 A Površine razpršene poselitve PIP
LA25 SK Površine podeželskega naselja PIP
LA26 PC Površine cest PIP
LA27 A Površine razpršene poselitve PIP
LA32 A Površine razpršene poselitve PIP
LA45 A Površine razpršene poselitve PIP
LA54 A Površine razpršene poselitve PIP
LA60 A Površine razpršene poselitve PIP
LA61 A Površine razpršene poselitve PIP
LA62 A Površine razpršene poselitve PIP
LA63 A Površine razpršene poselitve PIP
LA64 A Površine razpršene poselitve PIP
LA66 A Površine razpršene poselitve PIP
LA69 A Površine razpršene poselitve PIP
LA71 A Površine razpršene poselitve PIP
LA72 A Površine razpršene poselitve PIP
LA73 A Površine razpršene poselitve PIP
LA76 A Površine razpršene poselitve PIP
LA77 A Površine razpršene poselitve PIP
LA78 A Površine razpršene poselitve PIP
LA79 A Površine razpršene poselitve PIP
LA80 A Površine razpršene poselitve PIP
LA81 A Površine razpršene poselitve PIP
LA84 A Površine razpršene poselitve PIP
LA90 A Površine razpršene poselitve PIP
LA91 A Površine razpršene poselitve PIP
LA94 A Površine razpršene poselitve PIP
LA95 A Površine razpršene poselitve PIP
LA96 A Površine razpršene poselitve PIP
LA97 A Površine razpršene poselitve PIP
LA98 A Površine razpršene poselitve PIP
LA99 A Površine razpršene poselitve PIP
LA103 A Površine razpršene poselitve PIP
LA115 A Površine razpršene poselitve PIP
LA116 A Površine razpršene poselitve PIP
LA118 A Površine razpršene poselitve PIP
LA119 A Površine razpršene poselitve PIP
LA121 A Površine razpršene poselitve PIP
LA122 A Površine razpršene poselitve PIP
LA123 A Površine razpršene poselitve PIP
LA124 A Površine razpršene poselitve PIP
LA125 A Površine razpršene poselitve PIP
LA126 A Površine razpršene poselitve PIP
LA127 A Površine razpršene poselitve PIP
LA129 A Površine razpršene poselitve PIP
LA130 A Površine razpršene poselitve PIP
LA132 A Površine razpršene poselitve PIP
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LA133 A Površine razpršene poselitve PIP
LA140 PC Površine cest PIP
LA141 A Površine razpršene poselitve PIP
LA143 A Površine razpršene poselitve PIP
LA144 A Površine razpršene poselitve PIP
LA147 A Površine razpršene poselitve PIP
LA147 CU Osrednja območja centralnih dejavnosti PIP
LA152 A Površine razpršene poselitve PIP
LA153 A Površine razpršene poselitve PIP

PR5 A Površine razpršene poselitve PIP
PR7 PC Površine cest PIP
PR9 A Površine razpršene poselitve PIP
PR12 SK Površine podeželskega naselja PIP
PR14 A Površine razpršene poselitve PIP
PR15 A Površine razpršene poselitve PIP
PR17 PC Površine cest PIP
PR18 A Površine razpršene poselitve PIP
PR19 A Površine razpršene poselitve PIP
PR20 A Površine razpršene poselitve PIP
PR21 A Površine razpršene poselitve PIP
PR23 A Površine razpršene poselitve PIP
PR24 A Površine razpršene poselitve PIP
PR25 A Površine razpršene poselitve PIP
PR27 A Površine razpršene poselitve PIP
PR30 A Površine razpršene poselitve PIP
PR33 A Površine razpršene poselitve PIP
PR36 A Površine razpršene poselitve PIP
PR38 A Površine razpršene poselitve PIP
PR40 A Površine razpršene poselitve PIP
PR41 A Površine razpršene poselitve PIP
PR41 A Površine razpršene poselitve PIP
PR42 A Površine razpršene poselitve PIP
PR55 SK Površine podeželskega naselja PIP
PR56 A Površine razpršene poselitve PIP
PR63 A Površine razpršene poselitve PIP
PR64 A Površine razpršene poselitve PIP
PR70 BT Površine za turizem PIP
PR76 A Površine razpršene poselitve PIP
PR79 A Površine razpršene poselitve PIP
PR80 A Površine razpršene poselitve PIP
PR82 A Površine razpršene poselitve PIP
PR83 A Površine razpršene poselitve PIP

RA1 A Površine razpršene poselitve PIP
RA2 A Površine razpršene poselitve PIP
RA4 BT Površine za turizem PIP
RA11 A Površine razpršene poselitve PIP
RA12 SK Površine podeželskega naselja PIP
RA18 SK Površine podeželskega naselja PIP

Presečno

Ravno
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RA19 A Površine razpršene poselitve PIP
RA21 A Površine razpršene poselitve PIP
RA22 A Površine razpršene poselitve PIP
RA23 A Površine razpršene poselitve PIP
RA24 A Površine razpršene poselitve PIP

RE3 A Površine razpršene poselitve PIP
RE9 A Površine razpršene poselitve PIP
RE10 A Površine razpršene poselitve PIP
RE12 A Površine razpršene poselitve PIP
RE13 A Površine razpršene poselitve PIP
RE16 A Površine razpršene poselitve PIP
RE19 A Površine razpršene poselitve PIP
RE20 A Površine razpršene poselitve PIP
RE21 A Površine razpršene poselitve PIP
RE23 A Površine razpršene poselitve PIP
RE30 PC Površine cest PIP
RE31 A Površine razpršene poselitve PIP
RE33 SK Površine podeželskega naselja PIP
RE39 A Površine razpršene poselitve PIP

SK1 A Površine razpršene poselitve PIP
SK2 A Površine razpršene poselitve PIP
SK3 A Površine razpršene poselitve PIP
SK5 A Površine razpršene poselitve PIP
SK7 A Površine razpršene poselitve PIP
SK8 A Površine razpršene poselitve PIP
SK14 A Površine razpršene poselitve PIP
SK16 A Površine razpršene poselitve PIP
SK17 A Površine razpršene poselitve PIP
SK18 A Površine razpršene poselitve PIP
SK19 A Površine razpršene poselitve PIP
SK23 A Površine razpršene poselitve PIP
SK26 A Površine razpršene poselitve PIP
SK27 A Površine razpršene poselitve PIP
SK28 A Površine razpršene poselitve PIP
SK29 A Površine razpršene poselitve PIP
SK30 A Površine razpršene poselitve PIP
SK31 A Površine razpršene poselitve PIP
SK32 A Površine razpršene poselitve PIP
SK34 A Površine razpršene poselitve PIP
SK35 A Površine razpršene poselitve PIP
SK36 A Površine razpršene poselitve PIP
SK37 A Površine razpršene poselitve PIP
SK38 A Površine razpršene poselitve PIP

SL1 A Površine razpršene poselitve PIP
SL2 A Površine razpršene poselitve PIP
SL7 SK Površine podeželskega naselja PIP
SL9 PC Površine cest PIP

Slatina pri Dobjem

Repuš

Škarnice
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SL17 A Površine razpršene poselitve PIP
SL18 A Površine razpršene poselitve PIP
SL19 A Površine razpršene poselitve PIP
SL20 A Površine razpršene poselitve PIP
SL22 A Površine razpršene poselitve PIP
SL24 A Površine razpršene poselitve PIP

SU4 PC Površine cest PIP
SU6 IG Gospodarske cone PIP
SU7 PC Površine cest PIP
SU8 A Površine razpršene poselitve PIP
SU9 A Površine razpršene poselitve PIP
SU10 A Površine razpršene poselitve PIP
SU11 A Površine razpršene poselitve PIP
SU12 A Površine razpršene poselitve PIP
SU14 A Površine razpršene poselitve PIP
SU16 IG Gospodarske cone PIP
SU21 A Površine razpršene poselitve PIP
SU22 A Površine razpršene poselitve PIP
SU23 A Površine razpršene poselitve PIP
SU24 A Površine razpršene poselitve PIP
SU25 A Površine razpršene poselitve PIP
SU28 A Površine razpršene poselitve PIP
SU29 SK Površine podeželskega naselja PIP
SU30 SK Površine podeželskega naselja PIP
SU31 SK Površine podeželskega naselja PIP
SU32 A Površine razpršene poselitve PIP
SU34 PC Površine cest PIP
SU35 A Površine razpršene poselitve PIP

VB3 SK Površine podeželskega naselja PIP
VB7 PC Površine cest PIP
VB9 A Površine razpršene poselitve PIP
VB11 A Površine razpršene poselitve PIP
VB17 A Površine razpršene poselitve PIP
VB18 A Površine razpršene poselitve PIP
VB20 A Površine razpršene poselitve PIP
VB21 PC Površine cest PIP
VB22 A Površine razpršene poselitve PIP
VB23 A Površine razpršene poselitve PIP
VB25 PC Površine cest PIP
VB27 A Površine razpršene poselitve PIP
VB30 A Površine razpršene poselitve PIP
VB31 A Površine razpršene poselitve PIP
VB32 A Površine razpršene poselitve PIP
VB33 A Površine razpršene poselitve PIP
VB34 A Površine razpršene poselitve PIP
VB35 IG Gospodarske cone PIP
VB36 IG Gospodarske cone PIP
VB41 SK Površine podeželskega naselja PIP

Suho

Večje Brdo
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VB43 A Površine razpršene poselitve PIP
VB46 A Površine razpršene poselitve PIP

ZA1 A Površine razpršene poselitve PIP
ZA2 A Površine razpršene poselitve PIP
ZA3 A Površine razpršene poselitve PIP
ZA4 A Površine razpršene poselitve PIP
ZA5 A Površine razpršene poselitve PIP
ZA16 A Površine razpršene poselitve PIP
ZA19 SK Površine podeželskega naselja PIP
ZA20 SK Površine podeželskega naselja PIP
ZA25 SK Površine podeželskega naselja PIP
ZA26 SK Površine podeželskega naselja PIP

Završje pri Dobjem
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1014. Zaključni račun proračuna Občine Dobrna 
za leto 2016

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB4 in 14/13) in 15. člena 
Statuta Občine Dobrna je občinski svet na 17. redni seji Občin-
skega sveta Občine Dobrna dne 6. 4. 2017 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Dobrna za leto 2016

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrna za 

leto 2016.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2016 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrna za leto 
2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom 
leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa fi-

nančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se na ravni 
podskupin kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov, pa se 
objavijo na spletni strani Občine Dobrna.

Št. 41030001/20174(6)
Dobrna, dne 6. aprila 2017

Župan 
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/ podskupina kontov Znesek 

v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.143.739,74

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.798.413,09
70 DAVČNI PRIHODKI 1.465.131,34

700 Davki na dohodek in dobiček 1.247.641,00
703 Davki na premoženje 78.294,81
704 Domači davki na blago in storitve 138.459,52
706 Drugi davki 736,01

71 NEDAVČNI PRIHODKI 333.281,75
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 245.084,46
711 Takse in pristojbine 1.294,63
712 Denarne kazni 1.793,58
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 14.366,08
714 Drugi nedavčni prihodki 70.743,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 40.157,39
720 Prihodki od prodaje zgradb  
in prostorov 26.100,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in nematerialnega premoženja 14.057,39

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije in darila  
od domačih pravnih oseb 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 305.169,26
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 305.169,26
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.861.425,36
40 TEKOČI ODHODKI 698.038,61

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 250.184,77
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 39.240,42
402 Izdatki za blago in storitve 387.547,61
403 Plačila domačih obresti 962,81
409 Rezerve 20.103,00

41 TEKOČI TRANSFERI 828.896,91
410 Subvencije 14.020,05
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 521.768,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 44.356,10
413 Drugi tekoči domači transferi 248.752,76

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 300.322,91
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 300.322,91

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 34.166,93
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam 0
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 34.166,93

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK – 
PRIMANJKLJAJ (III) 282.314,38

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. 
DELEŽEV 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAP. DELEŽEV 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 53.604,53

500 Domače zadolževanje 53.604,53
VIII. ODPLAČILO DOLGA 152.798,40

550 Odplačilo domačega dolga 152.798,40
IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNIH (I+IV+VIIIIVVIII) 183.120,51
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIIVIII) –99.193,87
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI+VIIVIIIIX=III) –282.314,38
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU  
31. 12. PRETEKLEGA LETA 218.235,00

1015. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje 
Zavrh, Dobrna

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – 
ZPNačrt, 108/09 – ZGO1C in 80/10 – ZUPUDPP) in 15. člena 
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Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 
in 136/04) je Občinski svet Občine Dobrna na 17. redni seji dne 
6. 4. 2017 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje 
Zavrh, Dobrna

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, 
Dobrna (Uradni list RS, št. 39/06, 99/06, 103/11, 81/15), ki ga 
je izdelal IGRE d.o.o. Maribor pod št. projekta 7U370.

2. člen
V 2. členu Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko 

naselje Zavrh, Dobrna, se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Del parcele označene s parcelo 23/23, k.o. 1046 Zavrh, 

v velikosti 998 m2, (po predlogu parcelacije: 23/12, k.o. 1046 
Zavrh), se izvzame za gradnjo stanovanjskih objektov.«

V 3. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odsta-
vek z naslednjim besedilom:

»Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov:
– Na celotnem območju lokacijskega načrta je dovoljena 

postavitev in gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v 
skladu z ostalimi določili odloka o lokacijskem načrtu.

– Postavitev majhnih stavb je dopustna le na zemljiških 
parcelah, ki pripadajo stavbi h kateri se gradijo, in sicer najdlje 
za čas njenega obstoja.

– Za razvrščanje glede na zahtevnost gradnje med ne-
zahtevne in enostavne objekte se uporabljajo predpisi Repu-
blike Slovenije s področja prostorskega načrtovanja in graditve 
objektov.

– Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samo-
stojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, 
pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.«

3. člen
V 4. členu se doda peti in šesti stavek tako, da leta glasi-

ta: »Fa izrabe parcele, namenjene gradnji je max. 0,6. Faktor 
zazidanosti parcele, namenjene gradnji je max. 0,2.«

V drugem odstavku 4. člena se dosedanji tretji stavek 
nadomesti z besedilom: »Objekti so locirani ob gradbeno linijo 
in to 4 do 6 m od cestnega roba.«

V 4. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Odmiki pri gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov
– Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje so-

sednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m. 
Odmik je lahko tudi manjši ob pisnem soglasju lastnika sose-
dnje parcele.

– Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti odmaknjeni 
od javne ceste in drugih javnih površin najmanj 1,50 m. Če so 
odmiki manjši od 1,50 m, mora s tem soglašati pristojen organ 
Občine Dobrna.

– Odmik ograje, škarpe ali podpornega zidu od meje 
sosednje parcele mora biti oddaljen najmanj 0,50 m, če se z 
gradnjo ne posega na sosednjo parcelo. Odmik je lahko tudi 
manjši ob pisnem soglasju lastnika sosednje parcele.

– Preveritev ali so izpolnjene zahteve glede odmika od so-
sednje parcele, se opravi tako, da se kot odmik šteje najkrajša 
razdalja med točko objekta, ki se najbolj približa parcelni meji 
in parcelno mejo.«

4. člen
5. člen se nadomesti z novim prvim odstavkom, ki se 

glasi:
»Oblikovanje objektov
Objekti naj bodo oblikovani tako, da imajo glavne vhode 

orientirane na osrednjo cesto oziroma na stranske fasade. Tlo-

risna velikost objektov je 9×12 m. Objekti so lahko predvidene 
maksimalne višine P+M, P+1 ali K+P+M. Gradnja objektov je 
lahko predfabricirana betonska, lesena ali klasična gradnja. 
Priporoča se uporaba gradiv, ki omogočajo izvedbo energijsko 
varčnih objektov. Priporoča se enovito podobo vseh objektov. 
Strehe so opečne ali črne, naklona od 35–45°. Smer slemen 
enaka kot pri okoliških objektih oziroma sleme poteka vzpo-
redno s plastnicami. Na objektih so dovoljene svetle pastelne 
barve fasad – klasični omet.«

5. člen
7. člen se po spremembi glasi:
»Tolerance – namembnost
Lokacijski načrt določa namembnosti, tlorisne in višinske 

gabarite objektov, ter potek infrastrukture.
Kot tolerance so dovoljene:
– tlorisnih gabaritov objektov -/+ 10 %,
– po višini se dopušča toleranca objeta /+0,5 m,
– po višini se dopušča toleranca +0,5 m,
– gradnja prizidka za namembnost garaže ali carporta,
– v primeru racionalnejših projektnih rešitev komunalne, 

energetske in telekomunikacijske infrastrukture je možno spre-
meniti trase vodov infrastrukture.

Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati 
realizacije lokacijskega načrta. Spremembe morajo biti v skladu 
s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja.«

6. člen
V 9. členu se v poglavju »Ogrevanje«, doda novo bese-

dilo, ki se glasi:
»V objektih se predvidijo individualna kurišča na kurilno 

olje, utekočinjen naftni plin, lesene sekance, biomaso, pelete 
ali toplotno črpalko.«

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

začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 3500002/201518(6)
Dobrna, dne 6. aprila 2017

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

1016. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
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 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 
15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/11) je Občinski svet Občine 
Dobrna na 17. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo

1. člen
V Odloku o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo v Občini Dobrna (Uradni list RS, 
št. 101/11, 101/15) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

»Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov 
varstva in vlaganj v naravne vire v občini, in sicer za delovanje 
Lovske družine Dobrna za izvajanje ukrepov varstva narave 
in okolja.«
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2. člen
Ostala določila Odloka o porabi koncesijske dajatve za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 101/11, 
101/15) ostanejo nespremenjena.

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati naslednji dan po objavi. Ta odlok se začne 
uporabljati s 1. 1. 2017.

Št. 0070002/20171(6)
Dobrna, dne 6. aprila 2017

Župan 
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

1017. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni 
rabi

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list 
RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet 
Občine Dobrna na 17. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel 

S K L E P
o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

1.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi za nepre-

mičnino označeno s parcelno številko:
– 1684/3 k.o. 1044 Brdce nad Dobrno, ID 6609711, 

ID znak parcela 1044 1684/3, pot v izmeri 207,00 m2.

2.
Na nepremičnini iz I. točke tega sklepa se vknjiži lastnin-

ska pravica v korist Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, 
matična številka 1358570000.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0070003/20171(6)
Dobrna, dne 6. aprila 2017

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

DOBROVA - POLHOV GRADEC

1018. Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov 
Gradec za leto 2016

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 popr., 110/11 
– ZDIU12 in 101/13 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine 
Dobrova  Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je občinski 
svet občine na 18. redni seji dne 29. marca 2017 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016

1. člen
Občinski svet Občine Dobrova  Polhov Gradec sprejme 

zaključni račun Občine Dobrova  Polhov Gradec za leto 2016.

2. člen
Zaključni račun Občine Dobrova  Polhov Gradec za leto 

2016 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov 
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihod-
kov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realizi-
ranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrova 
 Polhov Gradec za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa 
je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz 
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, nji-
hovih spremembah tekom leta ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
Zaključni račun Občine Dobrova  Polhov Gradec za leto 

2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, tabelarični 
del pa na spletnih straneh Občine Dobrova  Polhov Gradec.

Št. 007-0006/2017-1
Dobrova, dne 29. marca 2017

Župan
Občine Dobrova  Polhov Gradec

Franc Setnikar l.r.

1019. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za enoto urejanja prostora PG-12

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZC, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPPA, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) 
in 16. člena Statuta Občine Dobrova  Polhov Gradec (Uradni 
list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova  Polhov 
Gradec na 18. redni seji dne 20. marca 2017 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za enoto urejanja prostora PG-12

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(sprejem odloka in podlaga za občinski podrobni  

prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se, ob upoštevanju Odloka o občin-

skem prostorskem načrtu Občine Dobrova  Polhov Gradec 
(Uradni list RS, št. 63/13, 56/14, 37/15) in v skladu s Sklepom 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega pro-
storskega načrta (OPPN) za enoto urejanja prostora (EUP) 
PG12 (Uradni list RS, št. 56/14), sprejme Občinski podrobni 
prostorski načrt za enoto urejanja prostora PG12 (v nadaljnjem 
besedilu: podrobni načrt).

(2) Grafični del podrobnega načrta je, kot priloga, sestavni 
del tega odloka.

(3) Podrobni načrt je izdelalo podjetje Arrea d.o.o., Ljublja-
na, pod številko projekta 05/2015, februarja 2017.

2. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa območje podrobnega načrta, vplive 
in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora, načrt par-
celacije, rešitve prostorskih ureditev, pogoje glede prilagoditve 
gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, 
rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, re-
šitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje 
narave, rešitve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi 
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nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve ter dopustna 
odstopanja od načrtovanih rešitev.

(2) Sestavine iz prvega odstavka tega člena so poja-
snjene in grafično prikazane v podrobnem načrtu, ki je skupaj 
z obveznimi prilogami v tiskani obliki na vpogled na Občini 
Dobrova  Polhov Gradec.

(3) Postopek celovite presoje vplivov na okolje ni bil izve-
den. Pridobljena je bila Odločba Ministrstva za okolje in prostor 
št. 3540941/2016/7 z dne 14. 3. 2016, iz katere izhaja, da v 
postopku priprave in sprejemanja plana ni treba izvesti postop-
ka celovite presoje vplivov na okolje.

II. OPIS IN OBMOČJE PROSTORSKE UREDITVE

3. člen
(opis prostorske ureditve)

(1) S podrobnim načrtom je določena celovita oblikov-
na in funkcionalna podoba dela središča Polhovega Gradca. 
Širše območje obstoječe avtobusne postaje se programsko 
in oblikovno razvija kot enega od osrednjih prostorov kraja – 
prepoznavno vstopno točko naselja oblikovano kot javni trg, 
novo avtobusno postajo z info točko in krajinsko arhitekturno 
ureditvijo.

(2) Izhodišče predvidene prostorske ureditve je poseči 
v območje v čim manjši meri in obenem poudariti obstoječe 
prostorske kakovosti. Zasnova območja temelji na oblikovanju 
vedute na staro vaško jedro ob vstopu v naselje. Obstoječi 
objekt z gostinskim lokalom se odstrani. Oblikuje se novo av-
tobusno postajališče z objektom info točke. Uredita se klančini 
do spomenika in grobnice borcem in žrtvam fašizma. Ohranjata 
se travnato pobočje s sadnimi drevesi ter obstoječa pešpot 
proti Stari gasi.

(3) Določena je posodobitev prometne ureditve, kate-
re cilj je zagotoviti večjo prometno varnost na lokalni cesti 
LC 067091 Polhov Gradec–Kosmačar (v nadaljevanju: lokalna 
cesta), izvedba njene ustreznejše navezave na regionalno 
cesto R3 641/1369 Ljubljanica–Ljubljana (Dolgi most) (v na-
daljevanju: regionalna cesta) ter ureditev mirujočega prometa. 
Lokalna cesta se prometno varno uredi in v zgornjem delu 
razširi s pločnikom.

4. člen
(obseg območja)

(1) Območje podrobnega načrta obsega površine, na 
katerih so načrtovane prostorske ureditve s pripadajočimi po-
vršinami, potrebnimi za njihovo nemoteno izvedbo in rabo.

(2) Območje podrobnega načrta vključno z ureditvami 
pripadajoče in prilagoditvami obstoječe prometne, energetske 
in komunalne infrastrukture ter omrežja elektronskih komunika-
cij obsega območje v katastrski občini Polhov Gradec (1986) 
na naslednjih zemljiščih ali delih zemljišč: *166, 172/1, 177/1, 
177/2, 177/3, 177/4, 177/5, 177/6, 179/2, 179/3, 179/6, 180/10, 
180/12, *196/2, *196/3, 1238/1, 1239/2, 1240/3, 1257/1.

(3) Obseg območja podrobnega načrta je razviden iz 
grafičnega dela podrobnega načrta:

– kot umestitev v prostor na grafičnem načrtu 3: Ure-
ditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi 
območji;

– s tehničnimi elementi za prenos novih mej parcel v na-
ravo na grafičnem načrtu 7: Načrt parcelacije.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

1. Vplivi in povezave prostorskih ureditev  
s sosednjimi območji

5. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

(1) Prostorske ureditve so del celovite ureditve območja, 
za katerega je bil leta 2012 izveden javni natečaj za izbiro 

strokovno najprimernejše rešitve za urbanistično – arhitekturno 
ureditev centrov naselij Dobrova in Polhov Gradec.

(2) Območje podrobnega načrta zajema in se navezuje na 
robni del enot urejanja prostora z oznakama PG01 in PG02. 
Preko klančin se nova ploščad poveže s spomenikom in grob-
nico borcem in žrtvam fašizma ter skupaj z vhodom v Kulturni 
dom Jakoba Trobca in pošto nakazuje tvorbo novega enovitega 
prostorskega ambienta – trga.

(3) Območje podrobnega načrta zajema in se navezuje 
na robni del enot urejanja prostora z oznakama PG10, PG31 
in PG32. Z zasaditvijo se celovito ureja obcestni prostor regi-
onalne ceste.

2. Rešitve načrtovanih objektov in površin s pogoji  
in usmeritvami za projektiranje in gradnjo

6. člen
(krajinsko arhitekturna ureditev)

(1) Ohranja se travnato pobočje nad lokalno cesto. Ohrani 
in uredi se obstoječa pešpot (stopnice) in navezavo na pločnik. 
Vzdolž pešpoti se uredi varnostna ograja. Sadna drevesa se 
ohrani.

(2) Med avtobusnim postajališčem in cestama se uredi 
zeleni ločilni otok, zasajen s sadnimi drevesi. Otok se nameni 
postavitvi novoletne jelke.

(3) Večnamenska ploščad ob objektu info točke se uredi 
kot raztegnjena trikotna ploskev, ki se na vzhodni strani po-
daljša v odprto avtobusno postajališče s klopjo, na zahodni 
strani pa se nadaljuje kot stopničasta klančina, ki se po brežini 
vzpenja do podesta spomenika in grobnice borcem in žrtvam 
fašizma. Zeleni rob ploščadi se oblikuje kot travnata površina 
s sadnimi drevesi, z dodatno, položnejšo klančino. Uredijo se 
pitnik in stojala za kolesa. Ploščad se uporablja tudi kot obča-
sna odprta tržnica.

(4) Uredi se dostop do stopnišča in klančine vhoda v 
Kulturni dom Jakoba Trobca ter predprostor pošte. Podest spo-
menika in grobnice borcem in žrtvam fašizma se uredi v skladu 
prvotnim projektom avtorjev Jožeta Plečnika, Ivana Kocmuta in 
Antona Bitenca iz leta 1955.

(5) Na celotnem območju podrobnega načrta se izbirno 
odstrani drevesa in grmovnice, ki niso skladna z novo krajinsko 
arhitekturno ureditvijo.

(6) Zasaditev dreves v trasah gospodarske javne infra-
strukture ni dopustna.

7. člen
(objekt info točke)

(1) Zgradi se novo avtobusno postajališče z objektom 
info točke na parcelah št. 177/2 in 180/12, k.o. Polhov Gradec. 
Obstoječa avtobusna postaja se odstrani.

(2) Vrsta dopustnega objekta v skladu s predpisi, ki ureja-
jo področje enotne klasifikacije vrst objektov, je 12112 Gostilne, 
restavracije in točilnice.

(3) Objekt je pritličen. Tlorisni gabarit objekta je pravo-
koten, znotraj gradbenih mej v skladu z grafičnim načrtom 3: 
Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi 
območji.

(4) Objekt je zasnovan kot prehodna nadstrešnica, ki ima 
v jedru gostinski lokal s pasažami. Zasnovan je kot lesena ali 
zidana konstrukcija, ki ima v prečni smeri prehoden parter. 
Gostinski lokal je oblikovan kot jedro v objektu, ki se proti trgu 
zapira z zložljivo stekleno steno. Pri oblikovanju objekta in 
parternih površin se uporablja naravne materiale, kot so beton, 
teraco, les in kovina. Streha je simetrična dvokapnica, krita s 
sivo kritino. Barvna kompozicija temelji na uporabi naravnih 
barv materialov, kot so les in beton, kovinski elementi so prašno 
barvani s strukturno barvo.
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8. člen
(objekt Polhov Gradec 15)

(1) Stanovanjska hiša Polhov Gradec 15 s spremljajočimi 
objekti, na parcelah št. *166 in 179/3, k.o. Polhov Gradec, se 
ohrani v obstoječi podobi. Dopustna je gradnja novega objekta 
in spremljajočega objekta na mestu prej odstranjenih objektov.

(2) Vrsta dopustnega objekta v skladu s predpisi, ki ure-
jajo področje enotne klasifikacije vrst objektov, je 11100 Eno-
stanovanjske stavbe.

(3) V primeru ohranjanja objektov so dopustna vzdrže-
valna dela v okviru obstoječih gabaritov in obstoječih stavbnih 
gradbenih materialov. Povečanje objektov ni dopustno, razen v 
okviru tehničnih zahtev posameznih konstrukcijskih elementov.

(4) V primeru gradnje novega objekta je dopustno po-
večanje tlorisnega gabarita do 3 %, znotraj gradbenih mej v 
skladu z grafičnim načrtom 3: Ureditvena situacija s prikazom 
vplivov in povezav s sosednjimi območji. Ohrani se višinski 
gabarit obstoječega objekta. Nov objekt sledi členitvi obstoje-
čega objekta ali se prilagodi strukturi historičnega naselja ob 
Usrani gasi. Objekt ne sme izstopati niti volumsko niti z obliko-
vanjem ali barvo fasade. Streha je dvokapnica z asimetrično 
frčado ali dvokapnica vzporedna s terenom. Pri oblikovanju 
objekta in parternih površin se uporablja naravne materiale, 
kot so beton, teraco, les in kovina. Barva objekta je v naravnih 
pastelnih zemeljskih tonih, skladna z barvno skalo celotnega 
naselja. V primeru gradnje novega spremljajočega objekta se 
ta zgradi znotraj gradbenih mej v skladu z grafičnim načrtom 3: 
Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi 
območji, ohrani se višinski gabarit obstoječega objekta in objekt 
oblikuje na način, da bo skladen s stanovanjsko hišo.

9. člen
(prometna ureditev)

(1) Uredita se nov manipulativni prostor (obračališče) za 
avtobuse ob novem avtobusnem postajališču ter parkirišče za 
kratkotrajno parkiranje južno od objekta info točke, ki služi tudi 
kot nočno parkirišče za avtobuse.

(2) Preoblikuje se obstoječi priključek lokalne ceste 
LC 067091 Polhov Gradec–Kosmačar na regionalno cesto 
R3 641/1369 Ljubljanica–Ljubljana (Dolgi most).

(3) Lokalna cesta se rekonstruira, vključno s prilagoditvijo 
priključkov na obstoječe objekte in razširitvijo vozišča v krivini. 
Zaradi zagotavljanja varnosti pešcev se med pošto in vsto-
pom v Staro gaso uredi pločnik vzdolž severnega roba ceste. 
Vozišče se zamakne proti jugu in izvede podporni zid vzdolž 
južnega roba ceste. V izteku Stare gase se kot ukrep umirjanja 
prometa uredi dvignjen prehod za pešce.

(4) Postavijo se prometni znaki za omejitev hitrosti, krat-
kotrajno parkiranje in dovoz otrok v vrtec ter usmerjanje vozni-
kov na druga parkirišča.

10. člen
(drugi dopustni posegi in dopustne dejavnosti)

(1) Na območju podrobnega načrta so, pod pogojem, 
da ne ovirajo gradnje in obratovanja prostorskih ureditev, ki 
so predmet tega podrobnega načrta, dopustni tudi naslednji 
posegi:

– gradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev go-
spodarske javne infrastrukture in povečanje njene zmogljivosti 
glede na prostorske in okoljske možnosti,

– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami,

– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov ter opra-
vljanje del, ki se štejejo za redna vzdrževalna dela in vzdrže-
valna dela v javno korist v skladu s predpisi, ki urejajo področje 
razvrščanja objektov glede na zahtevnost gradnje in Odlokom 
o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova  Polhov 
Gradec.

(2) Za vse posege se pridobi soglasje investitorja oziroma, 
če so načrtovane prostorske ureditve že zgrajene in predane v 
uporabo, njenega upravljavca.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV 
GLEDE PRILAGODITVE GOSPODARSKE JAVNE 

INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

11. člen
(skupne določbe)

(1) Potek omrežij okoljske, energetske in elektronsko ko-
munikacijske infrastrukture je razviden iz grafičnega načrta 5: 
Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov 
na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro.

(2) Projektiranje, gradnja in vzdrževanje okoljske, ener-
getske in elektronsko komunikacijske infrastrukture poteka v 
skladu s smernicami in projektnimi pogoji posameznih upra-
vljavcev teh objektov in naprav v prilogi tega podrobnega 
načrta, če niso v nasprotju s tem odlokom, ter v skladu z ve-
ljavnimi tipizacijami upravljavcev, veljavnimi tehničnimi predpisi 
in standardi.

(3) Projektiranje, gradnja in vzdrževanje okoljske, ener-
getske in elektronsko komunikacijske infrastrukture potekajo 
sočasno in usklajeno s projektiranjem, gradnjo, in vzdrževa-
njem ostalih prostorskih ureditev po tem odloku. Morebitne 
vnaprejšnje ureditve infrastrukture se izvedejo na način, da se 
omogoči kasnejšo nemoteno izvedbo vseh posegov po tem 
odloku.

(4) Gradnja gospodarske javne infrastrukture ne sme 
posegati v cestno telo regionalne ceste R3 641/1369 Ljubljani-
ca–Ljubljana (Dolgi most), razen v primeru križanj ter kanala za 
odvajanje zalednih in padavinskih voda v primeru, da se izkaže, 
da je takšna rešitev smiselna in je pridobljeno posebno soglasje 
upravljavca regionalne ceste.

(5) Pred izvedbo posameznih posegov na območju po-
drobnega načrta se določi natančno lego vseh okoljskih, ener-
getskih in elektronsko komunikacijskih objektov in naprav ter 
izvede zakoličbo.

(6) Pred vsakim posegom v območje gospodarske javne 
infrastrukture se pridobi soglasje posameznega upravljavca.

(7) Okoljska, energetska in elektronsko komunikacijska 
infrastruktura se ob gradnji prostorskih ureditev po tem odloku 
ustrezno zaščiti in/ali preuredi.

(8) V času gradnje in po njej se zagotovi nemoteno okolj-
sko, energetsko in elektronsko komunikacijsko oskrbo okoliških 
objektov.

12. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Ukine se priključek odstranjenega objekta avtobu-
sne postaje, prilagodi potek glavne vodovodne cevi in izvede 
priključek objekta infotočke. Zaradi razširitve lokalne ceste 
LC 067091 Polhov Gradec–Kosmačar se prilagodi vodovodni 
priključek objekta Polhov Gradec 15. Ostalo obstoječe vodovo-
dno omrežje s priključki na to omrežje se ohrani.

(2) Izvede se nov nadzemni hidrant na območju zelenega 
ločilnega otoka.

13. člen
(kanalizacijsko omrežje, odvajanje zalednih  

in padavinskih voda)
(1) Ukine se priključek odstranjenega objekta avtobusne 

postaje. Komunalne odpadne vode iz objekta infotočke se 
priključijo na obstoječi kanal DN 250 mm vzhodno od objek-
ta. Ostalo obstoječe kanalizacijsko omrežje s priključki na to 
omrežje se ohrani.

(2) Padavinske odpadne vode s streh in utrjenih površin 
se odvedejo v obstoječi razbremenilni kanal v vzhodnem robu 
lokalne ceste, ki se ga po potrebi poglobi. Dopustna je tudi 
prestavitev kanala. V primeru poglobljenega ali prestavljenega 
kanala se s hidravličnim izračunom določi ustrezno dimenzijo 
kanala. Pred iztokom v Božno ter po potrebi pred priključitvijo 
padavinskih odpadnih vod iz obravnavanega območja na javni 
kanal se predvidi zadrževanje vode. Vode s prometnih površin 
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in ostalih utrjenih površin se odvajajo preko lovilca olj, katere-
ga velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje so skladni s 
standardom SIST EN 8582.

(3) Upošteva se ustrezne odmike posameznih objektov od 
javne kanalizacije. Nadkritje javnih kanalov znaša minimalno 
1,2 m. Kote pokrovov jaškov obstoječe javne kanalizacije se 
uskladi z novo višinsko ureditvijo utrjenih površin tako, da bodo 
vsi pokrovi jaškov vidni in na nivoju terena.

(4) Odvajanje zalednih in padavinskih voda mora biti ure-
jeno na način, da vode ne bodo negativno vplivale na okoliška 
zemljišča. Voda ne sme biti speljana v naprave za odvodnja-
vanje državnih cest in njihovega cestnega sveta, izvedba od-
vodnjavanja ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema 
odvodnjavanja državnih cest.

(5) Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje se 
zaprosi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za priključi-
tev objekta in priloži izvedbena dokumentacija.

14. člen
(električno omrežje)

(1) Ukine se prostozračni električni vod do odstranje-
nega objekta avtobusne postaje. Postavi se nov končni drog 
ustreznih gabaritov in mehanske trdnosti ter izvede prehod z 
zemeljskim kablom v novo tipsko omarico, v katero se prestavi 
obstoječi odjemni mesti. Ostalo obstoječe električno omrežje s 
priključki na to omrežje se ohrani.

(2) Na zelenem ločilnem otoku se uredi priključek za 
novoletno jelko.

15. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)

Ukine se priključek odstranjenega objekta avtobusne postaje 
in izvede priključek objekta info točke. Ostalo obstoječe omrežje 
elektronskih komunikacij s priključki na to omrežje se ohrani.

16. člen
(javna razsvetljava)

(1) Prenovi se omrežje javne razsvetljave upoštevajoč 
novo prostorsko ureditev. Osvetli se ploščad in pot do spome-
nika in grobnice borcem in žrtvam fašizma ter obstoječo pešpot 
nad lokalno cesto.

(2) Javno razsvetljavo se uredi v skladu s predpisi, ki 
urejajo področje mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja 
okolja in določili 29. člena tega odloka.

17. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Zagotovi se zbiranje komunalnih odpadkov v skladu 
s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki na območju 
Občine Dobrova  Polhov Gradec.

(2) Za čas gradnje se z izvajalcem javne službe dogovori 
o načinu zbiranja in odvozu vseh vrst komunalnih odpadkov iz 
območja gradnje.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

18. člen
(splošna določila v zvezi z ohranjanjem kulturne dediščine)

(1) Sestavni del podrobnega načrta so objekti in območja 
kulturne dediščine, varovani v skladu s predpisi, ki urejajo 
področje varstva kulturne dediščine. To so kulturni spomeni-
ki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja 
dediščine, registrirana kulturna dediščina in vplivna območja 
dediščine.

(2) Za kulturna spomenika in njuni vplivni območji veljajo 
določila, kot jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta 
o razglasitvi kulturnega spomenika in določila tega odloka. V 
primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki 

veljajo za kulturna spomenika in njuni vplivni območji, veljajo 
določila, določena z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi.

(3) Za varstvena območja dediščine veljajo določila, kot jih 
opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij 
dediščine in določila tega odloka. V primeru neskladja določb 
tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena obmo-
čja dediščine, veljajo določila, določena z varstvenim režimom 
v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.

(4) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spo-
menik in ni varstveno območje dediščine, velja osnovni režim 
varstva določen v 20. členu tega odloka in dodatni varstveni 
režimi za posamezne zvrsti dediščine določeni v 21. in 22. čle-
nu tega odloka.

(5) Za vsak poseg na območju podrobnega načrta se pri-
dobi kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje 
za posege po predpisih, ki urejajo področje varstva kulturne 
dediščine.

(6) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se 
štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo 
videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki 
dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. 
To so tudi vsa vzdrževalna dela in drugi posegi v prostor, ki se 
ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi tega odloka ali 
drugih predpisov.

(7) Objekti in območja kulturne dediščine, ki se varujejo, 
so prikazani v Prikazu stanja prostora ter grafičnem načrtu 5: 
Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov 
in ohranjanje kulturne dediščine.

19. člen
(kulturna spomenika in njuni vplivni območji)

Na območjih kulturnih spomenikov in njunih vplivnih ob-
močij se za:

– spomenik Polhov Gradec – Vaško jedro z oznako EŠD 
9915 in njegovo vplivno območje upošteva določila Odloka 
o razglasitvi vaškega jedra, cerkve Marijinega rojstva, Ošte-
tarjeve hiše ter hiše Polhov Gradec 17 za kulturni spomenik 
lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 52/04);

– vplivno območje spomenika Polhov Gradec – Grad 
Polhov Gradec z oznako EŠD 1594 upošteva določila Odloka o 
razglasitvi gradu, vodnjaka in parka Polhov Gradec za kulturni 
spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99).

20. člen
(osnovni pravni režim varstva za območje registrirane 

kulturne dediščine)
(1) Na območjih registrirane kulturne dediščine veljajo 

naslednje splošne varstvene usmeritve:
– spodbujanje trajnostne uporabe dediščine, to je uporabe 

dediščine na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča 
izgube njenih kulturnih lastnosti,

– spodbujanje vzdržnega razvoja dediščine, s katerim se 
omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne da bi 
bila s tem okrnjena ohranitev dediščine za prihodnje generacije,

– spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, 
socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge 
pomene dediščine,

– ohranjanje lastnosti, posebne narave in družbenega 
pomena dediščine ter njene materialne substance,

– dovoljeni so posegi v dediščino, ki upoštevajo in trajno 
ohranjajo njene varovane vrednote,

– dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih 
gospodarskih temeljev za ohranitev dediščine ob spoštovanju 
njene posebne narave in družbenega pomena.

(2) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov 
ali območij kulturne dediščine niso dopustne. Izjemoma je 
dovoljeno na podlagi soglasja ministra, pristojnega za varstvo 
kulturne dediščine, dediščino odstraniti in sicer ob izpolnitvi 
naslednjih pogojev:

– če se ugotovi njena dotrajanost ali poškodovanost, ki 
je ni mogoče odpraviti z običajnimi sredstvi, ali če dediščina 
ogroža varnost ljudi in premoženje,
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– če je bila pred tem opravljena raziskava objekta in
– če raziskavo in odstranitev nadzoruje pristojna orga-

nizacija.

21. člen
(dodatni pravni režim varstva za območje  

memorialne dediščine)
Za objekt kulturne dediščine Polhov Gradec – Spomenik 

in grobnica borcem in žrtvam fašizma z oznako EŠD 17247 
velja dodatni pravni režim varstva, ki predpisuje ohranjanje 
njegovih varovanih vrednot, kot so:

– avtentičnost lokacije,
– fizična pojavnost objekta in
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino 

in okolico ter vedutami.

22. člen
(varstveni režim za arheološke ostaline)

(1) Na območju arheološkega najdišča Polhov Gradec – 
Arheološko najdišče z oznako EŠD 16269 se upošteva osnovni 
pravni režim varstva. Za arheološko najdišče veljajo naslednje 
splošne varstvene usmeritve:

– spodbujanje trajnostne uporabe arheoloških najdišč, to 
je uporabe arheoloških najdišč na način in v obsegu, ki dolgo-
ročno ne povzroča izgube njenih kulturnih lastnosti,

– spodbujanje vzdržnega razvoja arheoloških najdišč, s 
katerim se omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, 
ne da bi bila s tem okrnjena ohranitev arheoloških najdišč za 
prihodnje generacije,

– spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, 
socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge 
pomene arheoloških najdišč,

– ohranjanje lastnosti, posebne narave in družbenega 
pomena arheoloških najdišč ter njihove materialne substance,

– dovoljeni so posegi v arheološka najdišča, ki upoštevajo 
in trajno ohranjajo njihove varovane vrednote,

– dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih 
gospodarskih temeljev za ohranitev arheoloških najdišč ob 
spoštovanju njihove posebne narave in družbenega pomena.

(2) Na območju arheološkega najdišča se upošteva do-
datni pravni režim varstva. Arheološko najdišče se varuje pred 
posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline 
ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepove-
dano je predvsem:

– odkopavati in zasipavati teren,
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno 

z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali 
drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje 
in prezentacijo arheološkega najdišča.

(3) Odstranitev arheološkega najdišča je prepovedana. 
Izjemoma je dovoljeno na podlagi soglasja ministra, pristojnega 
za varstvo kulturne dediščine, arheološko najdišče po predho-
dni arheološki raziskavi odstraniti.

(4) Posegi in dejavnosti v prostoru se načrtujejo in izvajajo 
tako, da se arheološko najdišče ohranja. Izjemoma so dovoljeni 
posegi v arheološko najdišče, ki so hkrati stavbna zemljišča 
znotraj naselij, in v prostor robnih delov najdišč:

– če ni možno najti drugih rešitev ali
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih 

arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti 
za gradnjo.

(5) Pred začetkom izvedbe prostorskih ureditev in v času 
njihovega izvajanja se pristojni službi za varstvo kulturne de-
diščine omogoči dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala ze-
meljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. 
Investitor o začetku del vsaj 10 dni prej obvesti pristojno ob-
močno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

(6) Najditelj, lastnik zemljišča, investitor ali odgovorni vod-
ja del je dolžan ob odkritju dediščine najdbo zavarovati na me-
stu odkritja in o najdbi takoj obvestiti pristojno območno enoto 
zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

23. člen
(ohranjanje narave)

Posebne rešitve in ukrepi ohranjanja narave niso po-
trebni.

24. člen
(varstvo voda)

(1) Varstvo voda v času gradnje se zagotovi z organizacijo 
gradbišča v skladu s 34. členom tega odloka.

(2) Varstvo voda v času obratovanja se zagotovi z od-
vodnjo komunalnih in padavinskih odpadnih vod v skladu s 
13. členom tega odloka.

25. člen
(varstvo tal)

(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da so prizadete čim 
manjše površine tal.

(2) Pri odrivih zemlje se rodovitni del zemlje skladišči loče-
no in uporabi za humuziranje površin na območju podrobnega 
načrta. Ne sme priti do mešanja rodovitne zemlje in drugih 
materialov. Rodovitna zemlja se skladišči v kupih nižjih od 
1,20 m ter zaščiti pred onesnaževanjem in erozijskimi procesi.

(3) Morebitni višek rodovitne zemlje se uporabi zunaj 
območja podrobnega načrta v skladu s predpisi, ki urejajo 
področje ravnanja z rodovitnim delom prsti v Občini Dobrova 
 Polhov Gradec.

(4) Morebitni višek materiala iz zemeljskih izkopov se 
preda pooblaščenemu prevzemniku odpadkov.

(5) V kolikor se v času gradnje odkrijejo stara bremena, se 
ugotovi, ali gre za nevarne snovi ali prekomerno onesnažena 
tla ter v tem primeru material preda pooblaščenemu prevze-
mniku odpadkov.

(6) Za utrjevanje in gradnjo prometnih in drugih utrjenih 
površin se uporablja inerten in neoporečen material.

26. člen
(varstvo zraka)

(1) V času gradnje se na celotnem območju podrobnega 
načrta, na transportnih poteh, gradbiščih in območjih skladišče-
nja materiala, s posebno pozornostjo na delih, ki se bivalnim 
območjem najbolj približajo, izvajajo vsaj naslednji ukrepi:

– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega 
materiala z območja gradbišča in območij skladiščenja s tran-
sportnimi sredstvi; ukrep zahteva ustrezno nalaganje tovornih 
vozil, njihovo čiščenje pred vožnjo na javne prometne površine 
in prekrivanje sipkih tovorov;

– preprečevanje prašenja z odkritih delov tal, prometnih 
in manipulativnih površin, območij skladiščenja materiala in 
gradbišč; ukrep zahteva ureditev gradbišč in skladiščenje sipkih 
materialov proč od stanovanjskih območij, vlaženje ali prekriva-
nje teh materialov ob suhem in vetrovnem vremenu, vlaženje 
prometnih in manipulativnih površin, s katerih se lahko nekon-
trolirano širijo prašni delci, redno čiščenje prometnih površin 
na gradbišču in javnih prometnih površin, ureditev čim krajših 
poti za prevoze za potrebe gradbišča ter sprotno rekultiviranje 
območij odkritih delov tal;

– upoštevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki 
urejajo področje emisij pri začasnih gradbenih objektih, upo-
rabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih; ukrep 
zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in 
transportnih sredstev ter njihovo redno vzdrževanje;

– če je treba vozila, transportna sredstva in delovne na-
prave za daljši čas ustaviti, se izključi motor.

(2) V času obratovanja se izvajajo v skladu z veljavno 
zakonodajo zahtevani ukrepi preprečevanja in zmanjševanja 
emisije snovi v zrak.
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27. člen
(varstvo pred čezmernim hrupom)

(1) V času gradnje se:
– uporabljajo delovne naprave in gradbeni stroji, ki so 

izdelani v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisijskih norm 
za hrup gradbenih strojev, ki se uporabljajo na prostem,

– upoštevajo časovne omejitve gradnje v vplivnem obmo-
čju objektov z varovanimi prostori na dnevni čas med 6.00 in 
18.00 uro in na delavnike,

– transportne poti na gradbišče določijo na način, da v 
največji možni meri potekajo zunaj stanovanjskih območij.

(2) V času obratovanja se na območju podrobnega načr-
ta uporabljajo predpisi in določila nadrejenih aktov, ki urejajo 
področje urejanja prostora in področje varstva pred hrupom na 
območju Občine Dobrova  Polhov Gradec.

28. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

Na območju podrobnega načrta se uporabljajo predpisi in 
določila aktov, ki urejajo področje urejanja prostora in področje 
varstva pred elektromagnetnim sevanjem na območju Občine 
Dobrova  Polhov Gradec.

29. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)

(1) Javna razsvetljava se uredi v skladu z določili 16. čle-
na tega odloka.

(2) Gradbišča se ponoči ne osvetljuje ali le za potrebe 
varovanja, pri čemer se uporabi svetila, opremljena s senzorji.

(3) Varstvo pred svetlobnim onesnaženjem se zagotavlja 
z okolju prijaznim režimom osvetljevanja (nočnim varčevalnim 
režimom, ob upoštevanju osnovnih prometno varnostnih de-
javnikov, reklamna in okrasna osvetlitev se ugasne), zmanj-
ševanjem emisij svetlobe v okolje pri osvetljevanju objektov, 
z daljinskim nadzorom in upravljanjem ter z zamenjavo in 
uporabo varčnih ter okolju prijaznih svetilk in sijalk (uporabijo 
se popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepre-
dušnim steklom in s čim manjšo emisijo UV svetlobe), v skladu 
s predpisi, ki urejajo področje svetlobnega onesnaženja okolja. 
Postavitev naprav, ki z laserskim žarkom osvetljujejo nebo ali 
pobočja, ni dopustna.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI 
IN DRUGIMI NESREČAMI

30. člen
(rešitve in ukrepi za izvajanje dejavnosti obrambe,  

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter ukrepi  
za zagotavljanje požarne varnosti)

(1) Ogroženo območje: Območje podrobnega načrta gle-
de na opozorilno karto erozije iz Atlasa okolja leži na obmo-
čju zahtevnih zaščitnih ukrepov, vendar posebni ukrepi niso 
potrebni. Pri dimenzioniranju objektov in odvajanju voda se 
upošteva navodila geološkega in geomehanskega poročila v 
prilogi tega podrobnega načrta.

(2) Potresna varnost: Vsi načrtovani objekti se dimenzio-
nirajo na projektni pospešek tal 0.225 [g].

(3) Zaklanjanje: V vseh novih objektih je obvezna ojačitev 
prve plošče tako, da zdrži rušenje nanjo.

(4) Razlitje nevarnih snovi: Glede na dopustne dejavnosti 
možnost razlitja nevarnih snovi ni verjetna, posebni ukrepi niso 
potrebni.

(5) Varstvo pred požarom: Požarna varnost obstoječih 
objektov se zaradi izvedbe podrobnega načrta ne sme poslab-
šati. V času gradnje in obratovanja se izvajajo ukrepi varstva 
pred požarom, s katerimi se zagotovijo:

– pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja,
– potrebni odmiki med objekti ali potrebna protipožarna 

ločitev,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila in
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

Izvede se nov nadzemni hidrant v skladu z 12. členom 
tega odloka.

Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti za objekte se 
dokazuje v skladu s predpisi, ki urejajo področje zasnove in 
študije požarne varnosti.

(6) Rešitve in ukrepi so prikazani v grafičnem načrtu 6: 
Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE

31. člen
(etape)

(1) Ureditve, ki jih določa podrobni načrt, se lahko izvede-
jo v več etapah, pri čemer se posebna pozornost nameni racio-
nalnemu in prostorsko skladnemu urejanju zaključenih območij.

(2) Prometne ureditve – manipulativni prostor (obrača-
lišče) za avtobuse z avtobusnim postajališčem, parkirišče za 
kratkotrajno parkiranje južno od objekta info točke in preobliko-
vanje obstoječega priključka lokalne ceste LC 067091 Polhov 
Gradec–Kosmačar na regionalno cesto R3 641/1369 Ljubljani-
ca–Ljubljana (Dolgi most) iz 9. člena tega odloka morajo biti iz-
vedene pred gradnjo objekta info točke iz 7. člena tega odloka.

IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ  
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH  

IN TEHNIČNIH REŠITEV

32. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna od-
stopanja od krajinsko arhitekturnih rešitev, rešitev objektov, 
prometnih rešitev, rešitev gospodarske javne infrastrukture in 
grajenega javnega dobra, določenih s tem odlokom, če se pri 
nadaljnjem podrobnejšem preučevanju prometnih, varnostnih, 
funkcionalnih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehan-
skih in drugih razmer poiščejo rešitve, ki so primernejše s 
prometno tehničnega, tehnološkega, oblikovalskega in oko-
ljevarstvenega vidika, sledijo napredku tehnike ter omogočajo 
racionalnejšo rabo prostora, s katerimi pa se ne smejo poslab-
šati prostorske in okoljske razmere in/ali spremeniti koncept 
prostorske ureditve.

(2) Za dopustna odstopanja po tem odloku se šteje tudi 
gradnja nove gospodarske javne infrastrukture, ki ni določena 
s tem odlokom, če se z njeno izvedbo ne onemogoča izvedba 
in uporaba prostorskih ureditev po tem odloku.

(3) Odstopanja od rešitev ne smejo biti v nasprotju z 
javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, 
v delovno področje katerih ta odstopanja sodijo, ter Občina 
Dobrova  Polhov Gradec.

X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL  
IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI 

PODROBNEGA NAČRTA

33. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti podrobnega načrta)
Prostorsko izvedbene pogoje se določi na način, da se 

omogoči nemoteno obratovanje in vzdrževanje načrtovanih pro-
storskih ureditev ter ohranjanje varovanih značilnosti prostora.

XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
PODROBNEGA NAČRTA

34. člen
(organizacija gradbišča)

(1) Gradbišče se uredi na območju podrobnega načrta.
(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev 

gradbenega dovoljenja se izdela načrt gradbišča. Trase tran-
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sportnih poti in lokacije priključkov na gradbišče se izberejo 
tako, da se v čim manjši meri prizadenejo bivalno okolje in 
obstoječe ureditve.

(3) Če se med gradnjo izvedejo dodatne začasne tran-
sportne poti do gradbišča, se pridobi soglasje lastnikov zemlji-
šča, upoštevajo značilnosti zemljišča ter po uporabi sanirajo 
morebitne poškodbe in/ali denarno nadomesti nastala škoda.

(4) Investitor pred začetkom gradnje evidentira stanje 
obstoječe infrastrukture skupaj z upravljavci. Ceste in poti, ki 
služijo transportu ali obvozu med gradnjo, se pred začetkom 
del ustrezno uredijo, po končanih delih pa sanirajo morebitne 
poškodbe. Obnovijo in/ali sanirajo se tudi v času gradnje mo-
rebiti poškodovani infrastrukturni objekti in naprave ter drugi 
objekti.

(5) Med gradnjo se pred poškodovanjem ali uničenjem 
varujejo območja kulturne dediščine in območja ohranjanja 
narave. Gradbiščne poti in obvozi potekajo po obstoječih utr-
jenih površinah.

(6) Začasna skladišča viškov gradbenega materiala, grad-
biščni objekti, skladišča materiala in ostale ureditve v sklopu 
gradbišča se uredijo znotraj območja podrobnega načrta, pra-
viloma na obstoječih utrjenih površinah.

(7) Med gradnjo se zagotovi ustrezno odvijanje motorne-
ga in peš prometa.

(8) Zagotovi se čim večja izravnava zemeljskega in grad-
benega materiala znotraj območja podrobnega načrta.

(9) V fazi gradnje se izvaja ukrepe za preprečevanje raz-
širjanja in naselitve invazivnih rastlinskih vrst. Za zaščito pred 
vnosom in širitvijo tujerodnih invazivnih rastlin se pred gradbe-
nimi deli ugotovi okuženost materiala za odkop ter se prepreči 
razvoz tega materiala na druge površine. Okužen material in 
dele rastlin se odloži in uniči na za to določeni lokaciji. Očiščeno 
zemljino se uporabi na mestu odvzema, viške te zemljine se 
pred nadaljnjo uporabo odloži in obdela. Material za zemeljska 
in ostala gradbena dela ne sme biti okužen s tujerodnimi inva-
zivnimi rastlinskimi vrstami.

(10) Ravnanje z odpadki se uredi v skladu s 17. členom 
tega odloka.

(11) Zagotovi se zavarovanje gradbišča, tako da se zago-
tovita varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč. 
V času gradnje se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi in 
organizacija na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja, 
ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih 
goriv in drugih škodljivih snovi, v primeru nezgode se zagotovi 
takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

(12) Pred začetkom gradnje ter v času gradnje se nepo-
sredno prizadete stanovalce in uporabnike objektov obvešča 
o poteku gradnje.

35. člen
(določitev parcel)

(1) V skladu s predpisi, ki urejajo področje evidentiranja 
nepremičnin, se uredijo parcelne meje na območju podrobnega 
načrta.

(2) Pri določitvi parcel se upošteva:
– za zemljišča, na katerih je predvidena širitev lokalne 

ceste, se predlaga odkup in prenos lastnine na Občino Dobrova 
 Polhov Gradec ali v javno dobro;

– ostala zemljišča v lasti Občine Dobrova  Polhov Gra-
dec, fizičnih in pravnih oseb ter javnega dobra ostanejo v 
obstoječem parcelnem stanju.

(3) Območja iz drugega odstavka tega člena so razvidna 
iz grafičnega načrta 7: Načrt parcelacije, na katerem so s 
tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v 
naravo, določene tudi lomne točke meje območja podrobnega 
načrta.

(4) Parcele iz drugega odstavka tega člena se lahko v 
skladu z izvedenim stanjem, na podlagi lastništva in/ali upra-
vljanja ter po namembnosti sosednjih območij združijo, razde-
lijo na več parcel in/ali smiselno pripojijo parcelam na obodu 
podrobnega načrta.

36. člen
(razmejitve in primopredaja)

(1) Občina Dobrova  Polhov Gradec pripravi ustrezne 
razmejitve in preda potrebno dokumentacijo drugim upravljav-
cem ter poskrbi za primopredajo parkirišč, peš povezav, ure-
ditev namenjenih urejanju voda, javne razsvetljave, okoljskih, 
energetskih in elektronsko komunikacijskih vodov in drugih 
naprav, ki jih v skladu s predpisi ne bo prevzela v upravljanje.

(2) Po končani gradnji morajo upravljavci infrastrukture 
leto prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.

37. člen
(dodatne obveznosti)

(1) Pri izdelavi projektne dokumentacije se upoštevajo 
projektni pogoji, ki so sestavni del smernic v prilogi tega po-
drobnega načrta.

(2) Pri gradnji in obratovanju se uporabi najboljšo dosto-
pno tehnologijo. Uporablja se le materiale, za katere obstajajo 
dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje.

XII. NADZOR

38. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe.

XIII. KONČNA DOLOČBA

39. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 007-0018/2016-2
Dobrova, dne 29. marca 2017

Župan
Občine Dobrova  Polhov Gradec

Franc Setnikar l.r.

1020. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev 
za postavitev malih komunalnih čistilnih 
naprav v Občini Dobrova - Polhov Gradec 
od leta 2017 do 2023

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – 
odl. US), 16. člena Statuta Občine Dobrova  Polhov Gradec 
(Urad ni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova 
 Polhov Gradec na 18. redni seji dne 29. marca 2017 sprejel

P R A V I L N I K
o dodelitvi proračunskih sredstev za postavitev 

malih komunalnih čistilnih naprav v Občini 
Dobrova - Polhov Gradec od leta 2017 do 2023

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji 
in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za 
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postavitev malih komunalnih čistilnih naprav na območju Obči-
ne Dobrova  Polhov Gradec. Pravne podlage za dodeljevanje 
proračunskih sredstev po tem pravilniku so:

– Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 98/15),

– Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v Republiki Sloveniji,

– Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v občini,

– Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 o »de minimis« pomočeh,

– Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju Občine Dobrova  Polhov Gradec 
(Uradni list RS, št. 83/07 in 104/15).

2. člen
(opredelitev pojmov)

1. Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost 
ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, 
da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji 
in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo 
ali na končno mesto izpusta.

2. Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena 
Uredbe 1407/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki so med seboj 
najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a. podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov drugega podjetja;

b. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa dru-
gega podjetja;

c. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na 
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim 
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;

d. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, 
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki nave-
denega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja;

e. podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) 
preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno 
podjetje.

3. Izvajalec javne službe je pravna ali fizična oseba, ki jo 
na predpisani način izbere ali določi občina v skladu s predpisi, 
ki urejajo gospodarske javne službe.

4. Mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna či-
stilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in to-
plote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

5. Tipska mala komunalna čistilna naprava je mala komu-
nalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je 
gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 125663 ali 
drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, in 
je zanjo izdana izjava o lastnostih v skladu s predpisi, ki urejajo 
gradbene proizvode.

6. Obremenitev komunalne čistilne naprave je obremeni-
tev, izračunana na podlagi največje povprečne tedenske obre-
menitve, ki se v enem letu dovede v čistilno napravo, pri čemer 
se ne upoštevajo neobičajne okoliščine, kot je na primer velika 
količina padavin, in se izraža v PE.

7. PE je populacijski ekvivalent v skladu s predpisom, ki 
ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo.

II. UPRAVIČENCI

3. člen
Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki dotacije. 

Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku 
so:

– fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini;
– pravne osebe s sedežem proizvodne enote na območju 

občine.

III. VIŠINA SOFINANCIRANJA

4. člen
Sofinancira se do 35 % upravičenih stroškov za postavitve 

male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE, vendar 
največ 250 € upravičenih stroškov na PE.

IV. POSTOPEK DODELITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV

5. člen
(komisija)

Postopek dodelitve proračunskih sredstev v skladu z raz-
pisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje 
župan.

Naloge komisije so:
– ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in pregled vlog,
– ocena upravičenosti vlog,
– priprava poročila s predlogom prejemnikov sredstev,
– spremljanje namenske porabe sredstev in
– druge naloge, povezane z uspešno izvedbo razpisa.
Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi 

komisija, o dodelitvi sredstev odloči župan s sklepom. Odločitev 
župana je dokončna.

Z upravičenci se sklene pogodba, v kateri se natančneje 
opredelijo obveznosti.

6. člen
Sredstva za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav 

v Občini Dobrova  Polhov Gradec se zagotavljajo iz občin-
skega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi 
občinski svet z odlokom o proračunu. Na podlagi določene vi-
šine sredstev se objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje 
pridobitve sredstev.

7. člen
(javni razpis)

Javni razpis se objavi na občinskem spletnem portalu in 
v občinskem glasilu Naš časopis.

V javnem razpisu se določi:
1. Naziv in sedež občine,
2. Pravno podlago za izvedbo razpisa,
3. Predmet javnega razpisa,
4. Osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebi-

tnimi dodatnimi merili,
5. Okvirna višina sredstev,
6. Določitev obdobja, do katerega morajo biti sredstva 

porabljena,
7. Rok in naslov vložitve vlog,
8. Rok, v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni 

o izidu in
9. Kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo 

informacije in razpisno dokumentacijo.

8. člen
(upravičeni in neupravičeni stroški)

Upravičeni stroški:
– stroški nakupa male komunalne čistilne naprave veli-

kosti do 50 PE,
– stroški postavitve male komunalne čistilne naprave 

velikosti do 50 PE,
– stroški montaže male komunalne čistilne naprave veli-

kosti do 50 PE.
Neupravičeni stroški:
– gradbena dela povezana z postavitvijo nakupa male 

komunalne čistilne naprave,
– stroški izvedbe analiz, pridobitve soglasij, meritev in 

drugi splošni stroški,
– DDV,
– drugi stroški.
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9. člen
(pogoji in omejitve)

Vloga mora zadostiti naslednjim pogojem:
– Upravičenec z deli ne sme pričeti pred podpisom po-

godbe.
– Mala komunalna čistilna naprava mora biti skladna s 

predpisi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 98/15).

– Mala komunalna čistilna naprava mora biti postavljena 
izven predvidenih območij aglomeracij skladno z Operativnim 
programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 
Republiki Sloveniji, razen v primerih, kadar bi z odvajanjem v 
javno kanalizacijo nastali nesorazmerno visoki stroški glede 
koristi za okolje. Informacije o območjih aglomeracij oziroma o 
upravičenosti sofinanciranja pridobi vlagatelj na Občini Dobro-
va  Polhov Gradec.

– Mala komunalna čistilna naprava mora biti izven vo-
dovarstvenih območij. Informacije o vodovarstvenih območjih 
pridobi vlagatelj na Občini Dobrova  Polhov Gradec.

– Učinek čiščenja male komunalne čistilne mora dosegati 
parametre, določene v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunal-
ne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15).

– Lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave 
mora omogočati neovirano praznjenje.

– Upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem, na kate-
rem načrtuje postavitev MČN.

– Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le 
enkrat. V kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti 
namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.

– Sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Ob-
čine Dobrova  Polhov Gradec.

10. člen
(državne pomoči)

Kadar so vlagatelji pravne osebe, se pomoč dodeli v skla-
du s pravili državnih pomoč na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013.

Pri dodelitvi pomoči »de minimis« je potrebno upoštevati, 
da skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu vlagatelju oziroma 
enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z 
Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne 
sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračun-
skih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, 
ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

Do izplačila niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama 

v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama 

v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih 
primerih:

a. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količi-
ne zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajal-
cev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce.

Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom po-
vezanimi dejavnostmi v tretje države ali države članice, kot je 
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z usta-
novitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proi-
zvodov pred uvoženimi.

Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki 
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.

Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in 
srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni 
list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 

27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZDC) v prisilni 
poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar 
pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgu-
bami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

Če je podjetje dejavno v zgoraj opredeljenih sektorjih in 
je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še 
druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komi-
sije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, do-
deljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje 
na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje 
med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni 
iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis 
na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.

11. člen
(kumulacija državnih pomoči)

Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomo-
čjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za 
isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo 
presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do 
zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne 
zgornje meje (200.000 EUR).

12. člen
(obvezne izjave prejemnika državne pomoči)

Upravičenec mora k vlogi priložiti izjave, ki so del razpisne 
dokumentacije:

– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih 
je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te 
ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem 
proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomo-
čeh za iste upravičene stroške, da občina lahko zagotovi, da 
z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena 
zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po 
drugih predpisih;

– pisna izjava ali gre v primeru upravičenca za primer 
pripojenega podjetja ali delitve podjetja;

– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako 
da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za 
vsa, z njim povezana podjetja.

Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika, da je 
pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in o 
odobrenem znesku de minimis pomoči.

Pomoč se šteje za dodeljeno z izdajo sklepa o dodelitvi 
pomoči.

Občina bo evidence o prejetih državnih pomočeh hranila 
10 poslovnih let od datuma dodelitve.

13. člen
(zahtevek za izplačilo)

Upravičenci na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev na 
občino pošljejo zahtevek za izplačilo z vsemi prilogami zah-
tevanimi v javnem razpisu. Pred vložitvijo zahtevka mora biti 
naložba zaključena, plačani vsi računi in opravljene prve meri-
tve. MKČN mora biti vpisana v evidenco izvajalca javne službe.

V. NADZOR IN SANKCIJE

14. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje 

in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem 
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pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri 
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje 
kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. 
Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, 
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajoči-
mi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena;

– da prejemnik pomoči aktivnosti ne izvede;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred-

stev navajal neresnične podatke;
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že 

pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe 

sredstev upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po 
tem pravilniku za naslednji dve leti.

Kadar je upravičenec, ki je pravna oseba, davčni dolžnik 
ali neredno izplačuje plače oziroma socialne in druge prispev-
ke, do sofinanciranja ni upravičen.

VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

15. člen
(prehodna določba)

V letu 2017 lahko vlagatelji, ki so fizične osebe, vlagajo 
vloge na javni razpis za že zaključene naložbe. V teh primerih 
se šteje, da so upravičeni stroški nastali od leta 2012 dalje.

16. člen
(razveljavitvena določba)

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati 
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za postavitev 
malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrova  Polhov 
Gradec za obdobje 2012 do 2017 (Uradni list RS, št. 3/12, 
45/13 in 19/15).

17. člen
(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2017-1
Dobrova, dne 29. marca 2017

Župan
Občine Dobrova  Polhov Gradec

Franc Setnikar l.r.

DRAVOGRAD

1021. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 
storitve »pomoč družini na domu«

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni 
list RS, št. 101/13 – UPB3 in 2/16) je Občinski svet Občine 
Dravograd na 18. redni seji dne 23. marca 2017 sprejel 
naslednji

S K L E P

1. člen
Občina Dravograd daje soglasje k ceni socialno varstvene 

storitve »pomoč družini na domu«.

2. člen
Cena socialno varstvene storitve na uro s stroški strokov-

ne priprave znaša 16,50 EUR.
Cena socialno varstvene storitve na uro (v EUR) brez 

stroškov strokovne priprave, se določi na naslednji način:

3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 12280-0001/2017-41
Dravograd, dne 23. marca 2017

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.
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GORENJA VAS - POLJANE

1022. Pravilnik o postopku in merilih 
za sofinanciranje letnega programa športa 
v Občini Gorenja vas - Poljane

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: UI210/9832, 110/02 
– ZGO1 in 15/03 – ZOPA), Resolucije o nacionalnem pro-
gramu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, 
(Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o 
Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 
2014–2023 (Sklep Vlade RS, št. 0072713/2014/7 z dne 26. 8. 
2014) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas  Poljane (Ura-
dni list RS, št. 85/13 in 48/15) je Občinski svet Občine Gorenja 
vas  Poljane na 3. korespondenčni seji 19. aprila 2017 sprejel

P R A V I L N I K
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Gorenja vas - Poljane

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije 
za vrednotenje in delitev sredstev namenjenih za uresničevanje 
javnega interesa na področju športa v Občini Gorenja vas  Po-
ljane (v nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa 
(v nadaljevanju: LPŠ).

(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v pro-
računu občine.

2. člen
(opredelitev javnega interesa v športu)

Javni interes v športu v občini obsega dejavnosti na 
vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so 
opredeljene v Nacionalnem programu športa (v nadaljevanju: 
NPŠ) in Izvedbenem načrtu nacionalnega programa športa (v 
nadaljevanju: IN NPŠ) ter se uresničujejo tako, da se:

– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ 
na ravni občine,

– spodbuja in zagotavlja pogoje za izvajanje in razvoj 
vseh področij športa,

– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomemb-
ne športne objekte in površine za šport v naravi.

3. člen
(izvajalci LPŠ)

(1) Izvajalci LPŠ po tem pravilniku so:
– športna društva, športni klubi in športne zveze registri-

rana v Republiki Sloveniji,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v 

športu v Republiki Sloveniji,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen 

na področju športa in delujejo v skladu z zakonom, ki ureja 
delovanje teh ustanov,

– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja (v nadaljeva-
nju: zavodi VIZ), ki izvajajo javnoveljavne športne programe.

(2) Športna društva, športni klubi in športne zveze imajo 
pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

4. člen
(pravica do sofinanciranja)

(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofi-
nanciranja na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– imajo sedež v občini,
– so na dan objave javnega razpisa (v nadaljevanju: JR) 

najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi,

– imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter 
ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opra-
vljanje dela v športu,

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razvi-
den vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov,

– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, naj-
manj 30 vadbenih tednov letno, razen v primerih, ko ne gre za 
sofinanciranje celoletnih programov in je obseg izvajanja po-
sameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,

– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evi-
denco članstva ter evidenco o udeležencih programa,

– imajo najmanj 25 članov s plačano članarino, od tega pa 
ima najmanj dve tretjini (2/3) članov izvajalca stalno prebivali-
šče v občini (velja za športna društva in športne klube),

– izpolnjujejo druge zahteve v skladu z merili za sofinan-
ciranje LPŠ.

(2) Posamezni izvajalci LPŠ lahko le enkrat letno kandi-
dirajo s svojimi programi za sredstva občinskega proračuna po 
posameznih področjih iz 5. člena tega pravilnika.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

5. člen
(opredelitev področij športa)

(1) Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skla-
du s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake 
dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce LPŠ iz pro-
računa občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:

1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM 

prostočasno)
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potre-

bami (ŠVOM PP prostočasno)
1.3. Obštudijske športne dejavnosti (ŠŠtu)
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kako-

vostni in vrhunski šport (ŠVOM usmerjeni)
1.5. Kakovostni šport (KŠ)
1.6. Vrhunski šport (VŠ)
1.7. Šport invalidov (ŠI)
1.8. Športna rekreacija (RE)
1.9. Šport starejših (ŠSta)
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NA-

RAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 

v športu
3.2. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna 

podpora programov
3.3. Založništvo v športu
3.4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju 

športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1. Delovanje športnih društev in zvez
4.2. Delovanje javnih zavodov za šport
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1. Velike mednarodne športne prireditve
5.2. Druge športne prireditve
5.3. Občinske športnopromocijske prireditve za podelitve 

priznanj v športu
5.4. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V 

ŠPORTU
(2) Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je poda-

na v prilogi Merila, pogoji in kriteriji (v nadaljevanju: merila), ki 
so sestavni del tega pravilnika.

(3) Merila vsebujejo:
– področja športa, ki so v javnem interesu in se v skladu 

z IN NPŠ sofinancirajo na ravni lokalne skupnosti,
– kriterije vrednotenja področij športa,
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– obseg področij športa in elemente vrednotenja,
– razvrstitev športnih panog glede na razširjenost, uspe-

šnost in pomen za lokalno okolje.

6. člen
(letni program športa: LPŠ)

(1) LPŠ je dokument občine, ki opredeli področja športa, 
ki so v koledarskem letu prepoznana kot javni interes občine 
v športu.

(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, raz-
položljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske 
razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:

– področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega 
se LPŠ sprejema, sofinancirajo iz občinskega proračuna,

– obseg in vrsto področij športa,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij 

športa,
– morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje 

programov in izvajanje LPŠ.
(3) LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave, na pre-

dlog župana pa ga sprejme občinski svet.

7. člen
(odbor za šport)

(1) Za zagotavljanje avtentičnih interesov civilne športne 
sfere v športu v občini župan lahko s sklepom ustanovi odbor 
za šport, ki enakovredno sodeluje v postopku priprave LPŠ v 
občini, daje mnenje k predlogu LPŠ pred odločanjem na občin-
skem svetu in županu svetuje ter predlaga kvalitetne rešitve v 
zvezi z razvojem športa v občini. Odbor za šport je sestavljen 
in petih članov iz vrst športnikov in/ali športnih delavcev, ki 
delujejo v športnih organizacijah s sedežem v občini.

(2) Mandat odbora za šport je vezan na mandat župana.
(3) Administrativna dela za odbor za šport opravlja za 

šport pristojen delavec občinske uprave.

8. člen
(postopek izbora izvajalcev)

Postopek izbora izvajalcev LPŠ, razdelitev finančnih sred-
stev in nadzor nad namensko porabo sredstev poteka po 
naslednjem vrstnem redu:

– imenovanje Komisije za šport (v nadaljevanju: komisija),
– priprava in objava JR za zbiranje predlogov za sofinan-

ciranje LPŠ na območju občine,
– zbiranje vlog izvajalcev,
– odpiranje vlog, pozivi k dopolnitvi vlog,
– strokovno ocenjevanje in vrednotenje vlog na komisiji,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi (sklep o izbiri),
– obravnavanje pritožb,
– sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja 

proračunskih sredstev,
– obravnava poročil o izvedenih športnih programih ter 

ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.

9. člen
(komisija za izvedbo JR)

(1) Komisijo, ki vodi postopek JR, s sklepom imenuje 
župan.

(2) Komisija je sestavljena iz štirih članov. Mandat komi-
sije je vezan na mandat župana. Član komisije ne more biti 
predsednik izvajalca LPŠ iz 3. člena pravilnika.

(3) Predsednika komisije imenuje komisija izmed članov 
komisije. Predsednik sklicuje in vodi seje komisije.

(4) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje 
lahko potekajo tudi dopisno. Za sklepčnost komisije in odlo-
čanje komisije je potrebna večina. Komisija o poteku sej in o 
svojem delu vodi zapisnike.

(5) Naloge komisije:
– priprava razpisnega gradiva,
– ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prispelih vlog,

– ocenjevanje in vrednotenje prispelih vlog na podlagi 
veljavnih meril,

– priprava predloga za dodelitev sredstev izbranih izva-
jalcev LPŠ,

– obravnava LPŠ,
– podajanje predlogov za spremembo meril,
– priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi 

vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovre-
dnotenju prijavljenih področij športa.

(6) Za administrativnotehnična opravila komisije skrbi 
občinska uprava.

10. člen
(JR)

(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem pravilnikom in 
sprejetim LPŠ občina izvede JR.

(2) Objava JR mora vsebovati:
– naziv in sedež naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo upravičenih izvajalcev za prijavo na LPŠ,
– navedbo pogojev, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
– predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje LPŠ,
– navedbo meril za vrednotenje področij športa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena 

sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dode-

litev sredstev,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila vlagateljem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopu do pravilnika o postopku in merilih 

za sofinanciranje LPŠ v občini,
– vzorec pogodbe.
(4) Rok za oddajo vlog na JR ne sme biti krajši od petnajst 

in ne daljši od trideset dni od uradne objave.

11. člen
(predložitev vlog)

(1) Predložena vloga mora biti oddana v zaprti kuverti in 
označena z »Ne odpiraj – vloga«, z navedbo javnega razpisa, 
na katerega se leta nanaša. Kuverta, ki ni pravilno označena, 
se neodprta vrne vlagatelju. Če na kuverti ni vlagateljevega 
naslova, se le-ta odpre in se mu po ugotovitvi naslova vrne.

(2) Za pravočasno vloženo se šteje vloga, ki je predložena 
v roku, določenem v javnem razpisu.

12. člen
(odpiranje vlog)

(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na 
način, ki je predviden v JR.

(2) Odpiranje vlog ni javno.
(3) Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno 

izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po 
katerem so bile prejete.

(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali 
jo je podala oseba, ki izpolnjuje v JR določene pogoje (upravi-
čena oseba) in ali je popolna.

(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja prispelih vlog,
– predmet JR,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja in
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo predlagateljev, 

ki niso dostavili popolne vloge ter navedbo manjkajoče doku-
mentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
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(5) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena 
oseba, se zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni možna.

13. člen
(poziv k dopolnitvi vlog)

(1) Komisija v roku osem dni od odpiranja vlog pisno 
pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z 
razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne 
vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 
petnajst dni.

(2) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, se 
vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

14. člen
(ocenjevanje in vrednotenje vlog)

(1) Komisija na podlagi meril in pogojev iz razpisne do-
kumentacije opravi strokovni pregled popolnih vlog in pripravi 
predlog izvajalcev letnega programa športa po razpisanih po-
dročjih.

(2) Komisija lahko prijavljeni športni program, ki ne izpol-
njuje pogojev iz meril, prerazporedi v program, za katerega 
izpolnjuje pogoje.

(3) Ponudnika, ki v prijavi na JR poda neresnične podat-
ke, komisija izloči iz postopka JR.

15. člen
(sklep o izbiri)

(1) Na podlagi predloga komisije pristojni organ občinske 
uprave izda sklep o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavr-
nitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ.

(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklepanje pogodb o 
sofinanciranju izvajanja LPŠ.

16. člen
(pritožba)

(1) Izvajalec, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila JR in 
mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko 
v roku osem dni od vročitve odločbe vloži pritožbo na občino. 
Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

(2) O pritožbi odloči župan v roku trideset dni od prejema 
pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi 
župan obvesti tudi komisijo.

(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na 
Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku tride-
set dni od vročitve odločbe.

(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z 
ostalimi izbranimi izvajalci.

17. člen
(pogodba z izbranimi izvajalci)

(1) Po pravnomočnosti sklepa se izbrane izvajalce LPŠ 
pozove k podpisu pogodbe.

(2) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o 
sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:

– naziv in naslov naročnika ter izvajalca LPŠ,
– vsebino in obseg programov in področij športa,

– čas realizacije programov in področij športa,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in pred-

videne sankcije v primeru neizvajanja pogodbe,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po 

pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena 

sredstva ali drugače grobo krši pogodbo, ne more kandidirati 
za sredstva na naslednjem JR,

– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se izbrani izvajalec v roku osem dni ne odzove, se 

šteje, da je odstopil od vloge za sofinanciranje.

18. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)

(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja športa 
najmanj v obsegu, ki je opredeljen v pogodbi, sredstva pa na-
meniti za izbrano področje v skladu z JR.

(2) Spremljanje realizacije izbranih športnih programov in 
namensko koriščenje proračunskih sredstev občina izvaja na 
osnovi prejetih poročil in ocene skladnosti realizacije s pogod-
benimi določbami. V kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti 
določenih s pogodbo, se jim za neizpolnjeni del finančna sred-
stva ne izplačajo, oziroma jih morajo vrniti.

(3) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidi-
rati na naslednjem javnem razpisu za sofinanciranje programov 
športa.

(4) Izvajalci morajo občini dati dodatna pojasnila o ure-
sničevanju programov in področij športa, ki so predmet JR. 
Izvajalci morajo na zahtevo občine posredovati podatke in 
dokumentacijo, ki je potrebna za oblikovanje ocen, mnenj in 
stališč o zadevah iz pristojnosti po pogodbi.

III. PREHODNI DOLOČBI

19. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 
vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas  Poljane, 
ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni list RS, 
št. 11/04, 19/13).

20. člen
(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 671-001/2017-002
Gorenja vas, dne 19. aprila 2017

Župan
Občine Gorenja vas  Poljane

Milan Janez Čadež l.r.
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MERILA, POGOJI IN KRITERIJI 
 ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI GORENJA VAS ‐ POLJANE 

 
VSEBINA DOKUMENTA 

V Pravilniku so opredeljeni izvajalci LPŠ, ki ob izpolnjevanju določenih pogojev pridobijo pravico do sofinanciranja. 
Za uresničevanje javnega interesa v športu so z Merili, pogoji in kriteriji (v nadaljevanju: merila) opredeljeni načini 
vrednotenja naslednjih področij športa: 

1. športni programi 
2. športni objekti in površine za šport v naravi 
3. razvojne dejavnosti v športu  
4. organiziranost v športu 
5. športne prireditve in promocija športa 
6. družbena in okoljska odgovornost v športu 

 

Za naslednja področja športa: športni programi, razvojne dejavnosti, organiziranost v športu, športne prireditve in 
promocija športa, se z merili uveljavlja točkovni sistem. Vrednost področja športa predstavlja seštevek točk, ki jih 
prejmejo izvajalci na osnovi na JR oddanih prijav. Merila se v času trajanja postopka JR ne smejo spreminjati.  
Finančna vrednost vsakega področja predstavlja zmnožek med seštevkom točk in vrednostjo točke, ki je določena 
(izračunana) glede na v LPŠ predvidena sredstva. 
 

Financiranje športnih objektov in površin za šport v naravi ni predmet javnega razpisa, kot je opredeljen v 5. členu 
tega Pravilnika, pač pa se na osnovi sprejetega LPŠ iz proračuna občine financirajo preko posebnega JR ali preko 
neposredne pogodbe z izvajalcem. 
 

STRUKTURA DOKUMENTA 
Vsako področje športa v merilih je opredeljeno s: 
 splošno opredelitvijo področja po NPŠ ter 
 predstavitvijo kriterijev in tabelaričnim prikazom vrednotenja. 
 

RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG, ŠPORTNIH PROGRAMOV IN IZVAJALCEV 
Komisija vsako leto na osnovi prijav na JR lahko opravi postopek razvrščanja športnih panog, športnih programov 
in izvajalcev LPŠ glede na: razširjenost športne panoge, uspešnost športnih programov in/ali pomen  izvajalca za 
lokalno okolje.  
 

Zaradi specifičnosti športnih panog so programi in izvajalci LPŠ razdeljeni na: 
 TEKMOVALNE PROGRAME: športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (krajše: 

ŠVOM usmerjeni), kakovostni šport (krajše: KŠ) in vrhunski šport (krajše: VŠ): 
o v individualnih športnih panogah (krajše: IŠP), 
o v kolektivnih športnih panogah (krajše: KŠP), 
o v miselnih igrah (krajše: MI), 

 NETEKMOVALNE  PROGRAME:  prostočasna  športna  vzgoja  otrok  in  mladine  (krajše:  ŠVOM  prostočasno), 
športna  vzgoja  otrok  in mladine  s  posebnimi  potrebami  (krajše:  ŠVOM PP),  šport  študentov  (krajše:  ŠŠtu), 
šport invalidov (krajše: ŠI), športna rekreacija (krajše: RE) ter šport starejših (krajše: ŠSta). 

 

Pri razvrščanju se upoštevajo naslednji kriteriji (pridobljeni na osnovi JR in s strani Olimpijskega komiteja Slovenije 
– Združenja športnih zvez (krajše: OKS‐ZŠZ) ter Nacionalnih panožnih športnih zvez (krajše: NPŠZ):  
 RAZŠIRJENOST: število pri NPŠZ registriranjih tekmovalcev/alk v obdobju vrednotenja, 
 RAZŠIRJENOST: število tekmovalnih selekcij izvajalca na tekmovanjih NPŠZ v obdobju vrednotenja, 
 USPEŠNOST: kategorizirani športniki po stopnji kategorizacije v obdobju vrednotenja, 
 USPEŠNOST: dosežen rezultat ekip in tekmovalcev/alk v obdobju vrednotenja, 
 POMEN: število let neprekinjenega delovanja izvajalca, 
 POMEN: število članov športnega društva s plačano članarino v obdobju vrednotenja, 
 POMEN: olimpijska športna disciplina (NPŠZ je članica OKS‐ZŠZ in hkrati vključena v program olimpijskih iger 

(krajše: OI). 
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S kriteriji za razvrščanje  je možno zbrati največ 100 točk. Z LPŠ se določijo korekcije za  izvajalce, ki ne dosegajo 
predvidenega števila točk. 
 

PREGLEDNICA A: RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG, PROGRAMOV IN IZVAJALCEV 
število pri NPŠZ registriranih tekmovalk/cev (1)  ni registriranih  do 20  21 do 50  51 in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE  0  5  10  15 
število vseh selekcij izvajalca v tekmovanjih NPŠZ (2)  ni skupin  1 do 2  3 do 4  5 in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE  0  5  10  15 
kategorizirani športniki (v obdobju vrednotenja)  ni kategoriziranih  MLR, DR  PR  MR, SR/OR 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE  0  5  10  15 
rezultati ekip v KŠP  ni nastopov   nastopi v NPŠZ  2. DL  1. DL 

rezultati tekmovalcev IŠP in MI (3)  ni nastopov   nastopi v NPŠZ  nastopi na DP (6)  1. polovica DP(4) 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE  0  5  10  15 
tradicija: leta neprekinjenega delovanja izvajalca  /  do 15 let  16 do 30  31 in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE  0  5  10  15 
število članov izvajalca s plačano članarino  ni članarine  do 25 članov  26 do 75 članov  76 članov in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE  0  5  10  15 
olimpijska športna disciplina (4)  NE  /  DA  / 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE  0  /  10  / 
(1): upoštevajo se samo tekmovalci/ke od dopolnjenega 12. leta starosti naprej; s potrjeno licenco za aktualno sezono. 
(2): upoštevajo se samo tekmovalne selekcije od 12. leta starosti naprej (vključno s člansko).  
(2): pri individualnih športnih panogah in miselnih igrah mora biti vsaka selekcija vsaj 75 % popolnjena.  
(3): pri individualnih športnih panogah in miselnih igrah mora tekmovalni rezultat doseči vsaj 4/6 tekmovalcev. 
(4): olimpijska športna disciplina = uvrščena na seznam prihodnjih OI, NPŠZ = članica OKS‐ZŠZ (vključena v program OI). 

 
1. ŠPORTNI PROGRAMI                                   app/št.: 6.1. 
Posamezne oblike  športa  imajo  različne cilje  in  so prilagojene  različnim skupinam  ljudi, njihovim sposobnostim, 
znanju, motivaciji in starosti. Športni programi so najbolj opazen del športa in praviloma predstavljajo strokovno, 
organizirano in vodeno celoletno športno vadbo. Pri obsegu vadbe športnih programov je ena (1) ura = 60 minut. 
 

PRISTOJNOSTI LPŠ 
LPŠ za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli: 
 področja in obseg sofinanciranja športnih programov: 

o kateri športni programi in v kolikšni meri se sofinancirajo, 
 maksimalno število priznanih skupin/udeležencev na izvajalca v razpisanih športnih programih: 

o koliko skupin se največ prizna posameznemu izvajalcu znotraj razpisanega programa, 
 popravek obsega posameznih športnih programov: 

o spremembe priznanega števila ur vadbe za posamezne skupine športnih programov, 
 korekcijo vrednotenja športnega objekta:  

o glede na dejansko uporabo športnega objekta (korekcija: PREGLEDNICA B‐1), 
 korekcijo vrednotenja strokovnega kadra:  

o glede na dejansko stopnjo izobrazbe in/ali usposobljenosti (korekcija: PREGLEDNICA B‐2), 
 dodatne kriterije za razvrstitev športnih panog v kakovostne nivoje, 
 druge korekcije glede vrednotenja športnih programov. 
 

SPLOŠNI POGOJI VREDNOTENJA PODROČJA ŠPORTNIH PROGRAMOV 
V merilih določeno skupno število točk (glej preglednice) se nanaša na optimalno zadostitev pogojev glede: 
 minimalnega števila udeležencev vadbene skupine: 

o če je prijavljenih manj udeležencev, kot zahtevajo merila, se število točk proporcionalno zmanjša. 
(= koeficient popolnosti skupine), 

o če je udeležencev več, to ne vpliva na dodatno vrednotenje programa.  
 

 dodatni pogoji za udeležence vadbe v športnih programih: 
o isti udeleženec se pri istem izvajalcu lahko ovrednoti le v enem (1) športnem programu,  
o netekmovalni programi:  
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 v ŠVOM prostočasno (PP), ŠŠtu, ŠI, RE in/ali ŠSta se vrednotijo le udeleženci, ki niso vključeni v 
tekmovalne sisteme NPŠZ.  

 kot netekmovalni šport se vrednotijo tudi programi izvajalcev, ki ne izpolnjujejo vseh kriterijev 
za vrednotenje tekmovalnih športnih programov. 

o tekmovalni športni programi: 
 v programih ŠVOM usmerjeni, KŠ in VŠ se vrednotijo le športniki, ki so v skladu s Pogoji, pravili 

in  kriteriji  za  registriranje  in  kategoriziranje  športnikov  v  RS  registrirani  pri NPŠZ.  Izjema  so 
otroci v pripravljalnih programih, za katere se zahteva seznam vadečih in napoved tekmovanj. 

 vrednotijo se samo programi izvajalcev LPŠ, ki imajo dejavnost organizirano in tekmujejo vsaj 
v treh (3) starostnih kategorijah, razen v panogah, kjer zaradi specifičnosti tega pogoja ni moč 
izpolniti. Za  IŠP  in MI velja, da mora  izvajalec v programu prijaviti najmanj 50 % udeleženih 
glede na z merili predvideno število udeležencev vadbene skupine. 

 ekipe in/ali posamezniki morajo dokazati udeležbo na najmanj štirih (4) tekmah/tekmovanjih 
v sklopu uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, razen v panogah, kjer zaradi specifičnosti tega 
ni moč izpolniti. 

 

 uporabe  primernega  športnega  objekta  (športni  objekt  se  ovrednoti  športnim  programom,  ki  nimajo 
zagotovljene brezplačne uporabe javnih športnih objektov in predložijo zahtevana dokazila o najemu objekta):  

o (= korekcija športni objekt), 
 

PREGLEDNICA B‐1  KOR. 
FAKTOR 

ŠPORTNI OBJEKT  VSI ŠPORTNI 
PROGRAMI 

športni objekt: SKUPINA 1  1,500 
športni objekt: SKUPINA 2  0,800 
športni objekt: SKUPINA 3  0,700 
športni objekt: SKUPINA 4  0,600 
športni objekt: SKUPINA 5  0,500 

 

 SKUPINA 1: telovadnica ‐ velika. 
 SKUPINA 2: telovadnica – mala, smučišče – poligon, smučarska skakalnica. 
 SKUPINA 3: pokrito strelišče – n‐strelskih mest. 
 SKUPINA 4: urejena zunanja športna igrišča, 
 SKUPINA 5: druge pokrite in druge zunanje (nepokrite) športne površine. 

 

 vodenja programa s strani primerno izobraženega in/ali usposobljenega kadra (strokovni kader se ovrednoti 
ob predložitvi potrdila o izobrazbi/usposobljenosti in dokazilu o nastalih stroških strokovnega kadra): 

o (= korekcija strokovni kader) 
 

PREGLEDNICA B‐2  KOREKCIJSKI FAKTOR 

STROKOVNI KADER  stopnja 1  stopnja 2 

strokovni kader:   0,500  1,000 
 

 STOPNJA 1: vodja programa ima dokazano ustrezno strokovno usposobljenost/izobrazbo v športu 
in izvaja programe ŠVOM prostočasno (PP), ŠŠtu, ŠI, RE in/ali ŠSta. 

 STOPNJA 2: vodja programa ima dokazano ustrezno strokovno usposobljenost/izobrazbo v športu 
in izvaja programe ŠVOM usmerjeni (6 – 11 let, 12 – 19 let in kategorizirani športniki). 

 

1.1.    PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE                                                     app/št.: 6.1.2. 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 

ŠVOM  prostočasno  predstavlja  širok  spekter  športnih  dejavnosti  za  populacijo  od  predšolskega  obdobja  do 
vključno mladine (19 let). Vrednotijo se organizirane oblike športne dejavnosti netekmovalnega značaja za otroke 
in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih sistemov 
NPŠZ. 
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1.1.1. PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI                   app/št.: 6.1.2.1. 
Med promocijske športne programe, ki se pretežno izvajajo v zavodih VIZ, prištevamo: Mali sonček (MS), Ciciban 
planinec  (CP),  Zlati  sonček  ZS),  Naučimo  se  plavati  (NSP),  Krpan  (KRP)  in Mladi  planinec  (MP).  Če  se  programi 
izvajajo v okviru obveznega učnega procesa (kurikuluma)  in/ali  so financirani s strani državnega proračuna, niso 
predmet sofinanciranja po LPŠ občine. 
V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju dodatnih promocijskih športnih programov, bodo kriteriji 
in merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!   
 
1.1.2. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA                                       app/št.: 6.1.2.2. 
Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, predstavljajo udeležbo šolskih športnih ekip na 
organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od lokalne do državne ravni.  
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM:  KRITERIJ VREDNOTENJA:
ŠVOM prostočasno: Šolska športna tekmovanja (ŠŠT)  materialni stroški/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.2. je opredeljen v preglednici št. 1. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1  ŠVO 
PROSTOČASNO

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA  ŠOLOOBVEZNI 
(do 15 let) 

 velikost skupine/ minimalno št. udeležencev  10 
TOČKE/MS/SKUPINA (občinsko, medobčinsko)  10 

TOČKE/MS/SKUPINA (regijsko, državno)  15 
 
1.1.3. DODATNE URE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V ŠOLI                 app/št.: 6.1.2.3. 
1.1.3.1.  DODATNA ŠPORTNA PONUDBA V OŠ                                           app/št.: 6.1.2.3.1. 
Dodatna športna ponudba v OŠ predstavlja programe, ki jih (šolska) športna društva izvajajo s ciljem posodobiti in 
povečati kakovost in privlačnost programov prostočasne ŠVOM. Programi predstavljajo spodbujanje povezovanja 
šol s športnimi društvi. Merila omogočajo vrednotenje vadbenih skupini v terminih predvidenih za športne krožke. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM:  KRITERIJ VREDNOTENJA:
ŠVOM prostočasno: dodatna športna ponudba v OŠ  materialni stroški/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.3.1. je opredeljen v preglednici št. 2. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 2  ŠVO 
PROSTOČASNO

DODATNA ŠPORTNA PONUDBA V OŠ  ŠOLOOBVEZNI 
(do 15 let) 

 velikost skupine/ minimalno št. udeležencev  15 
število ur vadbe letno  30 

TOČKE/MS/SKUPINA   30 
 
1.1.3.2. ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG V OŠ                    app/št.: 6.1.2.3.2. 
V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju programa »zdrav življenjski slog«, bodo kriteriji in merila 
vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!   
 
1.1.4. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI                    app/št.: 6.1.2.4. 
1.1.4.1. OBSTOJEČI ŠPORTNI PROGRAMI                                                                    app/št.: 6.1.2.4.1. 
Celoletni športni programi ŠVOM prostočasno potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno. Raznolikost 
izvajalcev omogoča kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ daje prednost programom športnih društev.  
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM:  KRITERIJ VREDNOTENJA:
ŠVOM prostočasno: celoletni športni programi  športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.4.1. je opredeljen v preglednici št. 3. 
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PREGLEDNICA ŠT. 3  ŠVOM PROSTOČASNO 
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI             

(netekmovalni programi vadbe)
PREDŠOLSKI        
(do 6 let) 

ŠOLOOBVEZNI      
(do 15 let) 

MLADINA           
(do 19 let) 

 velikost skupine/ minimalno št. udeležencev  10  15  15 
število ur vadbe letno  60  60  60 

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA  60  60  60 
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA  60  60  60 

 
1.1.4.2. PILOTSKI ŠPORTNI PROGRAMI                                                         app/št.: 6.1.2.4.2. 
V  kolikor  se  bo  pojavila  realna  potreba  po  sofinanciranju  pilotskih  športnih  programov  na  lokalni  ravni,  bodo 
kriteriji/merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema!   
 
1.1.5. PROGRAMI V POČITNICAH IN POUKA PROSTIH DNEVIH              app/št.: 6.1.2.5. 
Programi  v  času  počitnic  in  pouka  prostih  dni  praviloma predstavljajo  športne  dejavnosti  v  skrajšanem obsegu 
(tečaji, projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci. Če programe izvajajo zavodi VIZ, se ovrednoti le strokovni kader! 
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM:  KRITERIJ VREDNOTENJA:
ŠVOM prostočasno: programi v počitnicah in pouka prostih dnevih  športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.5. je opredeljen v preglednici št. 4. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 4  ŠVOM PROSTOČASNO 
OBČASNI ŠPORTNI PROGRAMI              
(v počitnicah in pouka prostih dnevih)

PREDŠOLSKI        
(do 6 let) 

ŠOLOOBVEZNI      
(do 15 let) 

 velikost skupine/ minimalno št. udeležencev  20  20 
število ur vadbe letno  15  15 

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA  15  15 
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA  15  15 

 

1.2.    ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI            app/št.: 6.1.3. 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 

ŠVOM  PP  prostočasno  predstavljajo  programi,  namenjeni  otrokom  in  mladini  z  motnjami  v  razvoju  oziroma  s 
prirojenimi  in/ali  pridobljenimi  okvarami  in  se  izvajajo  z  namenom  ustrezno  poskrbeti  za  uspešno  socialno 
integracijo v vsakdanje življenje.  
V  kolikor  se  bo  pojavila  realna  potreba  po  sofinanciranju  športnih  programov  ŠVOM PP  na  lokalni  ravni,  bodo 
kriteriji/merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema! 
 

1.3.    OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI                                             app/št.: 6.1.4. 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 

Programi obštudijske športne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo intelektualnemu delu in pripomorejo 
k  nevtralizaciji  negativnih  učinkov  sedečega  načina  življenja.  Celoletni  športni  programi  ŠŠtu  so  organizirane  in 
strokovno vodene oblike športne dejavnosti v kraju študija.  
V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju športnih programov za študentske populacije na lokalni 
ravni, bodo kriteriji/merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za  leto, za katerega se 
sprejema! 
 

1.4.    ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT    app/št.: 6.1.5. 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 

ŠVOM  usmerjeni  predstavlja  širok  spekter  programov  za  otroke  in  mladino,  ki  se  s  športom  ukvarjajo  zaradi 
doseganja  vrhunskih  športnih  rezultatov.  Programi  vključujejo  načrtno  skrb  za  mlade  športnike,  zato  morajo 
izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ.  
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1.4.1. OBČINSKE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE                    app/št.: 6.1.5.1. 
Občinska panožna športna šola je občinski projekt na področju ŠVOM usmerjeni, ki se lahko organizira v športnih 
društvih z ustrezno izoblikovano tekmovalno piramido ter managementom strokovnih/upravljavskih nalog. Naziv 
občinske panožne športne šole izvajalec LPŠ pridobi, če ima v programih ŠVOM usmerjeni: 
 tekmovalce v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, potrjenega s strani OKS‐ZŠZ, 
 kategorizirane športnike (MLR, PR). 
Za izvedbo občinskih panožnih športnih šol se sredstva zagotavljajo iz LPŠ na državnem nivoju in iz LPŠ občine.  
V kolikor  se bo pojavila  realna potreba po  sofinanciranju občinskih panožnih  športnih  šol na  lokalni  ravni, bodo 
kriteriji/merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema! 
 
1.4.2. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KŠ/VŠ          app/št.: 6.1.5.2. 
Programi ŠVOM usmerjeni so sestavni del športnih programov v okoljih, kjer niso vzpostavljene občinske panožne 
športne šole. 
 

Mladi športniki lahko s kvalitetnimi rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje 
športnikov v RS dosežejo status športnika mladinskega ali perspektivnega razreda (MLR, PR). S tem lahko pridobijo 
dodatne točke za programe športne vadbe, ki se vrednotijo le pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji 
objavi OKS‐ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini.  
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM:  KRITERIJ VREDNOTENJA:
ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: celoletni programi pripravljalnih skupin  športni objekt in strokovni kader/skupina
ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: celoletni programi tekmovalnih skupin  športni objekt in strokovni kader/skupina
ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: dodatni programi športnikov MLR, PR  športni objekt in strokovni kader/udeleženec
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.4.2. je opredeljen v preglednicah št. 5 do 7. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 5  ŠVO USMERJENI ‐ I. 
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI            

(pripravljalni programi vadbe)
PRIPRAVLJALNI      

(6 ‐ 7 let): 
PRIPRAVLJALNI     

(8 ‐ 9 let):  
PRIPRAVLJALNI      
(10 ‐ 11 let): 

 velikost skupine/minimalno št. udeležencev: IŠP, MI  10  10  10 
velikost skupine/minimalno št. udeležencev: KŠP  10  10  10 

število ur vadbe letno  60  90  90 
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA  60  90  90 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA  60  90  90 
 

PREGLEDNICA ŠT. 6  ŠVOM USMERJENI ‐ II. 
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI            

(tekmovalni programi vadbe) 
TEKMOVALNI  
(12 ‐ 13 let): 

TEKMOVALNI   
(14‐ 15 let):  

TEKMOVALNI    
(16 ‐ 17 let):  

TEKMOVALNI    
(18 ‐ 19 let):  

 velikost skupine/minimalno št. udeležencev: IŠP, MI  8  8  6  6 
velikost skupine/minimalno št. udeležencev: KŠP  12  12  12  12 

število ur vadbe letno  120  120  160  160 
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA  120  120  160  160 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA  120  120  160  160 
 

PREGLEDNICA ŠT. 7  ŠVOM USMERJENI ‐ III. 
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE  
(tekmovalni programi kategoriziranih športnikov)

KATEGORIZACIJA  
MLR 

KATEGORIZACIJA  
PR 

minimalno št. udeležencev programa  1  1 
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/UDELEŽENEC  40  80 

TOČKE/STROKOVNI KADER/UDELEŽENEC  40  80 
 
 
 
 
 
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 21. 4. 2017 / Stran 3069 

 

1.5.    KAKOVOSTNI ŠPORT                                      app/št.: 6.1.6. 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 

V skupino KŠ prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega 
športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih in v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega 
prvaka, ki jih potrdi OKS‐ZŠZ, in so registrirani skladno s pogoji NPŠZ ter OKS‐ZŠZ. 
1.5.1. UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA PROGRAME KAKOVOSTNEGA ŠPORTA        app/št.: 6.1.6.1. 
KŠ je pomembna vez med programi ŠVOM usmerjeni  in VŠ, saj vključuje večje število športnikov in strokovnega 
kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni.  
 

Športniki lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje 
športnikov v RS dosežejo  status  športnika državnega  razreda  (DR).  S  tem pridobijo dodatne  točke  za programe 
športne vadbe, ki pa  se vrednotijo  le pod pogojem, da  je kategorizacija navedena v  zadnji objavi OKS‐ZŠZ pred 
objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
UPORABA OBJEKTA:  KRITERIJ VREDNOTENJA:
KŠ: športni objekt za programe KŠ  športni objekt/skupina
KŠ: dodatni programi športnikov DR  športni objekt in strokovni kader/udeleženec
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.5.1. je opredeljen v preglednicah št. 8 in 9. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 8  KAKOVOSTNI 
ŠPORT – I.  

UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA           
(tekmovalni programi vadbe)

KAKOVOSTNA 
RAVEN  

 velikost skupine/minimalno št. udeležencev: IŠP, MI  4 
velikost skupine/minimalno št. udeležencev: KŠP  12 

število ur vadbe letno  160 
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA   160 

 

PREGLEDNICA ŠT. 9  KAKOVOSTNI 
ŠPORT – II.

PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE  
(tekmovalni programi kategoriziranih športnikov)

KATEGORIZACIJA  
DR 

minimalno št. udeležencev programa  1 
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/UDELEŽENEC  40 

TOČKE/STROKOVNI KADER/UDELEŽENEC  40 
 

1.6.    VRHUNSKI ŠPORT                        app/št.: 6.1.7. 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 

VŠ predstavlja programe priprav  in  tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili  in kriteriji  za 
registriranje  in  kategoriziranje  športnikov  v  RS  dosegli  naziv  športnika  olimpijskega  (OR),  svetovnega  (SR)  in/ali 
mednarodnega razreda (MR).  
 
1.6.1. PROGRAMI ŠPORTNIH DRUŠTEV NA PODROČJU VRHUNSKEGA ŠPORTA         app/št.: 6.1.7.1.1. 
Osnovni cilj teh programov je vrhunski športni dosežek. Vrhunski športniki s statusom OR, SR in/ali MR pridobijo 
dodatne točke za programe športne vadbe, ki pa se vrednotijo  le pod pogojem, da je kategorizacija navedena v 
zadnji objavi OKS‐ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM:  KRITERIJ VREDNOTENJA:
VŠ: dodatni programi športnikov MR, SR, OR  športni objekt in strokovni kader/udeleženec
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.6.1. je opredeljen v preglednici št. 10. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 10  VRHUNSKI ŠPORT  
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE  

(tekmovalni programi vrhunskega športa)
KATEGORIZACIJA 

MR 
KATEGORIZACIJA 

SR 
KATEGORIZACIJA 

OR 

minimalno št. udeležencev programa  1  1  1 
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/UDELEŽENEC  80  120  120 

TOČKE/STROKOVNI KADER/UDELEŽENEC  80  120  120 
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1.6.2. ZAPOSLOVANJE VRHUNSKIH TRENERJEV                 app/št.: 6.1.7.2. 
1.6.3. NAGRADE VRHUNSKIM ŠPORTNIKOM IN TRENERJEM              app/št.: 6.1.7.5. 
V  kolikor  se  bo  pojavila  realna  potreba  po  sofinanciranju  zaposlovanja  vrhunskih  trenerjev  in/ali  nagrajevanja 
vrhunskih športnikov/trenerjev na lokalni ravni, bodo kriteriji/merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev 
opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema! 
 

1.7.    ŠPORT INVALIDOV                       app/št.: 6.1.8. 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 

ŠI  v  svojih  pojavnih  oblikah  predstavlja  pomembne  psihosocialne  (rehabilitacija,  vključenost  v  družbo)  kot  tudi 
športne  (športna  rekreacija,  tekmovanja,  paraolimpijski  športi)  učinke.  Cilj  je  invalidom omogočiti  enakovredno 
sodelovanje pri prostočasnih športnih dejavnostih, zato se z različnimi programi spodbuja povezovanje športnih 
aktivnosti med športnimi, invalidskimi ter dobrodelnimi društvi in zvezami.  
V kolikor se bo pojavila  realna potreba po sofinanciranju programov ŠI  (občinske športne šole  invalidov, pilotski 
programi  povezovanja  športnih  in  invalidskih  društev,  DP  športnikov  invalidov  in  programi  VŠ  invalidov),  bodo 
kriteriji/merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema! 
 

1.8.    ŠPORTNA REKREACIJA                                     app/št.: 6.1.9. 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 

RE predstavlja smiselno nadaljevanje ŠVOM prostočasne, ŠVOM PP prostočasno, ŠŠtu in tekmovalnega športa. RE 
je  zbir  raznovrstnih  športnih dejavnosti  odraslih  vseh  starosti  (nad 18  let)  in družin  s  ciljem aktivne  in  koristne 
izrabe  človekovega  prostega  časa  (druženje,  zabava),  ohranjanja  zdravja  in  dobrega  počutja  ter  udeležbe  na 
rekreativnih tekmovanjih.  
 
1.8.1. ZAPOSLOVANJE STROKOVNO IZOBRAŽENEGA KADRA ZA ŠPORTNO REKREACIJO      app/št.: 6.1.9.1. 
V kolikor  se bo pojavila  realna potreba po sofinanciranju zaposlovanja strokovno  izobraženega kadra na  lokalni 
ravni, bodo kriteriji/merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za  leto, za katerega se 
sprejema! 
 
1.8.2. CELOLETNI CILJNI ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI               app/št.: 6.1.9.2. 
Celoletni  programi  športne  rekreacije  potekajo  najmanj  30  tednov  v  letu oziroma 60 ur  letno  ter  predstavljajo 
najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja. 
 

 S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM:  KRITERIJ VREDNOTENJA:
RE: celoletni programi športne rekreacije  športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.8.2. je opredeljen v preglednici št. 11. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 11  ŠPORTNA 
REKREACIJA 

ŠPORT 
STAREJŠIH 

RE in ŠSta                                 
(netekmovalni programi redne vadbe)

CELOLETNI 
PROGRAMI 

SKUPINSKA 
VADBA 

 velikost skupine/ minimalno št. udeležencev  15  10 
število ur vadbe letno  60  60 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA  60  60 
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA  60  60 

 
1.8.3. PILOTSKI ŠPORTNI PROGRAMI                   app/št.: 6.1.9.3. 
Pilotski športni programi predstavljajo programe za krepitev zdravja in dobrega počutja različnih ciljnih skupin. 
V  kolikor  se  bo  pojavila  realna  potreba  po  sofinanciranju  pilotskih  športnih  programov  na  lokalni  ravni,  bodo 
kriteriji/merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema! 
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1.8.4. MNOŽIČNE DELAVSKE ŠPORTNE PRIREDITVE                 app/št.: 6.1.9.4. 
1.8.5. PODROČNI CENTRI GIBANJA ZA ZDRAVJE                 app/št.: 6.1.9.5. 
V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju množičnih delavskih športnih prireditev in/ali področnih 
centrov  gibanja  za  zdravje  na  lokalni  ravni,  bodo  kriteriji/merila  vrednotenja  ter  višina  proračunskih  sredstev 
opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema! 
 

1.9.    ŠPORT STAREJŠIH                                    app/št.: 6.1.10. 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 

ŠSta predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti. 
 
1.9.1. SKUPINSKA GIBALNA VADBA STAREJŠIH                app/št.: 6.1.10.1. 
Celoletni programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 30  tednov v  letu oziroma 60 ur  letno  in 
predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe. Programi potekajo na površinah v naravi in urbanem okolju.  
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM:  KRITERIJ VREDNOTENJA:
ŠSta: celoletni programi skupinske gibalne vadbe  športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.9.1. je opredeljen v preglednici št. 11. 
 
1.9.2. ZAPOSLOVANJE STROKOVNO IZOBRAŽENEGA KADRA            app/št.: 6.1.10.2. 
V  kolikor  se  bo  pojavila  realna  potreba  po  sofinanciranju  zaposlovanja  strokovno  izobraženega  kadra  za  šport 
starejših  na  lokalni  ravni,  bodo  kriteriji/merila  ter  višina  proračunskih  sredstev  opredeljeni  z  LPŠ  za  leto,  za 
katerega se sprejema! 
 
1.9.3. ŠPORTNI PROGRAMI ZA ISTOČASNO ŠPORTNO VADBO RAZŠIRJENE DRUŽINE      app/št.: 6.1.10.4. 
Celoletni programi istočasne športne vadbe razširjenih družin potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur in 
predstavljajo različne oblike gibalne vadbe.  
V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju programov istočasne športne vadbe razširjenih družin na 
lokalni  ravni,  bodo  kriteriji/merila  ter  višina  proračunskih  sredstev  opredeljeni  z  LPŠ  za  leto,  za  katerega  se 
sprejema! 
 
1.9.4. ŠPORTNO DRUŽABNE MEDGENERACIJSKE PRIREDITVE                       app/št.: 6.1.10.5. 
V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju športno družabnih medgeneracijskih prireditev na 
lokalni  ravni,  bodo  kriteriji/merila  vrednotenja  ter  višina  proračunskih  sredstev  opredeljeni  z  LPŠ  za  leto,  za 
katerega se sprejema! 
 

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI               app/št.: 6.2. 
Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je pomemben dejavnik športnega 
udejstvovanja. V okviru LPŠ se na lokalni ravni lahko (so)financira:  
 energetske in športno‐tehnološke posodobitve, 
 investicijsko vzdrževanje in posodabljanje obstoječih naravnih športnih površin,  
 novogradnje športnih objektov. 
Za takšne projekte občina praviloma razpiše posebne (od drugih področij športa ločene) javne razpise. V posebnih 
primerih, ki jih določi zakon, se lahko sklene neposredna pogodba z izvajalci. 
 

Sredstva za redno vzdrževanje športnih površin, katerih lastnik je občina (ploščadi), se zagotavljajo v proračunu in 
določijo z LPŠ.  
 

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU                   app/št.: 6.3. 
Razvojne dejavnosti predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki nepogrešljivo podpirajo vsa ostala 
področja športa. 
 

PRISTOJNOSTI LPŠ 
Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli: 
 področja in obseg sofinanciranja razvojnih dejavnosti ter opredeli korekcijo vrednotenja, 
 maksimalno število udeležencev v programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, 
 maksimalno število projektov v založništvu, znanstveno‐raziskovalni dejavnosti in IKT v športu. 
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3.1.    USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU           app/št.: 6.3.1. 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 

Kakovostni  strokovni  kadri  v  športu  so  ključ  razvoja  in  uspešnosti.  Programi  izobraževanja  (univerzitetni  in 
visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo 
v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja  in/ali  izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za 
šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
RAZVOJNA DEJAVNOST:  KRITERIJ VREDNOTENJA:
usposabljanje strokovnih kadrov v športu  materialni stroški/udeleženec
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu  materialni stroški/udeleženec
Obseg vrednotenja razvojnih dejavnosti navedenih v točki 3.1 je opredeljen v preglednici št. 12. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 12  USPOSABLJANJE IN 
IZPOPOLNJEVANJE  

PROGRAMI USPOSABLJANJA IN 
IZPOPOLNJEVANJA V ŠPORTU 

IZPOPOLNJEVANJE 
(licenciranje) 

USPOSABLJANJE 
(stopnja 1,2) 

minimalno št. udeležencev programa  1  1 
TOČKE/MS/UDELEŽENEC  15  60 

 

3.2. STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV, TRENERJEV IN STROKOVNA PODPORA PROGRAMOM        app/št.: 6.3.2. 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 

Dolžnost države  je  tudi  skrb  za  izobraževanje nadarjenih  in  vrhunskih  športnikov,  kar  se odraža v  zagotavljanju 
enakih možnosti izobraževanja in doseganja primernega socialnega statusa (štipendiranje). 
 

Ugotavljanje in spremljanje pripravljenosti športnikov na vseh ravneh predstavlja osnovo načrtnega dela. 
Ustrezna  vadba,  prehrana  in  način  življenja  pomeni  humanizacijo  pri  delu  s  športniki.  Udeleženci  meritev  so 
športniki, ki so registrirani v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS.  
Izvajalci meritev in svetovanj so lahko le organizacije, ki izpolnjujejo strokovne pogoje za opravljanje dejavnosti. 
 
3.2.1. IZOBRAŽEVANJE NADARJENIH IN VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV                                                    app/št.: 6.3.2.1. 
3.2.2. SPREMLJANJE PRIPRAVLJENOSTI ŠPORTNIKOV                           app/št.: 6.3.2.2. 
V  kolikor  se  bo  pojavila  realna  potreba  po  sofinanciranju  izobraževanja  nadarjenih  in  vrhunskih  športnikov, 
spremljanja pripravljenosti in/ali svetovanja o gibalnem in telesnem razvoju otrok in njihovem vključevanju v šport 
na  lokalni  ravni,  bodo  kriteriji/merila  vrednotenja  ter  višina  proračunskih  sredstev  opredeljeni  z  LPŠ  za  leto,  za 
katerega se sprejema! 
 

3.3.    ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU                       app/št.: 6.3.3. 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 

Založništvo v športu predstavlja izdajanje in/ali nakup strokovne literature in/ali drugih periodičnih in/ali občasnih 
športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti.  
V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju založništva v športu na lokalni ravni, bodo kriteriji/merila 
vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema! 
 

3.4.    ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠPORTU                 app/št.: 6.3.4. 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 

Nosilci znanstveno‐raziskovalne dejavnosti so  javne raziskovalne  institucije v sodelovanju s civilno športno sfero 
in/ali gospodarstvom, cilj dejavnosti pa je ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v športno prakso.  
V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju znanstveno‐raziskovalne dejavnosti v športu na  lokalni 
ravni, bodo kriteriji/merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za  leto, za katerega se 
sprejema! 
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3.5.    INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA                                          app/št.: 6.3.5. 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 

IKT  na  področju  športa  predstavlja  neposredno  podporo  za  učinkovitejše  in  prijaznejše  udejstvovanje  v  športu 
(obseg e‐informacij o ponudbi v športu) ter sprotno analiziranje in spremljanje ravni učinkovitosti programov. 
V  kolikor  se  bo  pojavila  realna  potreba  po  sofinanciranju  informacijsko  komunikacijske  tehnologije  v  športu  na 
lokalni  ravni,  bodo  kriteriji/merila  vrednotenja  ter  višina  proračunskih  sredstev  opredeljeni  z  LPŠ  za  leto,  za 
katerega se sprejema! 
 

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU                     app/št.: 6.4. 
Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le‐ti v dobršni meri s prostovoljnim delom 
uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela športa. Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj 
in razvoj vseh pojavnih oblik športa. 
 

PRISTOJNOSTI LPŠ 
Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli: 
 obseg sofinanciranja delovanja društev na lokalni ravni, 
 izbrane kriterije, ki se upoštevajo pri vrednotenju delovanja društev in njihovih zvez na lokalni ravni, 
 korekcijski faktor za delovanje društev in njihovih zvez. 
 

4.1.    DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ                                app/št.: 6.4.1. 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 

Področje obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zaradi ohranjanja osnovne organizacijske 
infrastrukture športa predstavlja javni interes, zato je pomemben segment LPŠ. 
 
4.1.1. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ NA LOKALNI RAVNI                        app/št.: 6.4.1.1. 
Delovanje športnih društev je pomemben segment športa, saj so osnovna celica celotnega sistema organiziranosti 
športa v RS. Zato je v javnem interesu, da se z LPŠ zagotavljajo sredstva za njihovo osnovno delovanje.  
 

Merila določajo tri (3) kriterije za vrednotenje delovanja športnih društev: 
 leta neprekinjenega delovanja društva (omejitev navzgor), 
 člani društva s plačano članarino (omejitev navzgor), 
 registrirani tekmovalci pri NPŠZ – dopolnjenih 12 let s tekmovalno licenco za sezono (omejitev navzgor). 
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:     
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:  KRITERIJ VREDNOTENJA:
delovanje športnih društev na lokalni ravni  materialni stroški/društvo in/ali član in/ali leto

Obseg vrednotenja razvojnih dejavnosti navedenih v točki 4.1. je opredeljen v preglednici št. 4‐1. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 13  DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 

DELOVANJE DRUŠTEV  NEPREKINJENO 
DELOVANJE: LETA 

ČLANI S PLAČANO 
ČLANARINO 

NPŠZ: 
REGISTRIRANI  

točke/leto ali točke/ura  3  0  0 
točke/član in/ali tekmovalec  0  1  2 
TOČKE/MS (ne več kot)  100  100  100 

 

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA                 app/št.: 6.5. 
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo, 
imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne kulture. 
 

Organizacija  uradnih  tekem/tekmovanj  v  okviru  NPŠZ  (državna  prvenstva,  ligaška  in  pokalna  tekmovanja)  ter 
udeležba na teh tekmovanjih ni predmet vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.  
 

Pri vrednotenju športnih prireditev in promocije v športu se upoštevajo kriteriji: obseg programa (priznano število 
točk), kvalitetni nivo prireditve (občinski, regionalni, državni), število udeležencev na prireditvi in tradicija (število 
let zaporedne izvedbe). Upošteva se tudi udeležba športnikov lokalnih klubov na mednarodnih tekmovanjih. 
 
 
 



Stran 3074 / Št. 20 / 21. 4. 2017 Uradni list Republike Slovenije

 

PRISTOJNOSTI LPŠ 
Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli: 
 obseg sofinanciranja športnih prireditev na lokalni ravni, 
 maksimalno število priznanih športnih prireditev in udeležencev MT na izvajalca, 
 kakovostne ravni športnih prireditev, 
 korekcijski faktor za športne prireditve. 
 
5.1.    VELIKE MEDNARODNE ŠPORTNE PRIREDITVE                              app/št.: 6.5.1.1. 
Merila ne urejajo načina  in višine vrednotenja  in sofinanciranja  izvedbe  in organizacije mednarodnih  tekmovanj 
(MT, tekme za evropski pokal…) in velikih mednarodnih športnih prireditev (OI, svetovna in evropska prvenstva…). 
Sredstva  lokalne  skupnosti  se  za  takšne  projekte  v  primeru  uspešne  kandidature  za  organizacijo  in  izvedbo 
zagotovijo v posebnih proračunskih virih in se opredelijo tudi v LPŠ za leto, za katero se LPŠ sprejema. 
 
5.2.    DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE                    app/št.: 6.5.1.2. 

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne prireditve in druge 
športne  prireditve  lokalnega  pomena,  ki  upoštevajo  trajnostne  kriterije  in  so  usmerjene  k  povečanju  števila 
športno dejavnega prebivalstva.  
 

V LPŠ se določi prednostne, za občino pomembne športne prireditve, ki se bodo v določenem letu sofinancirale, 
če bo izvajalec prireditev prijavil na JR! Komisija za šport lahko na osnovi utemeljitev izvajalcev med pomembne 
športne prireditve, ki se sofinancirajo iz LPŠ, uvrsti tudi druge prijavljene športne prireditve.  
 

Osnovni pogoj, ki ga mora izpolnjevati vsaka na JR prijavljena športna prireditev je, da je prireditev  izvedena na 
območju občine Gorenja vas – Poljane. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:     
ŠPORTNE PRIREDITVE   KRITERIJ VREDNOTENJA:
športne prireditve občinskega, regionalnega, državnega pomena  materialni stroški/prireditev

Obseg vrednotenja razvojnih dejavnosti navedenih v točki 5.2. je opredeljen v preglednici št. 14. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 14  DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE  

izvedba prireditve občinskega  pomena  do 50 
udeležencev 

51 ‐ 100 
udeležencev 

nad 101 
udeleženec 

TOČKE/MS/PRIREDITEV  10  20  40 
izvedba prireditve regionalnega pomena  do 50 

udeležencev 
51 ‐ 100 

udeležencev 
nad 101 

udeleženec 

TOČKE/MS/PRIREDITEV  20  40  80 
izvedba prireditve državnega pomena  do 50 

udeležencev 
51 ‐ 100 

udeležencev 
nad 101 

udeleženec 

TOČKE/MS/PRIREDITEV  0  80  160 
 

Izvajalec za prijavljeno športno prireditev lahko pridobi dodatne točke v primeru: 
o posebne športne prireditve ob praznovanju obletnice društva (tradicija: 10. 20… let);  

korekcijski faktor = 1,500. 
o organizacije prireditev državnega pomena, ki hkrati velja tudi za uradno občinsko prvenstvo; 

korekcijski faktor = 2,000. 
 

Izvajalec za prijavljeno športno prireditev lahko pridobi dodatne točke v primeru: 
o prireditev s tradicijo 5 in več let: korekcijski faktor = 1,250, 
o prireditev s tradicijo 10 in več let: korekcijski faktor = 1,500. 

 
5.3.    OBČINSKE ŠPORTNO‐PROMOCIJSKE PRIREDITVE ZA PODELITEV PRIZNANJ V ŠPORTU       app/št.: 6.5.1.3. 
V kolikor  se bo pojavila  realna potreba po sofinanciranju prireditev  za podelitev priznanj  in nagrad  za vrhunske 
športne dosežke ter za druge oblike promocije v športu na lokalni ravni, bodo kriteriji/merila vrednotenja ter višina 
proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema. 
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5.4.    ŠPORTNA DEDIŠČINA IN MUZEJSKA DEJAVNOST V ŠPORTU               app/št.: 6.5.4. 
Sistem točkovanja po teh merilih ne ureja načina in višine vrednotenja/sofinanciranja področja športne dediščine 
in muzejske dejavnosti. Sredstva lokalne skupnosti se za te projekte zagotovijo v posebnih proračunskih virih. 
 

6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST ŠPORTA                 app/št.: 6.6. 
V družbeno in okoljsko odgovornost športa sodi Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja!  
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GORNJI PETROVCI

1023. Zaključni račun proračuna Občine Gornji 
Petrovci za leto 2016

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Gornji 
Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine 
Gornji Petrovci na 18. redni seji dne 7. 4. 2017 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2016

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornji Pe-

trovci za leto 2016.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 

2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov 
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihod-
kov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in reali-
ziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gornji 
Petrovci za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi 
načrt razvojnih programov.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 

2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2017-10
Gornji Petrovci, dne 11. aprila 2017

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.
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1024. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci 
za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 
51/10, 84/10 Odl. US: UI176/0810, 40/12 – ZUJF in 14/15 – 
ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 
– ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Ura-
dni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci 
na 18. redni seji dne 7. 4. 2017 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Gornji Petrovci  

za leto 2018

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Gornji Petrovci za leto 2018 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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:

 v eurih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun  
leta 2018

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 2.060.568,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.831.370,00

70 DAVČNI PRIHODKI 1.764.250,00

700 Davki na dohodek in dobiček 1.667.878,00

703 Davki na premoženje 87.422,00

704 Domači davki na blago in storitve 7.950,00

706 Drugi davki 1.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 67.120,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 53.720,00

711 Takse in pristojbine 2.400,00

712 Globe in druge denarne kazni 1.800,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,00

714 Drugi nedavčni prihodki 9.200,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.800,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0,00

721 Prihodki od prodaje zalog 1.000,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 800,00

73 PREJETE DONACIJE 0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00

731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 227.398,00

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 227.398,00

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna  
Evr. unije 0,00

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0,00

787 Prejeta sredstva iz Evropske unije 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.090.988,96

40 TEKOČI ODHODKI 754.472,96

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 274.606,46

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 40.476,54

402 Izdatki za blago in storitve 337.389,96

403 Plačila domačih obresti 100.000,00

409 Rezerve 2.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI  848.975,00

410 Subvencije 10.000,00

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 496.770,57

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 145.069,50

413 Drugi tekoči domači transferi 197.134,93

414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  451.541,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 451.541,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 36.000,00

431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso pror. upor. 28.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 8.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  –30.420,96

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
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440 Dana posojila 0,00

441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb  0,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0,00

443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.V.)  0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)  110.432,00

50 ZADOLŽEVANJE  110.432,00

500 Domače zadolževanje  110.432,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  80.011,04

55 ODPLAČILA DOLGA  80.011,04

550 Odplačila domačega dolga  80.011,04

IX. POVEČANJE(ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.II.V.VIII.) – ali 0 ali + 0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.VIII.) 30.420,96

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.VIII.IX.)  30.420,96

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA  5.649,08

9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +  5.649,08

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.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in 
se objavita na spletni strani Občine Gornji Petrovci.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse, ki se uporabijo za namene, 
določene v Zakonu o varstvu pred požarom;

2. okoljska dajatev za obremenjevanje vode, ki se upo-
rabi za namene po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu z odločbo 
Ministrstva za okolje in prostor;

3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odla-
ganja odpadkov, ki se uporabi za namene po Uredbi o okoljski 

dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v 
skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor;

4. prihodki iz naslova turistične takse, ki se uporabljajo za 
namene, določene v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma;

5. prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest;
6. prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za 

določene namene;
7. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za 

katere se zbirajo;
8. drugi namenski prihodki proračuna.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa med posameznimi proračunskimi postavkami znotraj 
podprograma, med podprogrami v okviru glavnih programov in 
med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe 
odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med pro-
računskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in 
njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti 

v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

1. v letu 2018 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 70 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za po-
godbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih 
pomoči in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljav-
nega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spre-
membe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi pro-
računa uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim prora-
čunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim 
načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se 
projekti financirajo z namenskimi prejemki.
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Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vre-
dnosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča 
župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt 
razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 
20 % izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, 
neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 
30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih 
virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta 
znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za 
posamezno leto.

8. člen
(proračunski sklad)

Proračunski sklad je:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 

2.000,00 eurov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 

drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000,00 eurov 
odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 250,00 eurov.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Župan je pooblaščen, da lahko v primeru neenakomerne-
ga pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna 
ne more uravnovesiti, za začasno kritje odhodkov najame 
premostitveno kratkoročno posojilo, ki pa mora biti vrnjeno do 
konca proračunskega leta.

Občina Gornji Petrovci v letu 2018 ne bo izdajala poro-
štev.

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij,  
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,  

v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 
vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
na upravljanje, se v letu 2018 ne smejo zadolžiti.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
na upravljanje, v letu 2018 ne smejo izdajati poroštev.

12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 

2018 lahko zadolži do višine 110.432,00 EUR.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje v letu 2019)

V obdobju začasnega financiranja Občine Gornji Petrovci 
v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 007-0001/2017-12
Gornji Petrovci, dne 11. aprila 2017

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

1025. Odlok o plakatiranju v Občini Gornji Petrovci

Na podlagi druge alineje drugega odstavka 29. člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 8. člena Zakona o volilni 
in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – 
ZPolSD, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) ter 16. člena Statuta 
Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski 
svet Občine Gornji Petrovci na 18. redni seji dne 7. 4. 2017 
sprejel

O D L O K
o plakatiranju v Občini Gornji Petrovci

1. člen
Odlok o plakatiranju v Občini Gornji Petrovci ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, 

oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju: pla-
kati in transparenti),

– lepljenje in nameščanje plakatov, panojev in transparen-
tov za lokalne in državne volitve ter zakonodajne referendume,

– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakati-
ranje (v nadaljevanju: plakatna mesta).

Območja izvajanja: določila tega odloka veljajo v vseh 
naseljih Občine Gornji Petrovci.

2. člen
Izvajalec posameznega plakatiranja je organizator posa-

mezne prireditve iz Občine Gornji Petrovci ali izven nje.

3. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov je do-

voljeno samo na plakatnih mestih, ki so: oglasne deske pri 
avtobusnih postajališčih.

Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno le-
pljenje plakatov samo z dovoljenjem upravljavca poslovnih 
prostorov.

Metanje letakov brez posebnega pismenega dovoljenja 
je prepovedano.

Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že 
nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki 
se še ni zgodila.

4. člen
Izvajalec mora v roku petih dni od končane prireditve od-

straniti vse svoje plakate iz plakatnih mest ter plakatno mesto 
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očistiti. Takoj mora odstraniti vse plakate, ki so nalepljeni ali 
nameščeni izven plakatnih mest. V kolikor plakate ne odstrani v 
zahtevanem roku, ga bo na njegove stroške odstranila Občina 
Gornji Petrovci.

5. člen
Plakatna mesta vzdržuje Občina Gornji Petrovci.

6. člen
Za čas volilne kampanje za lokalne oziroma državne 

volitve, Občina Gornji Petrovci določa naslednja brezplačna 
plakatna mesta:

– oglasne deske pri avtobusnih postajališčih,
– oglasne deske velikosti 2x3 m na lokacijah: Križevci, 

Gornji Petrovci, Šulinci.
Za čas referendumske kampanje in ostalih volitev Občina 

Gornji Petrovci določa naslednja brezplačna plakatna mesta:
– oglasne deske pri avtobusnih postajališčih.
Organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje 

smejo postaviti začasna plakatna mesta v 20 m pasu ob vseh 
regionalnih in lokalnih cestah na območju Občine Gornji Pe-
trovci in ne bližje kot 2 m od roba utrjenega cestišča, razen na 
kandelabrih in ob pločnikih.

Plakatiranje izven plakatnih mest, določenih za plakatira-
nje, je organizatorjem volilne oziroma referendumske kampanje 
dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca rekla-
mnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišča, na katerem se 
bo izvedlo plakatiranje.

Plakatiranje ni dovoljeno na čakalnice na avtobusnih po-
stajališčih.

Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila 
zakona o volilni in referendumski kampanji.

7. člen
Organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje 

opravijo plakatiranje sami. Pri tem morajo zagotoviti enako-
pravnost za vse organizatorje volilne oziroma referendumske 
kampanje.

Občina ne nosi odgovornosti za poškodbe ali prekrivanje 
plakatov.

V kolikor organizatorji volilne oziroma referendumske 
kampanje v 15 dneh po poteku volitev ne odstranijo propa-
gandni material, ga bo na njihove stroške odstranila Občina 
Gornji Petrovci.

8. člen
Plakati in transparenti, ki so nalepljeni ali nameščeni v 

nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške izvajalca, 
ki je za plakatiranje prevzel odgovornost oziroma na stroške 
odgovorne osebe organizatorja javne prireditve, odgovorne 
osebe organizacije ali drugo fizično pravne osebe, v katere 
korist je izvršeno plakatiranje.

9. člen
Z denarno kaznijo 100,00 EUR se kaznuje posameznik 

ali odgovorna oseba javne prireditve, ustanove, volilne ali re-
ferendumske kampanje:

1. za vsak plakat, nalepljen ali nameščen izven plaka-
tnega mesta;

2. za vsak plakat, nalepljen na izložbeno okno brez pred-
hodnega dovoljenja upravljavca poslovnih prostorov;

3. za vsak plakat, ki je nalepljen preko plakata, ki oglašuje 
oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.

4. če ne odstrani plakat v skladu s 4. in 7. členom.

10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinska 

inšpekcija in redarstvo občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, 
Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci 
in Tišina.

11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-001/2017-9
Gornji Petrovci, dne 11. aprila 2017

Župan 
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

1026. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Gornji Petrovci za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 
51/10, 84/10 Odl. US: UI176/0810, 40/12 – ZUJF in 14/15 
– ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 
96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrov-
ci (Urad ni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji 
Petrovci na 18. redni seji dne 7. 4. 2017 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu  

Občine Gornji Petrovci za leto 2017

1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Gornji 

Petrovci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 17/16 z dne 29. 2. 
2016 in popr.) tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:

 v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Rebalans 
2017

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.014.695,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.824.065,89

70 DAVČNI PRIHODKI 1.758.779,00
700 Davki na dohodek in dobiček 1.638.519,00
703 Davki na premoženje 87.410,00
704 Domači davki na blago in storitve 28.850,00
706 Drugi davki 4.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 65.286,89
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 53.620,00
711 Takse in pristojbine 2.400,00
712 Globe in druge denarne kazni 1.800,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,00
714 Drugi nedavčni prihodki 7.466,89

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.350,11
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 1.350,11

73 PREJETE DONACIJE 0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 189.279,00
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 189.279,00
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741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna  
Evr. unije 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.077.891,00
40 TEKOČI ODHODKI 694.051,97

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 274.606,46
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 40.476,54
402 Izdatki za blago in storitve 349.968,97
403 Plačila domačih obresti 27.000,00
409 Rezerve 2.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 850.094,03
410 Subvencije 13.662,71
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 443.257,85
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 152.430,00
413 Drugi tekoči domači transferi  240.743,47
414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  506.745,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  506.745,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 27.000,00
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso pror. 
uporabniki  18.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom  9.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  –63.196,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
440 Dana posojila 0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb  0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0,00
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.V.)  0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)  166.196,00
50 ZADOLŽEVANJE 166.196,00

500 Domače zadolževanje  166.196,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  103.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA  103.000,00

550 Odplačila domačega dolga  103.000,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.II.V.VIII.) – ali 0 ali + 0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.VIII.) 63.196,00
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.VIII.IX.) 63.196,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA  5.649,08
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali + 5.649,08

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.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in 
se objavita na spletni strani Občine Gornji Petrovci.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Gornji 

Petrovci za leto 2017, ki se s tem odlokom ne spremenijo, 
ostanejo še naprej v veljavi.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 
2017.

Št. 007-0001/2017-11
Gornji Petrovci, dne 11. aprila 2017

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

1027. Odlok o spremembi Odloka o lokalnih 
gospodarskih javnih službah v Občini Gornji 
Petrovci

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni sa-
moupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10) in 6. člena Zakona o gospodar-
skih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – 
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) 
in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, 
št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 18. redni 
seji dne 7. 4. 2017 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih 

javnih službah v Občini Gornji Petrovci

1. člen
S tem odlokom se urejajo spremembe in dopolnitve Od-

loka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gornji 
Petrovci (Uradni list RS, št. 86/11, 28. 10. 2011).
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2. člen
Doda se četrta alineja 9. člena odloka, ki se sedaj glasi:
Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skla-

dno s 3. členom tega odloka v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju
– z dajanjem koncesij
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zaseb-

nega prava
– v režijskem obratu.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2017-7
Gornji Petrovci, dne 11. aprila 2017

Župan 
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

1028. Odlok o spremembi Odloka o načinu 
opravljanja obveznih gospodarskih javnih 
služb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz 
komunalnih odpadkov na območju Občine 
Gornji Petrovci

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09 in 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US)), 
149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 
70/08, 108/09 – ZPNačrtA, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 
30/16), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/92, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 
– ZUKN in ORZGJS 40), 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci 
(Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci 
na 18. redni seji dne 7. 4. 2017 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o načinu opravljanja 

obveznih gospodarskih javnih služb zbiranje 
komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih 

odpadkov na območju Občine Gornji Petrovci

1. člen
S tem odlokom se urejajo spremembe in dopolnitve Od-

loka o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb 
zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov 
na območju Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 81/10, 
112/13, 22/14).

2. člen
Spremeni se druga alineja 22. člena odloka, ki se glasi:
Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov za območje 

Občine Gornji Petrovci se nahaja čistilni napravi v Šalovcih.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2017-8
Gornji Petrovci, dne 11. aprila 2017

Župan 
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

GROSUPLJE

1029. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Grosuplje

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in 18. člena Statu-
ta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet 
Občine Grosuplje na 15. seji dne 5. 4. 2017 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest  

v Občini Grosuplje

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).
Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij 

v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselij v občini med 
seboj in so pomembne za navezovanje prometa na ceste ena-
ke ali višje kategorije.

Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov 
naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno 
cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev 
v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za 
pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno).

3. člen
Lokalne ceste v naseljih občine z uvedenim uličnim siste-

mom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:
– na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so 

namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posa-
meznih območij naselij z uvedenim uličnim sistemom na ceste 
enake ali višje kategorije, in

– na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot 
nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do za-
ključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in 
individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekre-
acijski centri ipd.) v posameznih območjih naselij z uvedenim 
uličnim sistemom.

4. člen
Lokalne ceste (LC) so:

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka

Konec 
odseka

Dolžina 
odseka v 
občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]
1. 111011 R3 646 Grosuplje–Ponova vas 111020 3.648 V
2. 111012 111020 Ponova vas–Mala vas–V. Lipljene 111150 4.628 V
3. 111013 111150 V. Lipljene–Škocjan–Turjak G2 106 3.064 V 1.645 Velike Lašče
4. 111021 111010 Ponova vas–Županova jama–V. Lipljene 111012 3.986 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka

Konec 
odseka

Dolžina 
odseka v 
občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]
5. 111031 111012 Št. Jurij–Vrbičje–G. Rogatec–Vrh nad Ž. G2 106 3.743 V 777 Velike Lašče,

1.836 Škofljica
6. 111041 111011 Grosuplje–Sp. Slivnica 111150 3.285 V
7. 111042 111150 Sp. Slivnica–Predole–V. Račna R3 647 3.327 V
8. 111051 R3 646 Cikava–povezava na LC 111091 111091 110 V
9. 111061 111310 Cikava–Hrastje–Perovo AC A2 2.177 V

10. 111062 R3 647 Perovo–Mala Stara vas–Polica 111071 4.693 V
11. 111063 111071 Polica–Višnja Gora AC A2 1.583 V 2.556 Ivančna Gorica
12. 111071 111060 Polica–Kožljevec 111290 2.011 V
13. 111072 111290 Kožljevec–Troščine–Gradišče 111062 3.147 V
14. 111081 R3 647 Veliko Mlačevo–Žalna–Velika Loka 138030 3.605 V
15. 111082 138030 Velika Loka–Luče–Na Šoli R3 647 1.354 V
16. 111083 R3 647 Na Šoli–Luče–Staje R3 647 2.213 V
17. 111091 R3 646 Hrastje–Cikava 111091 570 V
18. 111101 111072 Gradišče–Dole–Pance 213010 2.166 V 427 Ljubljana
19. 111111 R3 647 Velika Račna–Mala Račna R3 647 1.411 V
20. 111121 111062 Perovo–Zgornja Slivnica 111300 2.949 V
21. 111131 111012 Ponova vas–Bičje–Vino–Brezje 404030 4.715 V 493 Škofljica
22. 111141 111130 Bičje–Podgorica–Št. Jurij 111142 1.717 V
23. 111142 111012 Št. Jurij–Udje–Smrjene 404030 3.398 V 123 Škofljica
24. 111151 111010 V. Lipljene–Rožnik–Sp. Slivnica 111040 5.410 V
25. 111161 111013 M. Lipljene–Škocjan–Ponikve R3 647 2.158 V 2.103 Dobrepolje
26. 111201 R3 646 Sp. Blato–Gatina–V. Mlačevo 111081 1.948 V
27. 111221 R3 647 Plešivica–V. Ilova Gora 138450 4.785 V
28. 111222 138450 V. Ilova Gora–M. Ilova Gora–Čušperk R3 647 2.633 V
29. 111231 R3 646 Grosuplje–Brezje–Benat 111011 2.204 V
30. 111261 111110 Mala Račna–Gabrje–V. Ilova Gora 111221 3.755 V
31. 111291 111070 Kožljevec–Mali vrh 138020 1.803 V 1.779 Ljubljana
32. 111301 R3 646 Šmarje Sap–Podgorica–M. Lipoglav 111120 2.699 V
33. 111311 111090 Cikava–Paradišče–Šmarje Sap 111300 1.287 V
34. 111321 111062 Polica–Peč–Zaver 111323 3.160 V
35. 111322 111321 Zaver–Jerova vas 112220 2.084 V
36. 111323 111322 Zaver–Sp. Duplice–Stehan R3 646 1.646 V
37. 111351 R3 646 Šmarje Sap–Podgorica 111300 1.705 V
38. 111361 R3 646 Cikava–Sela–Bičje 111130 3.699 V
39. 111391 G2 106 Šmarje Sap–Veliki Vrh 111350 569 V
40. 111401 R3 647 Grosuplje–Malo Mlačevo R3 647 2.495 V
41. 138031 111080 Velika Loka–Mala Loka–Peščenik 138080 2.169 V 48 Ivančna Gorica
42. 138451 111220 V. Ilova Gora–Ravni Dol R3 647 1.334 V 2.272 Ivančna Gorica
43. 404041 R3 646 Reber–Pleše–V. Vrh–Šmarje Sap 111350 1.483 V 3.038 Škofljica

V…vsa vozila SKUPAJ: 112.526 m

5. člen
Zbirne krajevne ceste (LZ) so:

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka

Konec 
odseka

Dolžina 
odseka v 
občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]
1. 112111 R3 646 Adamičeva cesta 113121 72 V
2. 112112 113121 Pod gozdom cesta IV 611251 514 V
3. 112113 112112 Pod gozdom cesta VI 611171 452 V
4. 112114 611251 Pod gozdom cesta VIII 611171 154 V
5. 112121 R3 646 Stranska pot I 611281 188 V
6. 112122 611281 Brinje cesta I R3 647 892 V
7. 112141 111011 Župančičeva cesta R3 647 571 V
8. 112142 112141 Y križišče R3 647 42 V
9. 112151 R3 646 Partizanska cesta R3 647 641 V

10. 112161 R3 647 Hribska pot–Pod hribom cesta II 112151 494 V
11. 112171 112151 Tovarniška cesta 111011 322 V
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Konec 
odseka
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Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]
12. 112181 R3 646 Trubarjeva cesta (enosmerna) 113430 149 V
13. 112182 113430 Trubarjeva cesta (dvosmerna) 111011 174 V
14. 112191 R3 647 Gasilska cesta R3 646 712 V
15. 112221 R3 647 Ob Grosupeljščici–Jerova vas–Perovo R3 647 1.355 V

V…vsa vozila SKUPAJ: 6.732 m

6. člen
Krajevne ceste (LK) so:

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka

Konec 
odseka

Dolžina 
odseka v 
občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]
1. 113111 112121 Pod gozdom cesta II 113121 318 V
2. 113121 112110 Pod gozdom cesta III 30 HŠ 30 245 V
3. 113131 112113 Pod gozdom cesta V 112114 411 V
4. 113141 112122 Brinje cesta II 12 HŠ 12 445 V
5. 113191 113291 Ulica Ane Galetove–Za gasilskim domom 112221 359 V
6. 113201 113221 Ljubljanska cesta do Osnovne šole HŠ 40a 383 V
7. 113221 611441 Bevkova cesta R3 647 100 V
8. 113231 112121 Stranska pot I R3 647 151 V
9. 113241 112121 Stranska pot II R3 647 159 V

10. 113271 R3 647 Ljubljanska cesta pri črpalki 611441 153 V
11. 113281 113191 Za gasilskim domom 113291 154 V
12. 113291 113191 Za gasilskim domom–Pri mostu R3 646 331 V
13. 113301 112191 Gasilska cesta 23 HŠ 23 130 V
14. 113302 112191 Gasilska cesta 39 HŠ 39 128 V
15. 113311 113511 Rožna dolina 1 HŠ 1 141 V
16. 113321 R3 647 Obrtniška cesta R3 647 358 V
17. 113331 112161 Hribska pot do Prečne poti 113341 196 V
18. 113332 113331 Hribska pot do Partizanske ceste 112151 175 V
19. 113341 112161 Prečna pot do Partizanske ceste 112151 214 V
20. 113342 112151 Prečna pot do Trubarjeve ceste 112182 208 V
21. 113361 112182 Jurčičeva cesta III 112171 281 V
22. 113371 R3 646 Kolodvorska cesta 111011 212 V
23. 113381 111231 Kadunčeva cesta 1b HŠ 1b 100 V
24. 113391 111011 Industrijska cesta 111231 862 V
25. 113392 113391 Taborska cesta do GPGja CPG 250 V
26. 113401 111011 Taborska cesta 38e HŠ 38e 191 V
27. 113431 112151 Levstikova cesta do Trubarjeve ceste 112181 171 V
28. 113432 112181 Levstikova cesta do Kolodvorske ceste 113371 139 V
29. 113441 113361 Jurčičeva cesta I 112151 226 V
30. 113451 113361 Jurčičeva cesta II 112171 164 V
31. 113491 112151 Kersnikova cesta 11 HŠ 11 220 V
32. 113511 R3 647 Rožna dolina do Gasilskega doma 112191 296 V
33. 113521 113491 Jakhlova cesta 112141 392 V
34. 113531 113731 Slomškova ulica 112221 503 V
35. 113541 112221 Erjavčeva cesta – Cesta Cankarjeve brigade 113542 535 V
36. 113542 112221 Hribarjeva cesta 113191 279 V
37. 113581 112112 Stritarjeva cesta 15 HŠ 15 276 V
38. 113621 111041 Cesta Toneta Kralja 111011 148 V
39. 113631 111062 Ljubljanska cesta v TOC II R3 647 225 V
40. 113641 R3 647 Ljubljanska cesta pri Motelu HŠ 67 204 V
41. 113651 111041 Kosovelova cesta 6 HŠ 6 130 V
42. 113721 112191 Gasilska cesta pri pekarni HŠ 14 204 V
43. 113731 R3 647 Povezovalna cesta pri Osnovni šoli p. 627/5 131 V
44. 113741 112221 Pod Jelšami 113741 436 V
45. 113751 112221 Prešernova cesta 113751 909 V
46. 114101 R3 646 Šuligojeva cesta 616681 356 V
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občini [m]
47. 114111 114101 Trdinova cesta 114131 405 V
48. 114131 114101 Aškerčeva cesta 20 HŠ 20 310 V
49. 114151 R3 646 Kračmanova cesta–Aškerčeva cesta R3 646 311 V
50. 114221 111351 Lahova cesta 51 HŠ 51 555 V
51. 114231 R3 646 Partizanska cesta 20a HŠ 20a 302 V

V…vsa vozila SKUPAJ: 14.482 m

7. člen
Javne poti (JP) so:

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka

Konec 
odseka

Dolžina 
odseka v 
občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dol-
žina odseka v 
sosednji občini 

[m]
1. 611001 111231 Brezje–Sončni dvori 83 HŠ 83 198 V
2. 611002 611001 Brezje–Sončni dvori 100 HŠ 100 95 V
3. 611003 611001 Brezje–Sončni dvori 80 p. 922/125 91 V
4. 611011 R3 646 Zg. Brvace 8 HŠ 8 405 V
5. 611012 611011 Zg. Brvace–Hrastje 111061 349 V
6. 611021 111061 Hrastje 12 HŠ 12 482 V
7. 611022 611021 Hrastje 4a HŠ 4a 133 V
8. 611023 611021 Hrastje–povezava mimo HŠ 7b 611022 157 V
9. 611031 611251 Sp. Brvace 6a HŠ 6a 126 V

10. 611041 111231 Brezje–povezava mimo HŠ 2a 611101 264 V
11. 611051 111121 Perovo 5a HŠ 5a 187 V
12. 611052 611051 Perovo 3a HŠ 3a 41 V
13. 611061 111062 Povezava mimo HŠ Perovo 19 111062 135 V
14. 611071 111062 Perovo 24 HŠ 24 124 V
15. 611081 111322 Jerova vas–Perovo 23 HŠ 23 332 V
16. 611082 611081 Jerova vas 30 HŠ 30 155 V
17. 611083 611081 Perovo 68 HŠ 68 92 V
18. 611091 111322 Jerova vas 16 HŠ 16 182 V
19. 611101 111231 Brezje–povezava mimo HŠ 25 611201 212 V
20. 611102 611201 Brezje 26 HŠ 26 89 V
21. 611111 R3 646 Praproče–krožna povezava mimo HŠ 11 611111 678 V
22. 611112 611111 Praproče 19 HŠ 19 418 V
23. 611121 R3 646 Sp. Blato 17b HŠ 17b 342 V
24. 611122 R3 646 Sp. Blato 29 HŠ 29 198 V
25. 611123 611121 Sp. Blato–povezava mimo HŠ 16a R3 646 285 V
26. 611131 111201 Gatina 27a HŠ 27a 569 V
27. 611132 611131 Gatina–povezava mimo HŠ 24 111201 1.015 V
28. 611133 611132 Gatina–Sp. Blato 27 HŠ 27 448 V
29. 611134 611132 Gatina–Sp. Blato R3 646 358 V
30. 611135 611136 Gatina–povezava mimo HŠ 18 611131 59 V
31. 611136 111201 Gatina–povezava mimo HŠ 20a 611132 201 V
32. 611137 611132 Gatina–povezava mimo cerkve 611133 81 V
33. 611141 611131 Gatina–povezava mimo HŠ 14 611136 92 V
34. 611142 611131 Gatina–povezava mimo HŠ 22 611131 214 V
35. 611151 111011 Povezava mimo HŠ Cesta Toneta Kralja 26 111041 112 V
36. 611152 111041 Grosuplje–povezava mimo pokopališča 111401 545 V
37. 611161 111121 Perovo–Dobje 33 HŠ 33 1.219 V
38. 611171 112110 Pod gozdom cesta VIII 14 HŠ 14 62 V
39. 611181 611152 Grosuplje–Malo Mlačevo 111401 611 V
40. 611191 611091 Jerova vas 11 HŠ 11 38 V
41. 611201 611041 Brezje–Sela razcep 1.060 V
42. 611211 611041 Brezje 20 HŠ 20 113 V
43. 611212 111231 Brezje 55 HŠ 55 87 V
44. 611213 111231 Brezje 1c HŠ 1c 172 V
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45. 611221 111201 Gatina 6 HŠ 6 189 V
46. 611231 R3 646 Sp. Blato 26 HŠ 26 518 V
47. 611241 111121 Perovo 61 HŠ 61 252 V
48. 611251 R3 646 Brvace–Grosuplje 112110 344 V
49. 611261 112112 Pod gozdom cesta VII 112114 173 V
50. 611271 113121 Pod gozdom cesta III 2 HŠ 2 157 V
51. 611272 R3 646 Povezava mimo HŠ Adamičeva cesta 2 113121 129 V
52. 611281 112122 Pod gozdom cesta I 14 HŠ 14 207 V
53. 611291 R3 647 Murnova cesta 9 HŠ 9 126 V
54. 611301 113531 Slomškova ulica–slepa HŠ 44 119 V
55. 611311 113531 Maistrova ulica 6 HŠ 6 99 V
56. 611312 611311 Povezava mimo HŠ Maistrova ulica 3 611321 97 V
57. 611321 113531 Maistrova ulica 10 HŠ 10 100 V
58. 611322 113741 Pod Jelšami 5 HŠ 5 124 V
59. 611331 113751 Vodnikova cesta 113751 89 V
60. 611341 113751 Rodetova cesta 113751 104 V
61. 611351 113751 Kozakova cesta 113751 89 V
62. 611361 113751 Šuligojeva cesta 113751 83 V
63. 611371 113542 Seliškarjeva cesta 113541 258 V
64. 611381 113542 Kozinova cesta 113541 297 V
65. 611391 112221 Povezava mimo HŠ Ob Grosupeljščici 14 113542 280 V
66. 611392 611391 Ob Grosupeljščici 1 HŠ 1 109 V
67. 611401 113281 Povezava mimo HŠ Za gasilskim domom 3a 113191 157 V
68. 611411 113271 Ljubljanska cesta 20 HŠ 20 72 V
69. 611421 113201 Preska–Bevkova cesta 10 HŠ 10 270 V
70. 611431 113201 Preska 29 HŠ 29 99 V
71. 611441 113271 Valvazorjev dvor 1 p. 882/5 128 V
72. 611451 113241 Stranska pot III 16 HŠ 16 138 V
73. 611461 112181 Trubarjeva cesta 9 HŠ 9 73 V
74. 611471 113441 Veselova cesta I 9 HŠ 9 20 V
75. 611481 113342 Veselova cesta I 5 HŠ 5 60 V
76. 611491 113342 Veselova cesta II 113441 94 V
77. 611501 113342 Veselova cesta III 113441 89 V
78. 611511 112171 Jurčičeva pot 11 HŠ 11 80 V
79. 611521 111011 Jurčičeva cesta 8 p. 1351/2 87 V
80. 611531 112151 Pod hribom cesta II–Pod hribom cesta I 113332 140 V
81. 611532 611531 Pod hribom cesta II 113332 108 V
82. 611533 611531 Povezava mimo HŠ Prečna pot 11 113341 83 V
83. 611534 611533 Povezava mimo HŠ Partizanska cesta 31 112151 29 V
84. 611541 112151 Pod hribom cesta III 112161 104 V
85. 611542 112151 Povezava mimo HŠ Cesta na Krko 20 R3 647 118 B
86. 611551 113332 Povezava mimo HŠ Pod hribom cesta II 22 112161 115 V
87. 611561 113332 Povezava mimo HŠ Pod hribom cesta II 17 112161 118 V
88. 611571 113332 Povezava mimo HŠ Pod hribom cesta I 13 611581 98 V
89. 611581 113332 Pod hribom cesta I–Hribska pot 611561 139 V
90. 611591 113341 Povezava mimo HŠ Partizanska cesta 13 112151 88 V
91. 611592 611591 Povezava mimo HŠ Partizanska cesta 15 112151 28 V
92. 611593 611591 Partizanska cesta 15e HŠ 15e 65 V
93. 611601 112141 Pri nadvozu 113521 109 V
94. 611611 112141 Župančičeva cesta 19a HŠ 19a 60 V
95. 611621 112141 Kovačičeva cesta 11 HŠ 11 158 V
96. 611622 611621 Kovačičeva cesta 20 HŠ 20 110 V
97. 611631 111011 Taborska cesta 39 HŠ 39 273 V
98. 611641 113191 Grosuplje–vojašnica vojašnica 468 V
99. 611651 113751 Povezava mimo HŠ Prešernova cesta 80 113751 83 V
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100. 611661 R3 646 Adamičeva cesta 4a p. 1232/2 57 V
101. 611671 R3 646 Povezava mimo HŠ Adamičeva cesta 42 113311 180 V
102. 611681 112122 Povezava mimo HŠ Brinje cesta I 10 R3 647 34 V
103. 613011 111221 V. Ilova Gora–Kurja vas 23 HŠ 23 895 V
104. 613021 111221 V. Ilova Gora–Prilesje 17 razcep 166 V
105. 613031 111221 V. Ilova Gora 16 HŠ 16 574 V
106. 613041 613031 V. Ilova Gora–povezava mimo HŠ 13 138451 476 V
107. 613051 111222 M. Ilova Gora 18a razcep 256 V
108. 613061 111222 M. Ilova Gora–povezava mimo HŠ 28 613051 788 V
109. 613071 111222 M. Ilova Gora–povezava mimo Gasilskega 

doma
111222 300 V

110. 613081 613071 M. Ilova Gora 24 HŠ 24 102 V
111. 613091 613071 M. Ilova Gora 26 HŠ 26 83 V
112. 613101 111261 Gabrje 18 razcep 61 V
113. 613491 111401 M. Mlačevo 37 HŠ 37 283 V
114. 613501 R3 647 V. Mlačevo–povezava mimo HŠ 59c 613511 419 V
115. 613511 R3 647 V. Mlačevo–povezava mimo posestva R3 647 694 V
116. 613521 613511 V. Mlačevo–grad Boštanj HŠ 58e 318 V
117. 613531 111401 M. Mlačevo 44 parkirišče 310 V
118. 613541 R3 647 Lobček–Zagradec 613561 294 V
119. 613542 613561 Zagradec–V. Mlačevo 613511 507 V
120. 613551 R3 647 Lobček–žel. postaja V. Mlačevo 111081 711 V
121. 613561 613540 Zagradec 38 HŠ 38 260 V
122. 613562 613561 Zagradec–krožna cesta 613562 544 V
123. 613571 613551 Lobček–Žalna 111081 810 V
124. 613581 613551 Lobček–povezava mimo HŠ 30 R3 647 298 V
125. 613582 613581 Lobček–povezava mimo HŠ 49 R3 647 179 V
126. 613583 613582 Lobček 44 HŠ 44 165 V
127. 613591 R3 647 V. Mlačevo 68b HŠ 68b 189 V
128. 613592 613591 V. Mlačevo–povezava mimo HŠ 41 111081 263 V
129. 613593 613592 V. Mlačevo–povezava mimo HŠ 54 613594 237 V
130. 613594 613591 V. Mlačevo 27 HŠ 27 302 V
131. 613601 613551 Lobček 2 HŠ 2 115 V
132. 613611 613551 V. Mlačevo 75 HŠ 75 142 V
133. 613621 613611 V. Mlačevo 79 HŠ 79 44 V
134. 613631 111401 M. Mlačevo–povezava mimo HŠ 9a 111401 375 V
135. 613641 613511 V. Mlačevo–cerkev cerkev 124 V
136. 613651 613561 Zagradec 66 p. 1852/6 519 V
137. 613661 613551 V. Mlačevo 51a HŠ 51a 141 V
138. 614001 111101 Dole 79 HŠ 79 300 V
139. 614002 614001 Velika Stara vas 46 HŠ 46 169 V
140. 614011 111062 Mala Stara vas 27 HŠ 27 670 V
141. 614012 614011 Mala Stara vas 24 HŠ 24 106 V
142. 614021 111062 Velika Stara vas 9 HŠ 9 334 V
143. 614022 614021 Velika Stara vas 13d razcep 346 V
144. 614023 614021 Velika Stara vas–povezava na LC 111062 111062 269 V
145. 614024 614022 Velika Stara vas 13h HŠ 13h 81 V
146. 614031 111062 Gradišče–Polica 614051 1.020 V
147. 614032 614031 Gradišče 6 HŠ N.H. 63 V
148. 614041 111062 Polica–povezava mimo Zadružnega doma 614051 643 V
149. 614051 111071 Polica 70c HŠ 70c 1.102 V
150. 614061 614051 Polica–Bliska vas 52 HŠ 52 295 V
151. 614071 614081 Polica–Goričane–Polica 111071 868 V
152. 614081 111071 Polica–Blečji Vrh–Gradec 13 HŠ 13 2.836 V
153. 614091 111321 Peč 2 HŠ 2 186 V
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154. 614101 111321 Polica–Zg. Duplice 111321 1.196 V
155. 614111 111072 Dolenja vas–Gorenja vas 22 HŠ 22 1.450 V
156. 614112 614111 Gorenja vas 11 HŠ 11 148 V
157. 614121 614111 Dolenja vas–Mali Konec 7 HŠ 7 625 V
158. 614122 614121 Dolenja vas–povezava mimo HŠ 5 614111 157 V
159. 614131 614161 Troščine 18 HŠ 18 659 V
160. 614141 111101 Dole 36 razcep 733 V
161. 614142 614141 Dole 45 HŠ 45 438 V
162. 614143 614142 Dole 52 HŠ 52 336 V
163. 614151 111071 Polica–Žabja vas 82 HŠ 82 326 V
164. 614152 111071 Polica–Žabja vas 75a HŠ 75a 315 V
165. 614153 614151 Polica–Žabja vas 84 p. 125/20 91 V
166. 614161 111072 Troščine–Mali Konec 6 HŠ 6 1.123 V
167. 614162 614161 Mali Konec–Dolenja vas 3b HŠ 3b 1.441 V
168. 614171 111062 Velika Stara vas 31 HŠ 31 242 V
169. 614181 111062 Velika Stara vas 15 HŠ 15 184 V
170. 614191 111062 Gradišče 18 HŠ 18 62 V
171. 614511 614571 Ponova vas–Cerovo 6 HŠ 6 386 V
172. 614521 614571 Ponova vas–povezava mimo HŠ 57 111021 276 V
173. 614522 111021 Ponova vas–Mala vas 111012 726 V
174. 614523 614522 Mala vas–povezava mimo HŠ 32 614522 395 V
175. 614524 614523 Mala vas–povezava mimo HŠ 44 614522 322 V
176. 614525 614522 Mala vas–Št. Jurij 126 HŠ 126 255 V
177. 614531 614522 Mala vas–Št. Jurij 111012 538 V
178. 614532 111012 Mala vas 11 HŠ N.H. 87 V
179. 614541 111012 Št. Jurij 133 HŠ 133 128 V
180. 614542 614541 Št. Jurij 148 HŠ 148 195 V
181. 614543 614542 Št. Jurij 153 HŠ 153 189 V
182. 614544 111012 Št. Jurij 55 HŠ 55 103 V
183. 614545 111012 Št. Jurij 70 HŠ 70 75 V
184. 614546 111012 Št. Jurij 75 HŠ 75 135 V
185. 614547 614546 Št. Jurij 86 HŠ 86 183 V
186. 614548 111012 Št. Jurij 54 razcep 33 V
187. 614551 111012 Št. Jurij–Medvedica 9 HŠ 9 1.035 V
188. 614552 614551 Vrbičje 1 HŠ 1 138 V
189. 614561 111031 Vrbičje–Medvedica 7 HŠ 7 1.281 V
190. 614562 111031 Vrbičje–Medvedica 6 HŠ 6 638 V
191. 614571 111021 Ponova vas–Cerovo 4 HŠ 4 1.790 V
192. 614581 111031 Vrbičje–Medvedica 5 HŠ 5 276 V
193. 614591 111031 Medvedica–povezava mimo HŠ 4c 111031 487 V
194. 614601 111031 G. Rogatec–povezava mimo HŠ 1 614602 74 V
195. 614602 111031 G. Rogatec 10 HŠ 10 173 V
196. 614611 111141 Podgorica 1b HŠ 1b 61 V
197. 614621 111131 Vino 12 HŠ 12 82 V
198. 614631 111142 Vino 17c HŠ 17c 155 V
199. 614641 111011 Ponova vas 19c HŠ 19c 338 V
200. 614642 111021 Ponova vas 86 614681 226 V
201. 614643 614642 Ponova vas 109 HŠ 109 461 V
202. 614651 111142 Udje–G. Rogatec 111031 636 V
203. 614652 614651 G. Rogatec–Udje 22 razcep 118 V
204. 614661 111142 Udje 24–ribniki razcep 823 V
205. 614671 111142 Vino 28 razcep 429 V
206. 614672 614671 Vino 24 HŠ 24 95 V
207. 614681 111021 Ponova vas 84 614642 74 V
208. 614691 614641 Ponova vas 22b HŠ 22b 73 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka

Konec 
odseka

Dolžina 
odseka v 
občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dol-
žina odseka v 
sosednji občini 

[m]
209. 614701 111131 Pece–povezava mimo HŠ 4 111131 51 V
210. 614702 111131 Pece 14 HŠ 14 35 V
211. 614703 111131 Pece 16 razcep 30 V
212. 615011 R3 647 V. Račna–šola–cerkev 615011 742 V
213. 615021 R3 647 V. Račna–Gasilski dom HŠ 22 28 V
214. 615031 111042 Predole 10 HŠ 10 296 V
215. 615032 111042 Predole–povezava mimo HŠ 4 111042 118 V
216. 615041 111042 Predole 23 HŠ 23 315 V
217. 615042 615041 Predole 17 HŠ 17 135 V
218. 615043 111042 Predole–povezava mimo HŠ 12 111042 327 V
219. 615044 615043 Predole–povezava mimo HŠ 13a 111042 51 V
220. 615051 111042 V. Račna–povezava mimo HŠ 40 R3 647 376 V
221. 615061 615071 M. Račna–povezava mimo HŠ 55 111111 115 V
222. 615062 615071 M. Račna 13 HŠ 13 128 V
223. 615063 615071 M. Račna 50 HŠ 50 79 V
224. 615071 111111 M. Račna–Čušperk R3 647 1.707 V
225. 615081 615071 Čušperk–povezava mimo HŠ 27 615080 195 V
226. 615082 615081 Čušperk 34 HŠ 34 137 V
227. 615083 615081 Čušperk 57 HŠ 57 116 V
228. 615091 R3 647 Čušperk 3 HŠ 3 631 V
229. 615101 615091 Čušperk–povezava mimo HŠ 40 R3 647 320 V
230. 615102 615101 Čušperk 36 HŠ 36 114 V
231. 615111 R3 647 Čušperk–igrišče parkirišče 116 V
232. 615511 615571 Sp. Slivnica 42 razcep 290 V
233. 615521 111041 Sp. Slivnica 87 HŠ 87 438 V
234. 615522 615521 Sp. Slivnica 65h p. 804 396 V
235. 615531 111041 Sp. Slivnica–povezava mimo HŠ 80 615521 121 V
236. 615532 615521 Sp. Slivnica 79 HŠ 79 249 V
237. 615541 111041 Sp. Slivnica–povezava mimo HŠ 93 615531 82 V
238. 615551 615511 Sp. Slivnica 3 HŠ 3 98 V
239. 615561 111041 Sp. Slivnica–M. Mlačevo 111401 1.193 V
240. 615571 111041 Sp. Slivnica 61 HŠ 61 313 V
241. 615581 615571 Sp. Slivnica 56 HŠ 56 105 V
242. 615591 615571 Sp. Slivnica 47 HŠ 47 71 V
243. 615611 111041 Sp. Slivnica–Zavrh 140 HŠ 140 530 V
244. 615621 111041 Sp. Slivnica 120a HŠ 120a 304 V
245. 615641 111041 Sp. Slivnica 102 razcep 38 V
246. 615651 111041 Sp. Slivnica 129 HŠ 129 132 V
247. 616001 111161 Škocjan 28 HŠ 28 485 V
248. 616011 111161 M. Lipljene 29 p. 1596/3 636 V
249. 616012 616011 M. Lipljene 30 HŠ 30 349 V
250. 616013 616011 M. Lipljene 36 p. 1150/52 383 V
251. 616014 616011 M. Lipljene 1b HŠ 1b 124 V
252. 616021 111013 Škocjan–povezava mimo HŠ 10 111161 218 V
253. 616022 111161 Škocjan 21a HŠ 21a 256 V
254. 616031 111161 Škocjan 52 HŠ 52 113 V
255. 616041 111151 V. Lipljene–Cerovca 77 HŠ 77 309 V
256. 616051 111151 Rožnik 4 HŠ 4 119 V
257. 616052 616051 Rožnik 18 HŠ 18 504 V
258. 616061 111161 Škocjan 73 HŠ 73 221 V
259. 616071 111013 Skocjan 62 p. 1795/7 498 V
260. 616081 111013 M. Lipljene–Železnica 111013 536 V
261. 616082 616081 Železnica 22 HŠ 22 129 V
262. 616091 111013 Medvedica 18 HŠ 18 96 V
263. 616101 111013 Medvedica 11a razcep 212 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka

Konec 
odseka

Dolžina 
odseka v 
občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dol-
žina odseka v 
sosednji občini 

[m]
264. 616111 111013 V. Lipljene 61 HŠ 61 445 V
265. 616121 111013 V. Lipljene 28 HŠ 28 260 V
266. 616131 111013 Železnica–cerkev cerkev 449 V
267. 616132 616131 Železnica 8 HŠ 8 170 V
268. 616151 616012 M. Lipljene 32 p. 1579/5 51 V
269. 616161 616011 M. Lipljene 27 HŠ 27 30 V
270. 616491 R3 646 Cikava 51 HŠ 51 53 V
271. 616501 111361 Cikava 46 HŠ 46 84 V
272. 616511 R3 646 Mali Vrh–Tlake R3 646 825 V
273. 616512 616511 Tlake 15 HŠ 15 33 V
274. 616521 616671 Gajniče–Trije križi 616801 662 V
275. 616522 616521 Trije križi 616801 23 V
276. 616531 R3 646 Mali Vrh–povezava mimo HŠ 94 R3 646 189 V
277. 616532 616531 Mali Vrh–Tlake 66 HŠ 66 366 V
278. 616533 616532 Tlake 73 HŠ 73 118 V
279. 616534 R3 646 Tlake–povezava mimo HŠ 24 616532 196 V
280. 616535 616532 Mali Vrh 89 HŠ 89 86 V
281. 616541 616691 Mali Vrh 37 HŠ 37 409 V
282. 616542 616541 Mali Vrh 38a HŠ 38a 120 V
283. 616551 616555 Veliki Vrh 79 razcep 325 V
284. 616552 616551 Veliki Vrh 20 HŠ 20 221 V
285. 616553 616552 Veliki Vrh 8 HŠ 8 279 V
286. 616554 616553 Veliki Vrh 28 HŠ 28 78 V
287. 616555 111391 Veliki Vrh 73 HŠ 73 238 V
288. 616556 616555 Veliki Vrh 67 HŠ 67 207 V
289. 616557 616555 Veliki Vrh 52 HŠ 52 268 V
290. 616558 616555 Veliki Vrh 50 HŠ 50 311 V
291. 616559 616553 Veliki Vrh 99 HŠ 99 164 V
292. 616561 111301 Lipoglavska cesta–Jurčičeva cesta 111351 454 V
293. 616571 111311 Paradišče 6 HŠ 6 183 V
294. 616572 111311 Paradišče 4 HŠ 4 149 V
295. 616573 111311 Paradišče–povezava mimo HŠ 9 111311 422 V
296. 616581 111301 Zg. Slivnica–Magdalenska gora razcep 336 V
297. 616591 111121 Zg. Slivnica–povezava mimo HŠ 3 111301 383 V
298. 616601 111361 Sela 12c HŠ 12c 147 V
299. 616602 111361 Sela 13 HŠ 13 42 V
300. 616603 111361 Sela 25 HŠ 25 213 V
301. 616611 111361 Sela 4c HŠ 4c 68 V
302. 616621 111361 Sela pri Šmarju–Šmarje Sap 114151 1.381 V
303. 616631 111351 Jurčičeva cesta 21 p. 269/16 148 V
304. 616632 616631 Povezava mimo HŠ Jurčičeva cesta 11 616631 144 V
305. 616641 R3 646 Gregorčičeva cesta 16 HŠ 16 166 V
306. 616642 616641 Gregorčičeva cesta 3 HŠ 3 71 V
307. 616651 R3 646 Cikava 14 HŠ 14 90 V
308. 616662 616621 Kračmanova cesta 9 HŠ 9 67 V
309. 616671 616511 Tlake–Gajniče–Huda Polica 6 parkirišče 2.036 V
310. 616672 616671 Gajniče 9 razcep 271 V
311. 616673 616671 Gajniče 10 razcep 343 V
312. 616681 114131 Šmarje Sap–Huda Polica 10 HŠ 10 1.677 V
313. 616682 616681 Huda Polica 3a HŠ 3a 24 V
314. 616691 R3 646 Mali Vrh–povezava mimo HŠ 58 R3 646 749 V
315. 616701 616691 Mali Vrh 48 HŠ 48 234 V
316. 616711 616691 Mali Vrh 65 HŠ 65 39 V
317. 616721 616691 Mali Vrh 72 p. 556/52 45 V
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318. 616731 R3 646 Mali Vrh 75 razcep 599 V
319. 616741 R3 646 Lahova cesta 7 HŠ 7 111 V
320. 616751 114151 Aškerčeva cesta 11 HŠ 11 79 V
321. 616761 114231 Jakhlova cesta 114151 300 V
322. 616771 114231 Trubarjeva cesta 18 HŠ 18 174 V
323. 616781 114231 Pokopališka cesta 2 HŠ 2 227 V
324. 616791 114231 Adamičeva cesta 15 HŠ 15 135 V
325. 616801 R3 646 Rimska cesta–Mali Vrh R3 646 757 V
326. 616802 616801 Tlake 6 HŠ 6 113 V
327. 616804 616801 Rimska cesta 27 p. 559/212 60 V
328. 616811 114101 Murnova cesta 114131 208 V
329. 616821 R3 646 Mali Vrh 23 HŠ 23 100 V
330. 616831 R3 646 Ljubljanska cesta 109 HŠ 109 141 V
331. 616841 114221 Lahova cesta 28 HŠ 28 179 V
332. 616842 616841 Lahova cesta 36 HŠ 36 71 V
333. 616851 114221 Lahova cesta 52 HŠ 52 97 V
334. 616861 111351 Jurčičeva cesta 8a HŠ 8a 87 V
335. 617491 111083 V. Loka 50 HŠ 50 80 V
336. 617501 111082 V. Loka 56 razcep 52 V
337. 617511 111081 V. Mlačevo–Žalna 56a razcep 761 V
338. 617521 111081 Žalna–povezava mimo cerkve 111081 302 V
339. 617531 111081 Žalna–Plešivica R3 647 960 V
340. 617532 R3 647 Plešivica–povezava mimo HŠ 11 R3 647 808 V
341. 617533 617532 Plešivica 14b p. 1566 119 V
342. 617541 R3 647 Plešivica–Kote 28 HŠ 28 107 V
343. 617551 111081 Žalna 33d p. 2408 406 V
344. 617552 617551 Žalna 48 HŠ 48 46 V
345. 617553 617551 Žalna 32 Hš 32 323 V
346. 617554 617551 Žalna–povezava mimo HŠ 24 617553 231 V
347. 617555 617554 Žalna–povezava mimo HŠ 49 617551 442 V
348. 617556 617555 Žalna 55 HŠ 55 411 V
349. 617557 617555 Žalna 75 HŠ 75 158 V
350. 617561 111081 Žalna–skozi grič–V. Loka 111082 902 V
351. 617571 138031 V. Loka–pokopališče pokopališče 163 V
352. 617581 111081 V. Loka 13 HŠ 13 301 V
353. 617591 111082 V. Loka 63 razcep 981 V
354. 617592 617591 V. Loka 72 HŠ 72 140 V
355. 617601 111082 V. Loka–povezava mimo HŠ 29 138031 352 V
356. 617602 111082 V. Loka–povezava mimo HŠ 32 617601 125 V
357. 617603 111082 V. Loka 88 HŠ 88 174 V
358. 617604 617601 V. Loka 38c HŠ 38c 234 V
359. 617611 111083 Luče–cerkev cerkev 512 V
360. 617621 111083 Luče–povezava mimo HŠ 35 R3 647 424 V
361. 617631 111083 Luče 25c razcep 238 V
362. 617641 R3 647 Luče 47 HŠ 47 81 V
363. 617642 R3 647 Luče 59 p. 455/1 167 V
364. 617651 R3 647 Luče 38a HŠ 38a 192 V
365. 617661 617551 Žalna 88 razcep 128 B
366. 617671 617551 Žalna–povezava mimo HŠ 39 617554 42 V
367. 617681 617551 Žalna–povezava mimo HŠ 36a 111081 122 V
368. 617691 617532 Plešivica 18a razcep 127 V
369. 904131 404040 Kamnolom Mali Vrh 616731 33 V 248 Škofljica
370. 955781 955460 Senožeti–Škocjan–Zabukovje 54 HŠ 54 235 V 397 Velike 

Lašče
V…vsa vozila, B…pešci in kolesarji SKUPAJ: 111.717 m
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8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 

je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za katego-
rizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 
– ZCes1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije 
za infrastrukturo št. 371623/201755(507) z dne 17. 3. 2017.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje (Uradni list RS, 
št. 25/13).

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2016
Grosuplje, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

1030. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.US), 29. člena Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Sta-
tuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet 
Občine Grosuplje na 15. redni seji dne 5. aprila 2017 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017 

(Uradni list RS, št. 28/16 in 71/16 – v nadaljevanju odlok) se 
spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za 
leto 2017 določa v naslednjih zneskih:

A BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV v EUR 

Skupina/Podskupina kontov Rebalans 1 
Proračuna 

2017
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 19.718.503
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 17.996.943

70 DAVČNI PRIHODKI 12.278.721
700 Davki na dohodek in dobiček 10.332.361
703 Davki na premoženje 1.666.300
704 Domači davki na blago in storitve 280.060

71 NEDAVČNI PRIHODKI 5.718.222
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 2.806.758
711 Takse in pristojbine 14.000
712 Denarne kazni 103.200
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 248.150
714 Drugi nedavčni prihodki 2.546.114

72 KAPITALSKI PRIHODKI 985.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 250.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 735.000

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 736.560
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 672.905
741 Prejeta sred. iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 63.655

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 22.197.336
40 TEKOČI ODHODKI 4.804.425

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.156.480
401 Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 171.012
402 Izdatki za blago in storitve 3.251.533
403 Plačila domačih obresti 72.000
409 Rezerve 153.400

41 TEKOČI TRANSFERI 6.761.016
410 Subvencije 346.915
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 4.267.400
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 735.316
413 Drugi tekoči domači transferi 1.411.385

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 10.182.695
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 10.182.695

43 INVESICIJSKI TRANSFERI 449.200
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 178.100
432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 271.100

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
ALI PRIMANJKLJAJ (I. II.) –2.478.833

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSO.
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. 
(IV.V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 1.663.491
50 ZADOLŽEVANJE 1.663.491

500 Domače zadolževanje 1.663.491
VIII. ODPLAČILA DOLGA 765.200
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55 ODPLAČILA DOLGA 765.200
550 Odplačila domačega dolga 765.200

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.II.V.VIII.) –1.580.542

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.VIII.) 898.291
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.VIII.IX.=III.) 2.478.833
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

DNE 31. 12. 2016
(9009 Splošni sklad za drugo) 1.580.542

«

2. člen
V tretjem odstavku 2. člena odloka se spremeni zadnji 

stavek tako, da se glasi:
»Posamezni podprogram je razdeljen na proračunske 

postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.«

Spremeni se peti odstavek 2. člena odloka, tako, da se 
glasi:

»Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Grosuplje.«

3. člen
Spremeni se prvi odstavek 5. člena odloka tako, da se glasi:
»Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-

jeti proračun za leto izvrševanja (proračun, spremembe pro-
računa ali rebalans proračuna) na ravni proračunske vrstice: 
proračunska postavka – podkonto.«

4. člen
Spremeni se 14. člen odloka tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financi-
ranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 
1.663.491,00 EUR.«

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 4100-0001/2016
Grosuplje, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

1031. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena št. I/2017

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Ura-
dni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 
108/09, 57/12, 110/13, 22/14 – odl. US in 19/15) in 18. člena 
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski 
svet Občine Grosuplje na 15. seji dne 5. 4. 2017 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena št. I/2017

1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena prido-

bijo naslednje nepremičnine:

1. 1780 – k.o. BLEČJI VRH:
parcelne številke 396/4, 396/7;
2. 2642 – k.o. GROSUPLJE:
parcelne številke 1391/30;
3. 1783 – k.o. GROSUPLJE – NASELJE:
parcelne številke 393/1, 768/7, 768/11, 1203/2, 1214/2, 

1233/6, 1234/2, 1477/2, 1503/2, 1763/2, 1764/2, 1769/2, 
1770/2, 1776/2, 1805/4, 1805/6;

4. 1793 – k.o. ILOVA GORA:
parcelne številke 371/4, 372/4, 374/3, 393/4, 395/4, 

396/6, 397/4, 398/2, 703/20;
5. 1787 – k.o. MALI VRH:
parcelne številke 266/11, 266/12, 267/16, 267/17, 

267/18, 285/2, 559/218, 559/219, 561/370, 571/74, 571/76, 
571/79, 927/7;

6. 1781 – k.o. POLICA:
parcelne številke 383/3, 384/4, 385/3, 391/2, 427/4;
7. 1789 – k.o. PONOVA VAS:
parcelne številke 191/2, 2053/16, 2053/18, 2053/19, 

2103/14, 2103/16, 2103/18, 2103/20;
8. 1794 – k.o. RAČNA:
parcelne številke 1185/18, 1185/21;
9. 1785 – k.o. SELA:
parcelne številke 45/3, 83/14;
10. 1790 – k.o. SLIVNICA:
parcelne številke 1300/8, 1454/141, 1454/142;
11. 1782 – k.o. STARA VAS:
parcelne številke 23/4, 24/4, 325/2, 325/3, 327/2, 328/2, 

654/2, 654/3;
12. 1784 – k.o. STRANSKA VAS:
parcelne številke 922/240, 922/267, 922/268, 922/272, 

922/273;
13. 1786 – k.o. ŠMARJE:
parcelne številke 490/18;
14. 1795 k.o. VELIKE LIPLJENE:
parcelne številke 346/3;
15. 1788 – k.o. VINO:
parcelne številke 735/1, 794/2, 795/2, 798/2, 799/3, 

963/2, 963/4, 1296/2, 1436/1;
16. 1791 – k.o. ŽALNA:
parcelne številke 2214/2.

2.
Nepremičnine iz 1. točke pridobijo status javnega dobra 

z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska 
uprava Občine Grosuplje.

3.
Pravnomočna odločba iz 2. točke se z zemljiškoknji-

žnim predlogom vloži na pristojno zemljiško knjigo za vpis 
zaznambe grajenega javnega dobra pri vsaki od nepremičnin 
iz 1. točke.

4.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 478-0003/2017
Grosuplje, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.
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IDRIJA

1032. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
Pustota – SI_11/1_SSe v Spodnji Idriji

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZC, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPPA, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 
16. in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 
– UPB) je župan Občine Idrija dne 12. 4. 2017 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta (OPPN) Pustota –  
SI_11/1_SSe v Spodnji Idriji

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo 
akta

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (v 
nadaljevanju: OPPN) Pustota se nahaja na vzhodnem robu na-
selja Spodnja Idrija in predstavlja dopolnitev oziroma zgostitev 
obstoječe stanovanjske pozidave naselja.

Območje, ki ga OPPN ureja, obsega enoto urejanja pro-
stora EUP SI_11/1_SSe.

Na območju trenutno veljajo naslednji predpisi oziroma 
odloki.

– Občinski prostorski načrt OPN Občine Idrija; Odlok 
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list 
RS, št. 38/11, 107/13, 53/14, 70/16) (v nadaljevanju OPN).

Namen spremembe in izdelave sprememb prostorskega 
akta so:

– Za namen realizacije stanovanjske gradnje je potrebno 
za enoto SI_11/1_SSe sprejeti OPPN,

– Na Občino Idrija se je obrnil del lastnikov zemljišč ob-
močja EUP SI_11/1_SSe z realnimi investicijskimi potrebami 
po gradnji,

– OPN v 192. členu določa posebne prostorsko izvedbene 
pogoje za enoto EUP SI_11/1_SSe.

Osnova za izdelavo OPPN Pustota – SI_11/1_SSe je 
192. člen OPN.

Pravna podlaga za pripravo akta je Zakon o prostorskem 
načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 
109/12, 35/13 – sklep US). V skladu s 55. členom ZPNačrt 
je OPPN prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje 
prostorske ureditve iz 3. točke tretjega odstavka 39. člena 
ZPNačrta.

2. Predmet in programska izhodišča ter okvirno ure-
ditveno območje

Obravnavano območje je v OPN namenjeno stanovanjski 
dejavnosti.

Območje ureditve izvedbenega akta je opredeljeno v OPN 
z enoto urejanja prostora SI_11/1_SSe. Delno se je spremenilo 
katastrsko stanje zemljišč znotraj območja. Spremembe in 
dopolnitve izvedbenega akta bodo povzele novo stanje zemlji-
škega katastra.

V okviru priprave izvedbenega akta se povzame določila 
zakonodaje, da so možni posegi in razvoj območja v okviru 
predpisanih dejavnosti, kot so:

– rekonstrukcija obstoječih stavb,
– obnova obstoječega stavbnega fonda,
– možnost nad višanja in razširitev stavb,
– možnost odstranitve starih objektov z nadomestitvijo 

novih in 
– novogradnja.
3. Podatki o varovanjih in omejitvah
Posegi in spremembe ne posegajo v režime varstva na-

rave, varstva voda in kulturne dediščine.

4. Ureditveno območje
Enota urejanja prostora SI_11/1_SSe zajema naslednja 

zemljišča: parc. št. 284/2 – del, 287/12 – del, 287/6, 287/5, 
286/5, 287/7, 286/4, 287/8, 287/4, 287/9, 286/3, 287/11, 
287/10, 296/2, 294, 291/1, 544/1 – del, 291/4, 291/3, 288/3, 
288/2, 288/1 in 545/3 – del vse k.o. Spodnja Idrija.

5. Način pridobitve strokovnih rešitev
Akt se pripravi v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in 

načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(Uradni list RS, št. 99/07).

Za pridobitev smernic in mnenj poskrbi izdelovalec akta.
6. Seznam strokovnih podlag
Pri izdelavi strokovnih podlag OPPN se upošteva vse 

predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, 
relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, 
varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine:

– Kataster komunalne infrastrukture
– Smernice pristojnih soglasodajalcev. Dodatne strokovne 

podlage se bodo izdelale, če bo to izhajalo iz smernic nosilcev 
urejanja prostora ali bo to potrebno zaradi nadaljevanja po-
stopka akta.

V postopku izdelave načrta se izdelajo naslednje stro-
kovne podlage:

– geodetski načrt;
– podatki zemljiškega katastra in stavb;
– ovrednotenje obstoječega stanja kot izhodišče;
– druge potrebne strokovne podlage.
Geodetske podlage in druge potrebne strokovne podlage 

za izdelavo akta priskrbi pobudnik akta.
7. Pristojni nosilci urejanja prostora in drugi udele-

ženci, ki dajejo smernice in mnenja
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 

graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za 
področje razvoja poselitve);

2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje upravljanja 
z vodami);

3. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Lju-
bljana (za področje ohranjanja narave);

4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne 
dediščine);

5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski 
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje cestne-
ga in železniškega prometa in za področje avtocest);

6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, 
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike);

7. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re-
ševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in 
reševanja);

8. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 
c. 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe);

9. Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica;
10. Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana;
11. Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija;
12. Občina Idrija, Služba za gospodarske javne službe, 

Mestni trg 1, 5280 Idrija.
Če se v postopku OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti 

tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem 
sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja.

Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom 
ZPNačrta podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema 
vloge. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakon-
sko določenem roku ne poda smernic in mnenj, se bo v skladu 
z ZPNačrta štelo, da jih nima, pri čemer mora načrtovalec 
upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene pro-
storske ureditve določajo veljavni predpisi. Občina bo skladno 
s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom 
priprave OPPN.

Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku iz drugega 
odstavka tega člena tudi pisno sporoči občini, ali je za občin-
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ski podrobni prostorski načrt potrebno izvesti celovito presojo 
vplivov na okolje.

8. Postopek in roki za pripravo občinskega lokacij-
skega načrta

S pripravo akta OPPN Pustota se prične s sklepom župana.
Postopek priprave in sprejemanja OPPN bo potekal 

po terminskem planu skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 
61. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZC, 57/12, 57/12 – 

ZUPUDPPA, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO). 
Roki se lahko zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev ude-
ležencev v postopku in nosilcev urejanja prostora na katere 
občina nima vpliva, spremenijo.

Opomba: V terminskem planu se po potrebi dodata dve 
fazi, in sicer: 1. izdelava okoljskega poročila in 2. poziv MOP za 
presojo skladnosti okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka 
MOP, v kolikor bo tako odločilo Ministrstvo za okolje in prostor 
v obvestilu o izvedbi CPVO.

FAZA Nosilec Rok
Sklep o začetku priprave akta Občina, župan april 2017
Objava sklepa v uradnem glasilu in svetovnem spletu, MOP Občina april/maj 2017
Priprava osnutka akta Načrtovalec maj 2017
Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic Načrtovalec junij 2017 (rok 30 dni)
Pridobitev obvestila MOP za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje vplivov 
na okolje

Občina julij 2017

Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka akta Načrtovalec julij/avgust 2017
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka 
akta objava v svetovnem spletu in na krajevno običajen način

Občina 7 dni pred pričetkom 
javne razgrnitve

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega predloga akta z evidentiranjem 
vseh pripomb

Občina, načrtovalec 30 dni/september/okto-
ber 2017

Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obrav-
nave

Načrtovalec, občina, 
župan

7 dni po zaključku javne 
razgrnitve

Objava stališč do pripomb na krajevno običajen način, pisna seznanitev lastni-
kov parcel na območju akta 

Občina november 2017

Obravnava odloka na občinskem svetu (1. br.),potrditev stališč Občinski svet december 2017
Oblikovanje dopolnjenega predloga akta na podlagi stališč do pripomb ter 
predlogov javnosti in prip. OS 

Načrtovalec 10 dni po potrditvi stališč

Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog akta in 
opredelitev pristojnih ministrstev o sprejemljivosti akta 

Občina, načrtovalec marec 2018 (rok 30 dni)

Priprava usklajenega predloga akta Načrtovalec april 2018
Obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu Občinski svet april/maj 2018
Objava odloka v Uradnem listu Občina maj 2018

Po uveljavitvi akta bo le-ta na vpogled tudi na Upravni 
enoti Idrija.

9. Obveznost financiranja priprave akta
Pobudnik za pripravo podrobnega prostorskega akta za 

območje OPPN Pustote – SI_11/1_SSe je Občina Idrija. Pobu-
dnik v celoti financira pripravo podrobnega prostorskega načrta.

10. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na 
spletni strani Občine Idrija.

Št. 3500-0048/2016-22
Idrija, dne 12. aprila 2017

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

IG

1033. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Ig za leto 2016

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah in na pod-
lagi 106. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je 
Občinski svet Občine Ig na 19. redni seji dne 12. 4. 2017 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ig  

za leto 2016

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 

2016.

2. člen

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/ 
podskupina 
kontov

NAMEN REALIZACIJA
2016

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 5.868.862,38
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.415.529,65

70 DAVČNI PRIHODKI 4.360.092,43
700 Davki na dohodek in dobiček 3.688.309,00
703 Davki na premoženje 445.653,61
704 Domači davki na blago  

in storitve 211.682,35
706 Drugi davki 14.447,47
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.055.437,22
710 Udeležba na dobičku  

in dohodki od premoženja 188.329,81
711 Takse in pristojbine 9.861,25
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712 Denarne kazni 72.662,10
713 Prihodki od prodaje blaga  

in storitev 33.566,69
714 Drugi nedavčni prihodki 751.017,37
72 KAPITALSKI PRIHODKI 115.777,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 

sredstev 0,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in nematerialnega premoženja 115.777,00
73 PREJETE DONACIJE 0,00
730 Prejete donacije iz domačih 

virov 0,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 337.555,73
740 Transferni prihodki 

iz drugih javnofinančnih 
institucij 282.602,87

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 54.952,86
II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 5.053.282,23

40 TEKOČI ODHODKI 2.053.681,36
400 Plače in drugi izdatki 

zaposlenim 424.436,17
401 Prispevki delodajalcev  

za socialno varnost 63.600,73
402 Izdatki za blago in storitve 1.439.432,01
403 Plačila domačih obresti 36.598,33
409 Rezerve 89.614,12
41 TEKOČI TRANSFERI 2.305.081,17
410 Subvencije 136.974,21
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 1.423.999,58
412 Transferi neprofitnim 

organizacijam in ustanovam 223.301,14
413 Drugi tekoči domači transferi 520.806,24
414 Tekoči transferi v tujino 0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 442.122,73
420 Nakup in gradnja osnovnih 

sredstev 442.122,73
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 252.396,97
431 Investicijski transferi pravnim 

osebam 144.792,00
432 Investicijski transferi 

proračunskim uporabnikom 107.604,97
III. PRORAČUNSKI 
PRESEŽEK (I.II.) 815.580,16
IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIH IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova 

privatizacije 0,00
V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0,00

44 DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

440 Dana posojila   0,00
441 Povečanja kapitalskih deležev 

in naložb 0,00
442 Poraba sredstev kupnin  

iz naslova privatizacije 0,00
VI. PREJETA POSOJILA 
– DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.V.) 0,00
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00

50 ZADOLŽEVANJE 0,00
500 Domače zadolževanje 0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(550) 331.138,04

55 ODPLAČILA DOLGA 331.138,04
550 Odplačila domačega dolga 331.138,04

IX. POVEČANJE 
(ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.II.V.VIII.) 484.442,11
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.VIII.) –331.138,04
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.VIII.IX.)
STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 
2016 2.048.049,21

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta, ki znaša 

ob upoštevanju računa financiranja in računa finančnih terjatev 
in naložb 484.442,11 EUR.

Kot namenska sredstva se iz leta 2016 prenašajo:
– obveznosti do upravičencev po ZVJTO, ki znašajo 

277.141,60 EUR,
– namenska sredstva za plačilo oskrbnine v DSO 

36.410,61 EUR,
– sredstva neporabljene požarne takse v višini 

15.123,00 EUR,
– sredstva neporabljene števčnine v višini 

209.013,53 EUR,
– sredstva neporabljene vzdrževalnine v višini 

173.975,98 EUR,
– neporabljena sredstva koncesije za trajnostno gospo-

darjenje z divjadjo v višini 3.957,32 EUR,
– neporabljena sredstva okoljska dajatve za onesnaževanje 

okolja zaradi odvajanja odpadnih vod v višini 259.760,03 EUR,
– sredstva neporabljene koncesije – gozdovi v višini 

2.509,21 EUR,
– neporabljena sredstva iz naslova prihodkov od komu-

nalnih prispevkov v višini 226.191,55 EUR,
– dolg. najem grobnega mesta v višini 991,50 EUR
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2016 znaša 

82.402,64 EUR.

4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Re-

publike Slovenije.

Št. 4101/001/2016
Ig, dne 12. aprila 2017

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.
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1034. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Ig

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), četrtega od-
stavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrtA, 48/12, 57/12 in 92/13), Uredbe o oskrbi 
s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) je Občinski svet Občine 
Ig na 19. redni seji dne 12. 4. 2017 sprejel

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo v Občini Ig

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen
Ta odlok ureja na območju Občine Ig (v nadaljnjem bese-

dilu: občina) način opravljanja obvezne občinske gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna 
služba) tako, da določa:

– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 
službe,

– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo 
prostorsko razporeditev,

– pogoje za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način oblikovanja cen 

storitev javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 

javne službe,
– druge elemente v zvezi z izvajanjem javne službe.

2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo nasle-

dnji pomen:
1. gradbiščni priključek na javni vodovod je priključek na 

javni vodovod, ki se lahko izvede za čas gradnje stavbe ali 
gradbeno inženirskega objekta v skladu z izdanim gradbenim 
dovoljenjem; rok trajanja gradbiščnega priključka sovpada s 
trajanjem gradnje stavbe ali gradbeno inženirskega objekta, 
vendar najdlje do začetka uporabe stavbe ali gradbeno inže-
nirskega objekta,

2. priključno mesto je mesto na vodovodu, kjer je izveden 
priključek; na posamezno priključno mesto je lahko priključeno 
več uporabnikov pitne vode, če je v skladu z določbami pred-
pisa, ki ureja področje stanovanj zagotovljena porazdelitev 
stroškov med njimi,

3. primarno omrežje je omrežje cevovodov ter z njimi po-
vezanih objektov in naprav od zajema preko priprave, hranjenja 
in prečrpavanja pitne vode do sekundarnega omrežja,

4. sekundarno omrežje je omrežje cevovodov, ki so na-
menjeni za neposredno priključevanje objektov na posame-
znem poselitvenem območju, vključno z objekti in napravami, 
kot so objekti za dvigovanje ali zmanjševanje tlaka v omrežju 
ter zunanji hidranti; del sekundarnega omrežja je tudi skupni 
priključni vodovod,

5. vodomerno mesto oziroma odjemno mesto je zunanji 
ali notranji talni jašek oziroma zidna niša, v katerem se nahaja 
obračunski vodomer,

6. začasni priključek na javni vodovod je priključek z 
omejenim rokom trajanja na največ dve leti in se lahko izvede 
za potrebe enkratnih prireditev ali za potrebe priključevanja ne-
zahtevnih ali enostavnih objektov, ki so postavljeni za določeno 
časovno obdobje.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

3. člen
(1) Javno službo zagotavlja občina v obliki Režijskega obrata 

(v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) na območju občine 
v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. Izvajalec javne 
službe je Občina Ig, Režijski obrat, Govekarjeva 6, Ig.

(2) Izvajalec javne službe je upravljavec javnih vodovodov 
na celotnem območju občine, razen zasebnih vodovodov Suša 
in Selnik.

4. člen
Izvajalec javne službe opravlja javno službo skladno s 

programom oskrbe s pitno vodo, ki ga izdela izvajalec javne 
službe na vsake štiri leta do konca oktobra za obdobje štirih ko-
ledarskih let v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo.

III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE 
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

5. člen
(1) Občina Ig zagotavlja oskrbo s pitno vodo kot javno 

dobrino.
(2) Javna služba obsega naslednje storitve:
– oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v 

skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo 
in oskrbo s pitno vodo,

– obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne 
službe o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe,

– redno vzdrževanje javnega vodovoda,
– redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih hi-

drantov za gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo pred požari,

– redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
– vodenje evidenc v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo 

s pitno vodo,
– poročanje v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno 

vodo,
– izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu s pred-

pisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
– izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih 

v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
– monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode 

iz zajetja za pitno vodo,
– monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode 

v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo,
– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih 

ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja,
– občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov 

na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami,

– izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogod-
kov zaradi onesnaženja,

– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene 
na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb 
na območju javnega vodovoda,

– priključevanje novih uporabnikov javne službe,
– podajanje predlogov za načrtovanje razvoja sistema 

oskrbe s pitno vodo (strokovne podlage, analize, študije, mne-
nja, projektne naloge) ter načrtovanje objektov za koriščenje in 
spremljanje količin in kakovosti vodnih virov,

– modeliranje kakovosti pitne vode v vodovodnih sistemih,
– izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo omrežja, 

objektov in naprav javnega vodovoda,
– vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture in 

priključkov na javni vodovod,
– pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz hidran-

tnih omrežij za gašenje požarov zaradi obračuna storitev javne 
službe,
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– nadzorovanje izvajalcev del pri gradnji druge gospo-
darske javne infrastrukture na vplivnem območju javnega vo-
dovoda,

– druge naloge iz tega odloka in drugih predpisov.
(3) Storitve iz prejšnjega odstavka je dolžan izvajati izva-

jalec javne službe.
(4) V zvezi z opravljanjem storitev javne službe je izvaja-

lec javne službe dolžan opravljati tudi druge naloge v skladu s 
tem odlokom in drugimi predpisi.

6. člen
Oskrba s pitno vodo na območju Občine Ig se zagotavlja:
1. iz vodovodnega sistema vodarne Brest, ki je v lasti 

Občine Ig in se oskrbuje iz vodarne Brest, ki je v upravljanju JP 
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana,

2. iz vodovodnega sistema Brezova noga, ki je v lasti 
Občine Ig in se oskrbuje iz vodarne Brezova noga, ki je v upra-
vljanju JP Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana,

3. iz lokalnih vodovodnih sistemov GoloZapotok, Gornji 
Ig, Iška vas in VisokoRogatec, ki so v lasti Občine Ig,

4. iz zasebnih vodovodnih sistemov Suša in Selnik.

7. člen
Območja javnega vodovoda, kjer občina zagotavlja javno 

službo iz javnega vodovoda, so prikazana na temeljni karti, 
ki je priloga in sestavni del tega odloka (vpogled možen na 
Občini Ig).

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE  
S PITNO VODO

8. člen
Pogoji za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo so:
1. javni vodovod in priključitev na javni vodovod,
2. izpolnjevanje obveznosti izvajalca javne službe.

1. Priključitev na javni vodovod

9. člen
(1) Priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega objekta, 

če se v njemu zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za 
oskrbo živali, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se 
izvaja javna služba (v nadaljnjem besedilu: gradbeno inženirski 
objekt), na javni vodovod je obvezna na območju, kjer je javni 
vodovod zgrajen. Dolžina priključka na javni vodovod znaša 
največ 70 m in se šteje od priključnega mesta do obračunskega 
vodomera.

(2) Na območjih, kjer se gradi javni vodovod, je priključitev 
stavb ali gradbeno inženirskih objektov na javni vodovod ob-
vezna v roku šestih mesecev po končani gradnji vodovodnega 
omrežja. Izvajalec javne službe mora bodočega uporabnika 
obvestiti, da je priključitev njegove stavbe ali gradbeno inženir-
skega objekta na javni vodovod obvezna in mu določiti pogoje 
za izdajo soglasja k priključitvi.

(3) Priključek na javni vodovod se izvede praviloma za 
vsako stavbo ali gradbeno inženirski objekt posebej, lahko pa 
ima stavba ali objekt tudi več priključkov.

10. člen
(1) Priključitev na javni vodovod je dovoljena samo s 

soglasjem, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu z določili 
tega odloka in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. 
Če razpoložljive zmogljivosti vodnih virov in vodovodnega sis-
tema ne dopuščajo novih priključitev, se soglasje ne izda.

(2) Priključek na javni vodovod izvede izvajalec javne 
službe ali drug usposobljen izvajalec skladno z izdanim soglas-
jem na stroške uporabnika ali investitorja.

(3) Za vsako spremembo izvedbe priključka na javni vo-
dovod mora uporabnik ali investitor ponovno pridobiti soglasje 
izvajalca javne službe.

(4) Izvajalec javne službe lahko zagotovi strokovni nadzor 
nad izvedbo priključka na javni vodovod, v primeru če priključek 
izvede drug usposobljen izvajalec, uporabnik ali investitor pa 
mora kriti nastale stroške.

11. člen
(1) Začasna priključitev na javni vodovod je dovoljena 

samo s soglasjem, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu z 
določili tega odloka.

(2) Začasni priključek na javni vodovod izvede izvajalec 
javne službe ali drug usposobljen izvajalec skladno z izdanim 
soglasjem na stroške uporabnika ali investitorja.

(3) Izvajalec javne službe lahko zagotovi strokovni nadzor 
nad izvedbo začasnega priključka na javni vodovod, v primeru 
če priključek izvede drug usposobljen izvajalec, uporabnik ali 
investitor pa mora kriti nastale stroške.

12. člen
(1) Gradbiščni priključek na javni vodovod je dovoljen samo 

s soglasjem, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu z določili 
tega odloka.

(2) Gradbiščni priključek na javni vodovod izvede izvajalec 
javne službe ali drug usposobljen izvajalec skladno z izdanim 
soglasjem na stroške investitorja.

(3) Izvajalec javne službe lahko zagotovi strokovni nadzor 
nad izvedbo gradbiščnega priključka na javni vodovod, v primeru 
če priključek izvede drug usposobljen izvajalec, investitor pa 
mora kriti nastale stroške.

13. člen
(1) Po izvedbi priključka na javni vodovod, začasnega 

priključka ali gradbiščnega priključka in izdelavi geodetskega 
posnetka, ki ga na stroške uporabnika ali investitorja zagotovi 
izvajalec javne službe, se priključek na javni vodovod, začasni 
priključek ali gradbiščni priključek evidentira v katastru javnega 
vodovoda, ki ga vzdržuje izvajalec javne službe. Po končanih 
delih se uporabnika oziroma investitorja evidentira v evidenci 
uporabnikov, ki jo vzdržuje izvajalec javne službe.

(2) Priključek na javni vodovod, vključno z obračunskim vo-
domerom, vzdržuje izvajalec javne službe na stroške uporabnika 
oziroma investitorja. Stroški vzdrževanja so zajeti v omrežnini.

(3) Meja med priključkom na javni vodovod in interno vo-
dovodno napeljavo uporabnika je spojni element na iztoku iz 
vodomera. Spojni element vzdržuje izvajalec javne službe.

14. člen
Brez soglasja izvajalca javne službe uporabnik ne sme 

dovoliti priključitve stavb ali gradbeno inženirskih objektov drugih 
uporabnikov na svojo interno vodovodno napeljavo ali na priklju-
ček na javni vodovod.

15. člen
(1) Ukinitev priključka na javni vodovod je dovoljena in je 

dokončna. V primeru ponovne priključitve, se priklop smatra kot 
nov priklop, katerega se izvede po takrat veljavnih predpisih. 
Uporabnik mora posredovati izvajalcu javne službe pisno vlogo 
za ukinitev priključka na javni vodovod.

(2) Ukinitev priključka na javni vodovod izvede izvajalec 
javne službe v skladu z izdanim soglasjem za ukinitev priključka 
na javni vodovod na stroške uporabnika.

16. člen
(1) Ukinitev začasnega priključka na javni vodovod je dovo-

ljena po izteku dveh let od izdaje soglasja k začasni priključitvi na 
javni vodovod ali na podlagi pisne vloge, ki jo uporabnik posre-
duje izvajalcu javne službe, ko uporabnik začasnega priključka 
ne potrebuje več.

(2) Ukinitev začasnega priključka na javni vodovod izvede 
izvajalec javne službe po uradni dolžnosti, ko poteče veljavnost 
soglasja k začasni priključitvi ali v skladu z izdanim soglasjem 
k začasni ukinitvi priključka na javni vodovod na stroške upo-
rabnika.
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17. člen
(1) Ukinitev gradbiščnega priključka na javni vodovod je 

dovoljena, ko se prične stavba ali gradbeno inženirski objekt 
uporabljati. Uporabnik mora posredovati izvajalcu javne služ-
be pisno vlogo za ukinitev gradbiščnega priključka na javni 
vodovod.

(2) Ukinitev gradbiščnega priključka na javni vodovod izve-
de izvajalec javne službe v skladu z izdanim soglasjem k ukinitvi 
gradbiščnega priključka na stroške uporabnika.

18. člen
Izvajalec javne službe ukine priključek na javni vodovod, 

začasni priključek ali gradbiščni priključek, tako da:
– fizično odstrani priključni sklop na javni vodovod,
– spremeni status uporabnika v evidenci uporabnikov.

19. člen
Javni vodovod in priključek na javni vodovod z vodomernim 

mestom morajo biti vedno dostopni izvajalcu javne službe. Na 
njih ni dovoljeno postaviti in zgraditi ničesar brez soglasja izva-
jalca javne službe.

2. Prekinitev dobave pitne vode

20. člen
Izvajalec javne službe prekine oskrbo s pitno vodo uporab-

niku na podlagi predhodnega obvestila in na stroške uporabnika 
v naslednjih primerih:

– če je priključek na javni vodovod izveden brez soglasja 
izvajalca javne službe ali v nasprotju s soglasjem izvajalca javne 
službe,

– če interna napeljava in/ali druge naprave uporabnika 
ovirajo redno dobavo drugim uporabnikom,

– če brez soglasja izvajalca javne službe dovoli priključitev 
drugega uporabnika na svojo interno napeljavo ali priključek na 
javni vodovod ali če spremeni zmogljivost svoje napeljave ali 
priključka na javni vodovod,

– če ne omogoči izvajalcu javne službe vzdrževanja pri-
ključka na javni vodovod in zamenjave obračunskega vodomera,

– če ne omogoči izvajalcu javne službe pregleda internih 
inštalacij, odvzema vzorca vode ali meritve tlaka na internem 
omrežju,

– če ne poravna računa za opravljeno storitev javne službe 
niti v roku petnajstih dni po prejemu opomina pred prekinitvijo 
dobave pitne vode in je odklop mogoč le temu uporabniku brez 
posledic za uporabnike, ki so poravnali račun za storitev javne 
službe,

– če svojevoljno spremeni izvedbo priključka na javni vo-
dovod ali opravi kakršenkoli poseg na obračunskem vodomeru,

– če ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami 
izvajalca javne službe,

– če ne dovoli obnove priključka na javni vodovod pri ob-
novi javnega vodovoda,

– če krši objavljene omejitve pri varčevanju s pitno vodo,
– če z odvodom odpadne vode ali z ravnanjem z odpadki 

ogroža vodne vire ali dobavo pitne vode,
– če je zaradi stanja interne napeljave ali vodomernega 

mesta ogrožena oskrba drugih uporabnikov ali ogrožena skla-
dnost in zdravstvena ustreznost vode v javnem vodovodu,

– če prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali s svojim 
ravnanjem onesnaži vodo v interni vodovodni napeljavi,

– če izvajalcu javne službe ne omogoči odčitavanja obra-
čunskega vodomera,

– če izvajalca javne službe v roku osmih dni od nastanka 
spremembe ne obvesti o spremembi plačnika, o spremembi stal-
nega ali začasnega prebivališča, o spremembi lastninske pravice 
na stavbi ali gradbeno inženirskem objektu, ki je priključen na 
vodovodno omrežje,

– če ne omogoči izvajalcu javne službe pridobiti podatkov 
za vodenje evidence o stavbi ali gradbeno inženirskem objektu 
in opremi priključkov na sekundarni vodovod,

– če odvzema pitno vodo pred vodomerno napravo,
– če zahteva zaporo pitne vode in
– na podlagi odločbe inšpektorja.
(2) Prekinitev oskrbe s pitno vodo velja za čas do odprave 

vzroka prekinitve. Stroške prekinitve in ponovne priključitve oskr-
be s pitno vodo plača uporabnik.

3. Omejitev oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda

21. člen
(1) Izvajalec javne službe lahko uporabnikom omeji oskrbo 

s pitno vode iz javnega vodovoda v primeru pomanjkanja pitne 
vode ali poškodb javnega vodovoda, zaradi katerih je lahko ogro-
žena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, pri čemer mora upoštevati, 
da ima oskrba s pitno vodo prednost pred drugimi rabami vode.

(2) V primeru omejitve oskrbe s pitno vodo izvajalec javne 
službe o predvidenem času in trajanju omejitve oskrbe s pitno 
vodo uporabnike obvesti takoj, ko je to mogoče na krajevno 
običajen način in z objavo na svoji spletni strani.

4. Evidentiranje količin odvzete pitne vode  
iz javnega vodovoda, določitev plačnika ter plačilo storitev 

javne službe

22. člen
(1) Izvajalec javne službe meri količino porabljene pitne 

vode v kubičnih metrih z obračunskimi vodomeri.
(2) Za porabljeno pitno vodo izvajalec javne službe izstavi 

račun mesečno na podlagi:
– odčitane količine porabljene pitne vode,
– povprečne dnevne porabe pitne vode v preteklem obra-

čunskem obdobju ali
– ocenjene količine porabe pitne vode v daljšem časovnem 

obdobju, če meritev z vodomerom ni možna.
(3) Račun iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati 

vse z zakonom predpisane elemente.

23. člen
(1) Izvajalec javne službe izstavi račun iz drugega odstavka 

prejšnjega člena:
– lastniku stavbe, dela stavbe ali gradbeno inženirskega 

objekta, ki je priključen na javni vodovod in se zanj zagotavlja 
javna služba,

– lastniku stavbe, dela stavbe ali gradbeno inženirskega 
objekta, v delu, kjer se v njih izvajajo državne javne službe ali 
javne službe občine,

– uporabniku za porabljeno pitno vodo iz hidrantov, na 
podlagi pisne vloge.

(2) Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski 
vodomer, so dolžni uporabniki izvajalcu javne službe sporočiti, 
kdo je prejemnik računov za porabljeno pitno vodo. Izvajalec 
javne službe lahko izdaja račune tudi posameznim uporabnikom 
v objektih, za katere v skladu s predpisom, ki ureja stanovanj-
sko področje, upravnik ni obvezen, če vsi uporabniki podpišejo 
delilno razmerje.

(3) Ko zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogoče 
ugotoviti dejanske porabe pitne vode, izvajalec javne službe 
upošteva pri obračunu vode povprečno količino porabljene pitne 
vode v obdobju dvanajstih mesecev pred nastankom okvare.

24. člen
Objekte in naprave za izvajanje oskrbe s pitno vodo, ki je 

na javnih površinah namenjena splošni rabi, vzdržuje izvajalec 
javne službe na stroške občine.

25. člen
(1) Vodomeri na interni napeljavi uporabnika so namenjeni 

za interno porazdelitev stroškov. Teh vodomerov izvajalec javne 
službe ne vzdržuje in ne odčitava.

(2) Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posamez
nim uporabnikom ni obveznost izvajalca javne službe.
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5. Skladnost in zdravstvena ustreznost pitne vode

26. člen
Izvajalec javne službe izvaja notranji nadzor skladnosti z 

mejnimi vrednostmi parametrov (v nadaljnjem besedilu: skla-
dnost) in zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovo-
du in druge naloge, določene v predpisih, ki urejajo pitno vodo. 
Rezultati monitoringa in notranjega nadzora pitne vode morajo 
biti uporabnikom dostopni pri izvajalcu javne službe.

27. člen
Uporabnik lahko zahteva izredni nadzor skladnosti in 

zdravstvene ustreznosti pitne vode na lastnem odjemnem me-
stu. V primeru, da je pitna voda na odjemnem mestu skladna s 
predpisi, lahko izvajalec javne službe izstavi uporabniku račun 
za opravljeno storitev.

6. Javna pooblastila izvajalca javne službe

28. člen
(1) Izvajalec javne službe opravlja na območju občine 

naslednja javna pooblastila:
1. za pripravo in sprejem prostorskih aktov:
– zagotavlja dokumente na zahtevo pripravljavcev pro-

storskih aktov v skladu s predpisi,
– izdaja smernice in mnenja k prostorskim aktom;
2. za pridobitev gradbenih dovoljenj:
– izdaja projektne pogoje,
– izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
– izdaja soglasja za priključitev;
3. za priključitev stavb ali gradbeno inženirskih objektov 

na javno vodovodno omrežje:
– izdaja soglasja k priključitvi na javni vodovod,
– izdaja soglasja k začasnemu priključku na javni vodo-

vod,
– izdaja soglasja h gradbiščnemu priključku na javni vo-

dovod,
– izdaja soglasja za ukinitev priključka na javni vodovod;
4. za pridobitev dovoljenj za raziskavo podzemnih voda:
– izdaja mnenja pristojnega izvajalca gospodarske javne 

službe, ki opravlja dejavnost oskrbe s pitno vodo;
5. za pridobitev vodnih dovoljenj za neposredno rabo 

vode:
– izdaja mnenja pristojnega izvajalca gospodarske javne 

službe, ki opravlja dejavnost oskrbe s pitno vodo.
(2) Dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti izvajalcu 

javne službe za izdajo zgoraj navedenih listin, je:
1. za dokumente, smernice in mnenja iz 1. točke prejšnje-

ga odstavka:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o prostorskem 

načrtovanju;
2. za projektne pogoje iz prve alineje 2. točke prejšnjega 

odstavka:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o graditvi objek-

tov;
3. za soglasje k projektnim rešitvam iz druge alineje 2. 

točke prejšnjega odstavka:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o graditvi objektov 

in predpisi o varstvu okolja;
4. za soglasje za priključitev iz tretje alineje 2. točke prej-

šnjega odstavka:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o graditvi objektov 

in predpisi o varstvu okolja;
5. za soglasje k priključitvi na javno vodovodno omrežje 

za nove in obstoječe stavbe ali gradbeno inženirske objekte iz 
prve alineje 3. točke prejšnjega odstavka:

– izjavo o izdanem pravnomočnem gradbenem dovoljenju 
za nove stavbe ali gradbeno inženirske objekte ali dokazilo o 
pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, 
oziroma soglasja lastnikov zemljišč, preko katerih bo potekal 
priključek za obstoječe stavbe ali gradbeno inženirske objekte,

– projekt za izvedbo (PZI) priključka na javno vodovodno 
omrežje,

– izjavo o plačilu komunalnega prispevka za obstoječe 
stavbe ali gradbeno inženirske objekte;

6. za soglasje k začasni priključitvi na javno vodovodno 
omrežje iz druge alineje 3. točke prejšnjega odstavka:

– dokazilo o pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov, ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje do-
voljenost gradnje oziroma njihove postavitve,

– projekt za izvedbo (PZI) začasnega priključka na javno 
vodovodno omrežje,

7. za soglasje h gradbiščnemu priključku iz tretje alineje 
3. točke prejšnjega odstavka:

– izjavo o izdanem pravnomočnem gradbenem dovolje-
nju,

– projekt za izvedbo (PZI) priključka za potrebe gradnje 
na javno vodovodno omrežje;

8. za soglasje za ukinitev priključka na javni vodovod iz 
četrte alineje 3. točke prejšnjega odstavka:

– situacijo z vrisano stavbo ali gradbeno inženirskim 
objektom, javnim vodovodom in priključkom s prikazom mesta 
ukinitve,

– izjavo, da je stavba ali gradbeno inženirski objekt izpra-
znjen, ali izjavo o pravnomočno izdanem gradbenem dovoljenju 
za rušitev stavbe ali gradbeno inženirskega objekta.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

1. Pravice uporabnikov

29. člen
Uporabnik ima na podlagi soglasja izvajalca javne službe 

pravico:
– priključitve na javni vodovod,
– spremeniti dimenzijo priključka, traso priključka, vodo-

merno mesto,
– izvesti dodatna dela na priključku na javni vodovod,
– povečati ali zmanjšati odvzem pitne vode,
– ukinitve priključka na javni vodovod.

2. Obveznosti uporabnikov

30. člen
Uporabniki morajo:
– redno vzdrževati interno napeljavo, interno požarno 

omrežje in interne hidrante,
– redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do njih,
– varovati priključek na javni vodovod in vodomerno me-

sto pred zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, vročino 
in drugimi škodljivimi vplivi,

– zagotavljati dostop za opravljanje vzdrževalnih del na 
svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom in priključkom 
na javni vodovod,

– sporočati okvare na javnem vodovodu, priključku na 
javni vodovod in obračunskem vodomeru,

– zagotoviti dostop do internih inštalacij in vodomernega 
mesta zaradi odčitavanja, vzdrževanja ali zamenjave obračun-
skega vodomera, pregleda, odvzema vzorcev vode ali meritve 
tlaka na internem omrežju,

– pisno obveščati izvajalca javne službe v roku osmih dni 
od nastanka spremembe o spremembi plačnika, o spremembi 
stalnega ali začasnega prebivališča, o spremembi lastninske 
pravice na stavbi ali gradbeno inženirskem objektu, ki je pri-
ključen na vodovodno omrežje,

– plačevati račune za javno službo v roku, navedenem 
na računu,

– urejati delitve stroškov porabljene pitne vode v večsta-
novanjskih stavbah, ki po predpisih ne potrebujejo upravnika,

– upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj 
pri oskrbi s pitno vodo,
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– dovoliti obnovo priključka na javni vodovod in pred po-
novno 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 pitne 
vode iz hidrantov,

– povrniti škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na 
javnem vodovodu,

– povrniti škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi s pitno 
vodo kot posledice njegovega ravnanja,

– pred priključitvijo stavbe ali gradbeno inženirskega 
objekta na javni vodovod pridobiti soglasje izvajalca javne 
službe v skladu z določili tega odloka,

– izvesti priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega 
objekta na javni vodovod v skladu z določili tega odloka,

– urejati medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obra-
čun preko enega obračunskega vodomera, in sporočati izva-
jalcu javne službe plačnika,

– nadzirati dejansko porabo pitne vode in jo primerjati s 
porabljeno vodo ob priključitvi,

– opravljati druge obveznosti iz tega odloka.

31. člen
Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja 

javnih vodovodov in priključkov na javni vodovod mora lastnik 
zemljišča, preko katerega je potreben prehod za dostop do 
vodovodnega omrežja, objektov ali priključka na javni vodovod, 
izvajalcu javne službe dovoliti prehod. Izvajalec javne službe 
je dolžan izvesti dela tako, da povzroči čim manjšo škodo in 
po opravljenih delih vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje in/ali 
povrniti nastalo škodo.

3. Odvzemi pitne vode iz javnih hidrantov

32. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo za gaše-

nje požarov in izvajanje drugih nalog zaščite in reševanja ob 
naravnih in drugih nesrečah in morajo biti vedno dostopni, v 
brezhibnem stanju in redno vzdrževani. Javne hidrante vzdr-
žuje izvajalec javne službe.

33. člen
Odjem pitne vode iz hidrantov na javnem vodovodu je, 

razen za gašenje požarov in izvajanje drugih nalog zaščite in 
reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, dopusten le na pod-
lagi predhodnega soglasja izvajalca javne službe, ki vsebuje 
pogoje odjema pitne vode, način obračuna ter plačilo stroškov 
za porabljeno pitno vodo, in sicer za:

– čiščenje državnih in občinskih cest,
– protiprašno škropljenje državnih in občinskih cest,
– zalivanje javnih zelenic,
– izpiranje javnih kanalov,
– utrjevanje državnih in občinskih cest ali drugih gradbe-

nih del za potrebe občine,
– za javne prireditve, ki jih organizira občina ali javni za-

vod, katerega ustanovitelj ali soustanovitelj je občina,
– za druge namene.

34. člen
(1) Brez soglasja izvajalca javne službe se sme odvzemati 

pitna voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje 
požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči 
ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh 
primerih GZ Ig sporoča izvajalcu javne službe podatke o količini 
odvzete pitne vode iz hidrantov na javnem vodovodu.

(2) GZ Ig oziroma prostovoljna gasilska društva za namen 
pripravljenosti na nesreče lahko izvajajo gasilski preventivni 
pregled hidrantnega omrežja. Pri tem izvedejo vizualni pregled 
stanja hidrantnega priključka in izvedejo poskusni priklop na 
hidrant. O ugotovljenih pomanjkljivostih GZ Ig obvesti izvajalca 
javne službe.

35. člen
(1) Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vo-

dovodu zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroške odprave 
okvare ali poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, 
nosi uporabnik.

(2) Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo 
za okvare ali poškodbe, ki nastanejo pri gašenju požarov in pri 
izvajanju drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih 
ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah.

4. Uporaba javnega vodovoda

36. člen
(1) Uporabnik se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega 

vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe s 
pitno vodo drugih uporabnikov in ki ne vpliva na skladnost in 
zdravstveno ustreznost vode v javnem vodovodu.

(2) Uporabnik se ne sme hkrati oskrbovati iz javnega 
vodovoda in iz drugega vodnega vira, če nima za vsak sistem 
oskrbe z vodo izvedene ločene interne vodovodne napeljave.

(3) Za oskrbo s pitno vodo ni dovoljena uporaba iz dru-
gega vodnega vira.

5. Uporaba priključka na javni vodovod

37. člen
Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati, popravljati ali 

kakorkoli posegati v priključek na javni vodovod in obračunski 
vodomer.

38. člen
Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izre-

dno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če meni, da 
meritev redne kontrole ni pravilna. Če se pri izredni kontroli 
točnosti obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje pora-
bo pitne vode izven dopustnih odstopanj, nosi stroške izredne 
kontrole točnosti vodomera izvajalec javne službe, v naspro-
tnem primeru pa uporabnik.

39. člen
Uporabnik ne sme prekiniti dobave pitne vode drugemu 

uporabniku ali s svojim ravnanjem onesnažiti pitne vode v 
interni vodovodni napeljavi.

40. člen
(1) Stroške prve nabave in vgradnje obračunskega vo-

domera ter stroške celotne izvedbe novega priključka na javni 
vodovod nosi uporabnik.

(2) Če uporabnik povzroči okvaro obračunskega vodome-
ra, krije stroške njegovega popravila ali zamenjave.

41. člen
Stroške okvar, nastalih na vodovodnem omrežju upo-

rabnika, nosi uporabnik, razen če so okvare nastale po krivdi 
izvajalca javne službe.

6. Obveznosti izvajalcev del

42. člen
(1) Izvajalci vzdrževalnih del in gradnje objektov druge 

gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki zemljišč, 
v katerih poteka javni vodovod, morajo pri uporabi zemljišč, 
vzdrževanju ali gradnji infrastrukture zagotoviti, da ne pride do 
poškodb javnega vodovoda in priključkov na javni vodovod. V 
primeru prestavitev je potrebno izdelati PZI, pridobiti služnost 
in izvesti prestavitev. Vse stroške nosi lastnik zemljišča, ki 
zahteva oziroma želi prestavitev.

(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prej-
šnjega odstavka mora izvajalec del iz prejšnjega odstavka o 
nameravanem izvajanju del najmanj trideset dni pred začetkom 
del pisno obvestiti izvajalca javne službe in pridobiti podatke o 
poteku javnega vodovoda z namenom uskladitve teh del.
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(3) Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po 
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpostaviti 
javni vodovod ali priključek na javni vodovod v prvotno stanje tako, 
da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca javne službe in ze-
mljišča vrnejo v prvotno stanje. Stroške nadzora nosi izvajalec del.

(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali pri-
ključka na javni vodovod pri izvajanju del iz prvega odstavka tega 
člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan naročiti 
popravilo ali odpravo poškodb pri izvajalcu javne službe in porav-
nati vse stroške popravila ali odprave poškodb.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN 
OBLIKOVANJA CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE

43. člen
(1) Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračuna občine in
– drugih virov.
(2) Cene storitev javne službe se določa skladno s predpisi, 

ki urejajo oblikovanje cen storitev javne službe. Cene predlaga 
izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen storitev 
javne službe in jo predloži Občini Ig.

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

44. člen
(1) Za izvajanje javne službe se uporablja infrastruktura 

javne službe lokalnega pomena.
(2) Infrastruktura javne službe lokalnega pomena na obmo-

čju občine za izvajanje javne službe je sistem cevovodov ter z nji-
mi povezanih objektov in tehnoloških naprav (objekti s tehnološko, 
strojno in elektro opremo za zajem vode, črpanje in prečrpavanje, 
čiščenje in hranjenje vode), ki se povezujejo v sekundarno omrež-
je, primarno omrežje ali transportno omrežje, s pomočjo katerih 
se zagotavlja oskrba naselij ali delov naselij s pitno vodo kot to 
določajo predpisi, ki urejajo javno službo.

(3) Izvajalec javne službe mora ravnati z infrastrukturo javne 
službe lokalnega pomena v skladu s predpisi.

VIII. PREVZEM NOVOZGRAJENIH JAVNIH VODOVODNIH 
SISTEMOV ZA OSKRBO S PITNO VODO V NAJEM  

IN UPRAVLJANJE

45. člen
(1) Izvajalec javne službe prevzame novozgrajeni javni vo-

dovodni sistem v najem in upravljanje, ko:
– je pridobljeno uporabno dovoljenje.
(2) Postopek prevzema v last in upravljanje mora biti izve-

deno in dokumentirano z zapisnikom o primopredaji, ki vsebuje 
dokumentacijo, evidence, knjigovodske podatke, blagajniške po-
datke, listine o lastništvu, podatke o terjatvah in dolgovih in ostale 
poslovne zadeve.

(3) Prevzem in upravljanje novozgrajenih javnih vodovodnih 
sistemov se uredi s pogodbo.

IX. SKLENITEV POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE 
PRAVICE VZDRŽEVANJA IN OBNAVLJANJA OBSTOJEČEGA 

JAVNEGA VODOVODA

46. člen
Pred izdajo soglasja k projektnim rešitvam ali soglasja za pri-

ključitev ali soglasja k priključitvi se med izvajalcem javne službe 
in prosilcem za izdajo teh soglasij sklene pogodba o ustanovitvi 
služnostne pravice vzdrževanja in obnavljanja obstoječega javne-
ga vodovoda, v primeru, če se ugotovi, da javni vodovod poteka 
po zemljišču, ki je v lasti prosilcev teh soglasij.

X. NADZOR

47. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za kate-

re je v primeru njihove kršitve predpisana globa, opravlja 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in 
Škofljica.

XI. KAZENSKE DOLOČBE

48. člen
(1) Z globo 2000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 

– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

– ravna v nasprotju s prvim stavkom drugega odstavka 
9. člena tega odloka,

– ravna v nasprotju z 19. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, 

šesto, sedmo, deveto, deseto, enajsto, dvanajsto, trinajsto, 
štirinajsto, petnajsto, šestnajsto, sedemnajsto ali osemnajsto 
alinejo 30. člena tega odloka,

– ravna v nasprotju z 31. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 33. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 34. člena tega 

odloka,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 35. člena tega 

odloka,
– ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 

36. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju s 37. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju z 39. členom tega odloka.
(2) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega 

odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

49. člen
(1) Z globo 2000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec 

del – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju 
z 42. členom.

(2) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

50. člen
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik 

– uporabnik, če:
– ravna v nasprotju s prvim stavkom drugega odstavka 

9. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z 19. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, 

šesto, sedmo, deveto, deseto, enajsto, dvanajsto, trinajsto, 
štirinajsto, petnajsto, šestnajsto, sedemnajsto ali osemnajsto 
alinejo 30. člena tega odloka,

– ravna v nasprotju z 31. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 33. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 34. člena tega 

odloka,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 35. člena tega 

odloka,
– ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 

36. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju s 37. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju z 39. členom tega odloka.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

51. člen
Postopki za izdajo soglasij, začeti pred uveljavitvijo tega 

odloka, se dokončajo v skladu z določbami Odloka o oskrbi s 
pitno vodo na območju Občine Ig (Uradni list RS, št. 41/09).
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52. člen
(1) Ne glede na določila 45. člena tega odloka izvajalec 

javne službe prevzame obstoječe javne vodovodne sisteme na 
območju Občine Ig, ki obratujejo in še niso predani v last in upra-
vljanje, ko:

– je izdelan kataster obstoječega vodovoda,
– so zagotovljene zadostne količine in ustrezna kakovost 

vodnega vira oziroma priprava pitne vode in pridobljeno vodno 
dovoljenje,

– sistem izpolnjuje minimalne sanitarnotehnične standarde,
– so zagotovljena sredstva za rekonstrukcijo,
– so vgrajeni obračunski vodomeri po zahtevah izvajalca 

javne službe,
(2) Rok za prevzem obstoječih javnih vodovodnih sistemov 

iz prejšnjega odstavka v last in upravljanje je sedem (7) let po 
uveljavitvi tega odloka.

53. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o oskr-

bi s pitno vodo na območju Občine Ig (Uradni list RS, št. 41/09).

54. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 35471-0102/2017
Ig, dne 13. aprila 2017

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

1035. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno 
vodo in zaračunanih cenah odvajanja 
komunalne in padavinske odpadne vode 
v Občini Ig

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni 
list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 19. redni seji 
dne 12. 4. 2017 sprejel

S K L E P
o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo  

in zaračunanih cenah odvajanja komunalne  
in padavinske odpadne vode v Občini Ig

I.
Občinski svet potrjuje predlagane cene izvajanja obvezne 

občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in 
odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig.

II.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo zanaša:

Vodarina 1,2635 EUR/m3

OMREŽNINA – 
VODA

FAKTOR 
OMREŽNINE

CENA 
EUR/mesec

DN≤20 1 7,4441
20< DN < 40 3 22,3324
40≤ DN < 50 10 74,4412
50≤ DN < 65 15 111,6619
80 ≤ DN <100 50 372,2062

Cene so brez DDV.

III.
Zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodar-

ske službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 
znaša:

Opravljanje storitev/cena storitve – 
kanalizacija

0,5261 EUR/m3

OMREŽNINA – 
KANAL

FAKTOR 
OMREŽNINE

C ENA 
EUR/mesec

DN≤20 1 5,5093
20< DN < 40 3 16,5278
40≤ DN < 50 10 55,0925
50≤ DN < 65 15 82,6388
80 ≤ DN <100 50 275,4626

Cene so brez DDV.

IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in ve-

lja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 5. 2017 dalje.

Št. 35470-003/2016
Ig, dne 13. aprila 2017

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

ILIRSKA BISTRICA

1036. Pravilnik o postopku za dodelitev sredstev 
za sofinanciranje opreme za izobraževalni 
center sodobnih tehnologij

Na podlagi 214. in 215. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 3/13 in 81/16), Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 in 101/13) ter 16. člena Statuta Obči-
ne Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 
18/97, 30/98, 4/08 in Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave 
časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) je Občinski svet Občine 
Ilirska Bistrica na 19. seji dne 6. 4. 2017 sprejel

P R A V I L N I K
o postopku za dodelitev sredstev  

za sofinanciranje opreme za izobraževalni center 
sodobnih tehnologij

1. člen
Ta pravilnik ureja postopek za dodelitev proračunskih 

sredstev za sofinanciranje opreme za Izobraževalni center 
sodobnih tehnologij, v sklopu Šolskega centra Postojna.

2. člen
Namen sofinanciranja je zagotoviti manjkajoči delež fi-

nančnih sredstev za nakup tehnološke opreme, za potrebe 
delovanja učnega izdelovalnega laboratorija.

3. člen
Nosilec projekta in prejemnik proračunskih sredstev je 

Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, 
matična številka 5086957000.

4. člen
Višina finančnih sredstev se izračuna po razdelitvenem klju-

ču, glede na končno število sodelujočih partnerjev pri projektu.
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5. člen
Proračunska sredstva se prejemniku dodeli v obliki inve-

sticijskega transfera.

6. člen
S prejemnikom finančnih sredstev se sklene neposredna 

pogodba, v kateri se opredeli vse medsebojne obveznosti.

7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-60/2017-5 
Ilirska Bistrica, dne 6. aprila 2017 

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

1037. Sklep o potrditvi mandata za funkcijo člana 
Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

Na podlagi 16. in 26.a člena Statuta Občine Ilirska 
Bistrica (Uradni objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni 
list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4 
z dne 30. 6. 2006), v skladu z 10. in 83. členom Poslovnika 
o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (prečiščeno 
besedilo, objavljeno v Uradnih objavah glasila Snežnik, št. 5, 
z dne 1. 11. 1999 in spremembe in dopolnitve, objavljene v 
Uradnih objavah glasila Snežnik, št. 4, z dne 29. 9. 2001) ter 
37.a členom Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečišče-
no besedilo, ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 
79/09, 51/10) in 30. členom Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, 
Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) je Občinski 
svet Občine Ilirska Bistrica na 19. seji dne 6. 4. 2017 sprejel 
naslednji

S K L E P

I. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica potrjuje mandat 
za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za 
preostanek mandata 2014–2018:

Sonji Koren Čeligoj, roj. 7. 9. 1941, Hrib Svobode 8, 6250 
Ilirska Bistrica, po poklicu pred. učiteljica matematike in fizike 
– upokojenka.

II. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem 
svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-2/2017-5
Ilirska Bistrica, dne 6. aprila 2017

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

IVANČNA GORICA

1038. Odlok o predkupni pravici Občine Ivančna 
Gorica

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – 
ZPNačrt, 108/09 – ZGO1C in 80/10 – ZUPUDPP), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 

14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta 
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je 
Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. redni seji dne 
5. 4. 2017 sprejel

O D L O K
o predkupni pravici Občine Ivančna Gorica

1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice 

Občine Ivančna Gorica na nepremičninah na območju Občine 
Ivančna Gorica.

2. člen
Občina Ivančna Gorica (v nadaljevanju Občina) lahko 

uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah skla-
dno z veljavnim odlokom o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Ivančna Gorica:

1. na poselitvenih območjih na nepremičninah, ki se ureja-
jo z občinskim prostorskim načrtom ali podrobnim prostorskim 
načrtom;

2. na poselitvenih območjih na nepremičninah, na katerih 
je v občinskem prostorskem aktu predvidena priprava občin-
skega podrobnega prostorskega načrta;

3. izven poselitvenih območij ali na delu teh območij na 
nepremičninah obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih 
omrežjih in objektov občinskega pomena.

3. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremič-

ninah iz prejšnjega člena za vse namene skladno z zakonom o 
urejanju prostora, predvsem pa za:

1. izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in 
objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;

2. potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, 
znanosti in športa;

3. potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih sta-
novanj;

4. rekonstrukcije poškodovanih, dotrajanih objektov in 
rušitve po določilih Zakona o graditvi objektov na objektih iz 
prejšnje alineje;

5. izvedbo prostorskega akta;
6. zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ozi-

roma zaokrožitev gradbenih parcel, na katerih so obstoječi 
objekti;

7. druge potrebe, predvidene v načrtu razvojnih progra-
mov občine.

4. člen
Območja poselitve ter območja infrastrukturnih objektov, 

omrežij in naprav, na katerih velja predkupna pravica Občine, 
so prikazana na kartah Občinskega prostorskega načrta (karta 
prikaz namenske rabe prostora in karta prikaz gospodarske 
javne infrastrukture) v merilu 1:5000 do parcele natančno.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o predkupni pravici Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, 
št. 45/03).

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2017
Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.
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1039. Pravilnik o sofinanciranju programov 
in projektov izvajalcev, ki niso predmet drugih 
javnih razpisov iz proračuna Občine Ivančna 
Gorica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 
54. člena v povezavi s 106.i členom Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 16. člena 
Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/16 – 
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna 
Gorica na 20. seji dne 5. 4. 2017 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov in projektov 
izvajalcev, ki niso predmet drugih javnih 

razpisov iz proračuna Občine Ivančna Gorica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina in področje)

S tem pravilnikom se določajo predmet, pogoji, postopki in 
merila za sofinanciranje izobraževanja odraslih ter programov 
in projektov izvajalcev, ki niso predmet drugih javnih razpisov 
iz proračuna Občine Ivančna Gorica.

2. člen
(predmet)

Predmet sofinanciranja so:
1. Letni programi (dejavnosti) in projekti (največ dva na 

izvajalca), med katere sodijo organizacije večjih prireditev, 
proslav, dogodkov, izdaje knjig, brošur, zvočnih zapisov ipd., 
ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine 
Ivančna Gorica (v nadaljevanju Občina) ter pomenijo prispevek 
k vsebinski učinkovitosti in javni koristi občanov ter prepoznav-
nosti občine.

2. Izobraževanje odraslih.

3. člen
(upravičenci)

(1) Upravičenci do finančnih sredstev za programe in pro-
jekte, ki niso predmet drugih javnih razpisov Občine, so fizične 
in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež 
na območju Občine. Druge fizične in pravne osebe so lahko 
upravičenci le, če se programi in projekti pretežno nanašajo ali 
se odvijajo na območju Občine.

(2) Upravičenci do sofinanciranja programov in projektov 
izobraževanja odraslih so lahko organizacije, registrirane za 
opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih s sedežem in 
delovanjem na območju Občine.

4. člen
(pogoji za dodelitev sredstev)

Upravičenci iz prejšnjega člena morajo izpolnjevati na-
slednje pogoje:

1. da so registrirani in delujejo najmanj eno leto;
2. izvajajo programe in projekte, ki so predmet razpisa;
3. programi in projekti vključujejo člane oziroma uporab-

nike iz Občine;
4. imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov, ter 

zagotovljene druge (neproračunske) vire financiranja;
5. imajo izkušnje in reference z izvajanjem programov in 

projektov na področju za katerega se prijavljajo;
6. opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;

7. imajo poravnane obveznosti do Občine;
8. vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o 

realizaciji programov, projektov, ki so bili sofinancirani iz pro-
računa Občine;

9. vodijo evidenco o članstvu (društva) in ostalo doku-
mentacijo skladno z zakonom, ki ureja društva oziroma drugim 
zakonom, ki ureja pravni status prijavitelja;

10. za isti program niso sofinancirani iz drugih virov pro-
računa občine;

11. izpolnjujejo pogoje in merila iz tega pravilnika, ki so 
osnova za vrednotenje programov in aktivnosti.

II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV

5. člen
(način delitve sredstev)

(1) Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo v skladu z 
razpoložljivimi proračunskimi sredstvi na podlagi javnega raz-
pisa, ki se objavi na spletni strani Občine in v drugih sredstvih 
javnega obveščanja.

(2) Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. 
Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračun-
skih sredstev in skupnega števila točk.

(3) Proračunska sredstva lahko izvajalci pridobijo le na 
osnovi pravočasne in popolne kandidature na javnem razpisu. 
Prijava na razpis mora biti oddana na obrazcih iz razpisne 
dokumentacije.

6. člen
(postopek javnega razpisa)

(1) Občina v skladu z zakonodajo in tem pravilnikom 
izvede letni javni razpis za sofinanciranje predmeta iz prvega 
člena.

(2) Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih 
sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:

1. priprava in objava javnega razpisa,
2. odpiranje vlog in poziv k dopolnitvi,
3. strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
4. priprava poročila o prejemnikih sredstev in višine sofi-

nanciranja prijavljenih programov na podlagi meril ter predloži-
tev letega županu občine,

5. obveščanje izvajalcev o izbiri,
6. reševanje morebitnih pritožb izvajalcev,
7. sklepanje pogodb z izbranim izvajalci,
8. spremljanje in nadzor izvajanja pogodb ter izvajanja 

programov,
9. priprava morebitnih predlogov ukrepov in sankcij v 

skladu z določili tega pravilnika in pogodb z izvajalci programov,
10. druge naloge po potrebi.

7. člen
(objava javnega razpisa)

Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
1. ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, 

ki dodeljuje sredstva;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa;
4. izvajalce, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
5. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci ter njihovi 

programi in projekti;
6. navedba dokumentov, ki jih mora vlagatelj priložiti kot 

dokazilo za izpolnjevanje pogojev;
7. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet 

javnega razpisa;
8. merila in kriterije za vrednotenje programov in projek-

tov;
9. določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena 

dodeljena sredstva;
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10. kraj, čas in osebo pri kateri lahko zainteresirani dobijo 
informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo ter se na njihovo 
željo seznanijo s pravilnikom;

11. rok do katerega morajo biti predložene vloge za dode-
litev sredstev;

12. način dostave vlog;
13. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma 

datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zapo-
redno odpiranje leteh;

14. način določanja deleža, ki ga prejme posamezni pre-
jemnik;

15. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega 
razpisa;

16. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo 
informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo;

17. rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu 
razpisa.

8. člen
(zbiranje vlog)

(1) Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in 
sprejetja občinskega proračuna.

(2) Obrazce za prijavo na razpis pripravi strokovna služba 
občinske uprave in so v času razpisa na voljo v prostorih in na 
spletni strani Občine. Vlagatelji morajo oddati vlogo na pred-
pisanih obrazcih in ji predložiti dokazila oziroma priloge, ki so 
zahtevane z javnim razpisom oziroma na predpisanih obrazcih.

(3) Vloga mora biti dostavljena v zaprti kuverti v roku, ki 
je določen v objavi javnega, z navedbo »Za sofinanciranje pro-
gramov in projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov – ne 
odpiraj« na naslov Občine. Rok za oddajo vlog ne sme biti krajši 
od 30 dni.

9. člen
(imenovanje komisije)

(1) Postopek javnega razpisa vodi in predlog dodelitve 
finančnih sredstev opravi tričlanska komisija (v nadaljevanju 
komisija), ki jo imenuje župan za tekoče proračunsko leto.

(2) Administrativna dela izvaja strokovni delavec občinske 
uprave (v nadaljevanju uslužbenec).

10. člen
(potek postopka)

(1) Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komi-
sija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.

(2) Odpirajo se samo ovojnice, dostavljene pravočasno, 
pravilno izpolnjene in označene, ki vsebujejo vloge, in sicer v 
vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

(3) O odpiranju komisija vodi zapisnik, ki vsebuje pred-
vsem: 

1. naslov, kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
2. predmet javnega razpisa,
3. imena navzočih članov komisije,
4. ugotovitve o popolnosti vlog,
5. seznam vlog, ki ustrezajo pogojem razpisa,
6. seznam vlog, katerih predlagatelji bodo pozvani k do-

polnitvi vloge.
(4) Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede 

na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna 
popolnost).

11. člen
(poziv k dopolnitvi)

(1) Po odpiranju vlog iz prejšnjega člena pristojni uslužbe-
nec prijavitelje pozove k dopolnitvi vloge. Poziv za dopolnitev 
mora vsebovati rok za dopolnitev vloge, ki ne sme biti krajši od 
petih dni.

(2) Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog ob-
činska uprava izda sklep o zavrženju vlog, ki so bile prepozne, 
niso bile dopolnjene v roku ali so jih vložile neupravičene osebe.

(3) Zoper sklep o zavrženju lahko prijavitelj v roku 8 dni 
po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan. Zoper 
odločbo župana ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor pred 
pristojnim sodiščem.

12. člen
(ocenjevanje vlog)

(1) Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog upra-
vičenih oseb izvede komisija, ki ovrednoti (točkuje) programe 
in projekte na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v 
javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. O tem pripravi 
poročilo (zapisnik) in predlog sofinanciranja.

(2) Vrednost točke določi župan v skladu s predvidenimi 
proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja 
posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega 
števila zbranih točk in vrednosti točke.

(3) Če komisija ugotovi v prijavi na javni razpis kršitve 
pri napačno in neresnično navedenih podatkih, jo s sklepom 
zavrže.

13. člen
(poročilo in predlog sofinanciranja)

Poročilo in predlog sofinanciranja vključuje:
– obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobri-

tev ali zavrnitev posameznega projekta ali programa,
– dosežene točke, obrazložitev vsebinskih predlogov za 

dodeljene točke pri vsakem od meril za ocenjevanje in predlog 
komisije o višini sofinanciranja programa ali projekta.

14. člen
(Izdaja odločbe)

(1) Direktor občinske uprave izda v roku, ki ga določa 
javni razpis in najpozneje v dveh mesecih od datuma odpi-
ranja vlog odločbo o sofinanciranju programov in projektov, s 
katero obvesti izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih 
sredstev.

(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka se lahko vloži 
pritožbo, o kateri odloča župan. Zoper odločbo župana ni 
pritožbe, je pa mogoč upravni spor pred pristojnim sodiščem.

15. člen
(vsebina pogodbe)

(1) Pogodba mora vsebovati naslednje sestavine:
1. naziv, naslov financerja in prejemnika sredstev;
2. predmet pogodbe, ki opredeljuje naziv in vsebino pro-

grama, obseg, celotno vrednost in višino sofinanciranja pro-
grama ali projekta;

3. rok porabe sredstev (čas realizacije programov in pro-
jektov);

4. višina dodeljenih sredstev, namen in način financiranja;
5. način in okvirni rok izplačila sredstev;
6. trajanje pogodbe;
7. način nadzora nad namensko porabo sredstev;
8. način in roki za poročanje;
9. določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi 

dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe;
10. navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko;
11. obveznost navajanja občine kot financerja;
12. datum podpisa in podpis.
(2) Pogodba lahko vsebuje tudi dodatne sestavine, po-

membne za izvedbo sofinanciranja predmeta pogodbe.

16. člen
(sklenitev pogodbe)

(1) Občina pošlje prijavitelju pogodbo in ga pozove k 
podpisu.

(2) Občina sklene z izbranim prijaviteljem (v nadaljeva-
nju: izvajalcem) pogodbo, s katero se uredijo vsa medsebojna 
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razmerja v zvezi z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje 
predmeta pogodbe in njegovo izvedbo.

(3) Izvajalec vrne podpisano pogodbo v roku, določenem 
v pozivu k podpisu pogodbe, sicer se šteje, da je odstopil od 
zahteve za sofinanciranje. Rok za podpis pogodbe se lahko 
podaljša, če izvajalec pisno sporoči objektivne razloge za po-
daljšanje roka.

17. člen
(izvajanje pogodbe)

(1) Dodeljena sredstva mora izvajalec porabiti za izvaja-
nje programov in projektov, prijavljenih na razpis in opredeljenih 
v pogodbi.

(2) Občina lahko od izvajalcev programov zahteva vsa 
dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja 
dogovorjenih programov. 

(3) Dodeljena sredstva so strogo namenska in jih sme 
izvajalec uporabljati izključno za namen, določen s pogodbo. 
Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina lahko 
prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih 
sredstev.

(4) Če komisija ugotovi, da izvajalec ni upravičen do 
števila točk, ki mu jih je v odločbi na podlagi meril odmerila 
komisija, se mu število točk zniža sorazmerno z doseženim 
obsegom dejavnosti.

(5) Za spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti 
izvajalcev so odgovorni skrbniki pogodb.

III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE

18. člen
(merila in kriteriji)

Pri ocenjevanju prispelih prijav se upoštevajo naslednja 
merila in kriteriji:

1. Programi in projekti, ki niso predmet drugih javnih raz-
pisov Občine Ivančna Gorica

a) Preglednost – cilji ter nameni programov in projektov 
so jasno opredeljeni – 0 do 5 točk;

b) Sedež – izvajalec ima stalno prebivališče oziroma 
sedež v občini – 5 točk;

c) Število vključenih članov izvajalca programa s stalnim 
prebivališčem v Občini Ivančna Gorica:

– 1–5 aktivnih članov – 2 točki,
– 6–10 aktivnih članov – 3 točke,
– 11–15 aktivnih članov – 4 točke,
– 16–20 aktivnih članov – 5 točk,
– nad 20 aktivnih članov – 7 točk;
d) Promocija – programi in projekti prispevajo k prepo-

znavnosti občine – 0 do 10 točk;
e) Realizacija – programi in projekti so v celoti izvedljivi v 

tekočem letu – 0 do 5 točk;
f) Inovativnost in nadgradnja obstoječih programov/pro-

jektov – 0 do 10 točk;
g) Sodelovanje – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, 

katerih organizator je Občina Ivančna Gorica – 0 do 5 točk;
h) Reference – redno in kvalitetno delovanje skozi daljše 

časovno obdobje – 0 do 5 točk;
i) Delež lastnih sredstev – za izvedbo programov in pro-

jektov imajo izvajalci:
– 60–80 % lastnih sredstev – 1 točka,
– 81–90 % lastnih sredstev – 2 točki,
– več kot 90 % lastnih sredstev – 5 točk.
2. Izobraževanje odraslih
a) Dejavnost se izvaja v okviru programov mreže univerz 

za tretje življenjsko obdobje – 10 točk;
b) Obseg posameznega programa je 25 ur ali več – 

5 točk;
c) V posamezen program je vključenih vsaj 5 udeležen-

cev – 5 točk;

d) Zagotovljeno je kontinuirano izvajanje programov in 
njegova nadgradnja – 0 do 5 točk;

e) Vključene so različne oblike učenja:
– Študijski krožki in delavnice – 5 točk,
– Strokovna predavanja – 5 točk,
– Strokovne ekskurzije – 5 točk,
f) Predstavljanje dosežkov in sodelovanje s sorodnimi 

organizacijami – 0 do 5 točk.

IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

19. člen
(nadzor)

(1) O izvedbi sofinanciranih programov in projektov mora-
jo izvajalci v pogodbenem roku Občini predložiti:

– poročilo o izvedbi;
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na 

podlagi javnega razpisa;
– zaključno finančno poročilo.
(2) Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ lahko 

kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
(3) Če se ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje oziroma ni 

izpolnil pogodbenih določil, mu občina lahko zadrži izplačilo 
še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že 
dodeljenih sredstev, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

(4) Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi 
nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more 
pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika v naslednjem letu.

(5) V primeru dvoma lahko skrbnik pogodbe zahteva do-
datna pojasnila oziroma dokazila, ki so povezana s predmetom 
pogodbe.

V. KONČNI DOLOČBI

20. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-
vilnik o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev, ki 
niso bili predmet drugih javnih razpisov, iz proračuna Občine 
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 112/05).

21. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2017-3
Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

1040. Sklep o podelitvi priznanj oziroma nagrad 
Občine Ivančna Gorica za leto 2017

V skladu s 6. členom Statuta Občine Ivančna Gorica (ura-
dno prečiščeno besedilo – UPB2) (Uradni list RS, št. 91/15), 
na podlagi Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna 
Gorica (Uradni list RS, št. 20/12 – UPB in 21/16), ter v skladu s 
60. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica 
(Uradni list RS, št. 11/15 – UPB1) na predlog Komisije za manda-
tna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet 
Občine Ivančna Gorica na 20. redni seji dne 5. 4. 2017 sprejel
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S K L E P
o podelitvi priznanj oziroma nagrad Občine 

Ivančna Gorica za leto 2017

1. člen
V letu 2017 se podelijo naslednja priznanja in nagrade:
– nagrada zlati grb,
– nagrada Josipa Jurčiča,
– plaketa Antona Tomšiča,
– plaketa Miha Kastelica.

2. člen
Nagrado Zlati grb prejme:
– Martina Hrovat, za izjemno požrtvovalno in povezovalno 

vlogo ter prispevke pri razvoju kulturnega, humanitarnega in 
družbenega življenja v Občini Ivančna Gorica.

Nagrado Josipa Jurčiča prejme:
– Jelka Rojec, za izjemno delo na področju likovnega in 

pedagoškega procesa ter izjemne dosežke na področju kultur-
nih dejavnosti;

– Stanislav Kovačič, za dolgoletno uspešno delo na turi-
stičnem in kulturnem področju v Občini Ivančna Gorica.

Plaketo Antona Tomšiča prejmeta:
– Franc Hočevar, za dolgoletno uspešno delo na podro-

čju prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja v Občini 
Ivančna Gorica;

– Ignacij Zajec, za dolgoletno uspešno prostovoljno in 
požrtvovalno delo na področju preventive in vzgoje v cestnem 
prometu.

Plaketo Miha Kastelica prejme:
– Jože Nosan, za pomemben prispevek k ohranjanju 

etnološke, tehnične premične in zgodovinske dediščine na 
območju Občine Ivančna Gorica.

3. člen
Priznanja in nagrade iz 2. člena izroča prejemnikom žu-

pan občine na svečanosti ob občinskem prazniku, ki ga občina 
praznuje 29. maja.

4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0007/2017-1
Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

1041. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata 
članici Občinskega sveta Občine Ivančna 
Gorica

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 
– odl. US), 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
in 22. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, 
št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 
20. redni seji dne 5. 4. 2017 sprejel

U G O T O V I T V E N I   S K L E P
o prenehanju mandata članici Občinskega sveta 

Občine Ivančna Gorica
1. člen

Občinski svet Občine Ivančna Gorica ugotavlja, da so 
nastali razlogi za prenehanje mandata članici Občinskega Ob-

čine Ivančna Gorica Maji Strnad Meško, ker je podala odstopno 
izjavo dne 15. 3. 2017.

2. člen
Občinska volilna komisija na podlagi tega sklepa izvede 

postopek za potrditev mandata naslednjemu kandidatu na listi 
Slovenske demokratske stranke.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 900-0011/2017-2
Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

1042. Sklep o pridobiti statusa javnega dobra 
na parc. št. 600/6, k.o. 1819 – Velike Pece

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Ura-
dni list RS, št. 91/15 – UPB2) ter 2. in 21. člena Zakona o 
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 
– popr.), 92/05 – ZJCB, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US: 
U-I-150/04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 
Skl. US: UI165/098, 108/09, 61/10 – ZRud1 (62/10 – popr.), 
20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, v nadaljnjem besedilu: 
ZGO1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. redni 
seji dne 5. 4. 2017 sprejel

S K L E P
o pridobiti statusa javnega dobra na parc.  

št. 600/6, k.o. 1819 – Velike Pece

I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri-

dobi zemljišče:
– parc. št. 600/6 v izmeri 90 m2, k.o. 1819 – Velike Pece.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0016/2016-9
Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

1043. Sklep o pridobiti statusa javnega dobra 
parc. št. 1166/4, 899/15, 899/14, 899/12, 897/6 
vse k.o. 1821 – Vrhe

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Ura-
dni list RS, št. 91/15 – UPB2) ter 2. in 21. člena Zakona o 
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 
– popr.) 92/05 – ZJCB, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US: UI
150/04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 
Skl. US: UI165/098, 108/09, 61/10 – ZRud1 (62/10 – popr.), 
20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, v nadaljnjem besedilu: 
ZGO1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. redni 
seji dne 5. 4. 2017 sprejel
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S K L E P
o pridobiti statusa javnega dobra  

parc. št. 1166/4, 899/15, 899/14,  899/12, 897/6  
vse  k.o. 1821 – Vrhe

I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri-

dobijo zemljišča:
– parc. št. 1166/4 v izmeri 90 m2, k.o. 1821 – Vrhe,
– parc. št. 1166/3 v izmeri 67 m2, k.o. 1821 – Vrhe,
– parc. št. 899/15 v izmeri 1 m2, k.o. 1821 – Vrhe,
– parc. št. 899/14 v izmeri 4 m2, k.o. 1821 – Vrhe,
– parc. št. 899/12 v izmeri 25 m2, k.o. 1821 – Vrhe,
– parc. št. 897/6 v izmeri 104 m2, k.o. 1821 – Vrhe.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0048/2016
Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

1044. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na zemljiščih parc. št. 873/28, 
parc. št. 873/29 obe, k.o. 1819 – Velike Pece

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o gra-
ditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečišče-
no besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJCB, 93/05 – ZVMS, 
111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud1, 76/10 – ZRud1A, 20/11 – odl. US in 57/12) 
in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list 
RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica 
na 20. seji dne 5. 4. 2017 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra  

na zemljiščih parc. št. 873/28, parc. št. 873/29 
obe, k.o. 1819 – Velike Pece

I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra 

na nepremičninah
– parc. št. 873/28 v izmeri 32 m2

– parc. št. 873/29 v izmeri 227 m2 k.o. 1819 – Velike Pece 
s tem prenehata biti zemljišči s statusom grajenega javnega do-
bra in postaneta lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, 
Ivančna Gorica.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0016/2016-9
Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

1045. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na zemljišču parc. št. 1529/2, k.o. 1821 – 
Vrhe

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o gra-
ditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečišče-
no besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJCB, 93/05 – ZVMS, 
111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud1, 76/10 – ZRud1A, 20/11 – odl. US in 57/12) 
in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list 
RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica 
na 20. seji dne 5. 4. 2017 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra  

na zemljišču parc. št. 1529/2, k.o. 1821 – Vrhe

I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra 

na nepremičnini
– parc. št. 1529/2 v izmeri 96 m2 k.o. 1821 – Vrhe s tem 

preneha biti zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in 
postane lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna 
Gorica.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0048/2017-5
Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

1046. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na zemljiščih parc. št. 974/2, 1011/2, 
obe k.o. 1827 – Krka in parc. št. 1489/1, 1491/1, 
1492/1, 1493/1, 1496/1, 1518/1 vse k.o. 1821 – 
Vrhe

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o gra-
ditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečišče-
no besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJCB, 93/05 – ZVMS, 
111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud1, 76/10 – ZRud1A, 20/11 – odl. US in 57/12) 
in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list 
RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica 
na 20. seji dne 5. 4. 2017 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na 
zemljiščih parc. št. 974/2, 1011/2, obe k.o. 1827 

– Krka in parc. št. 1489/1, 1491/1, 1492/1, 1493/1, 
1496/1, 1518/1 vse k.o. 1821 – Vrhe

I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra 

na nepremičninah
– parc. št. 924/2 v izmeri 2 m2

– parc. št. 1011/2 v izmeri 35 m2, k.o. 1827 – Krka
– parc. št. 1489/1 v izmeri 131 m2

– parc. št. 1491/1 v izmeri 23 m2,
– parc. št. 1492/1 v izmeri 12 m2,
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– parc. št. 1493/1 v izmeri 11 m2,
– parc. št. 1496/1 v izmeri 29 m2,
– parc. št. 1518/1 v izmeri 8 m2 vse k.o. 1821 – Vrhe s 

tem prenehajo biti zemljišča s statusom grajenega javnega 
dobra in postanejo lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, 
Ivančna Gorica.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 7113-0029/2017-2
Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

1047. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na zemljiščih parc. št. 881/2, 882/1, 
882/2, 882/3, 882/4, 882/5, 882/6, 882/7, 
882/8, 882/9 vse k.o. 1821 – Velike Pece 
in parc. št. 776/2, k.o. 1820 – Gorenja vas

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o gra-
ditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečišče-
no besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJCB, 93/05 – ZVMS, 
111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud1, 76/10 – ZRud1A, 20/11 – odl. US in 57/12) 
in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list 
RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica 
na 20. seji dne 5. 4. 2017 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na 
zemljiščih parc. št. 881/2, 882/1, 882/2, 882/3, 

882/4, 882/5, 882/6, 882/7, 882/8, 882/9 vse  
k.o. 1821 – Velike Pece in parc. št. 776/2,  

k.o. 1820 – Gorenja vas
I.

S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra 
na nepremičninah

– parc. št. 881/2 v izmeri 839 m2,
– parc. št. 882/1 v izmeri 28 m2,
– parc. št. 882/2 v izmeri 335 m2,
– parc. št. 882/3 v izmeri 50 m2,
– parc. št. 882/4 v izmeri 93 m2,
– parc. št. 882/5 v izmeri 317 m2,
– parc. št. 882/6 v izmeri 58 m2,
– parc. št. 882/7 v izmeri 219 m2,
– parc. št. 882/8 v izmeri 116 m2,
– parc. št. 882/9 v izmeri 1600 m2 vse k.o. 1819 – Velike 

Pece in
– parc. št. 776/2 v izmeri 6 m2, k.o. 1820 – Gorenja vas 

s tem prenehajo biti zemljišča s statusom grajenega javnega 
dobra in postanejo lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, 
Ivančna Gorica.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0049/2017-3
Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

1048. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra 
na zemljiščih

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Ura-
dni list RS, št. 91/15 – UPB2) ter 2. in 21. člena Zakona o 
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 
– popr.), 92/05 – ZJCB, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US: 
U-I-150/04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 
Skl. US: UI165/098, 108/09, 61/10 – ZRud1 (62/10 – popr.), 
20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, v nadaljnjem besedilu: 
ZGO1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. redni 
seji dne 5. 4. 2017 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa javnega dobra na zemljiščih

I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri-

dobi zemljišče:
1. parc. št. 630/9 k.o. 1805 – BUKOVICA (ID 6588494)
2. parc. št. 630/13 k.o. 1805 – BUKOVICA (ID 6588496)
3. parc. št. 160/3 k.o. 1812 – DEDNI DOL (ID 6085760)
4. parc. št. 318/2 k.o. 1823 – DOB (ID 6368771)
5. parc. št. 318/4 k.o. 1823 – DOB (ID 6368769)
6. parc. št. 319/2 k.o. 1823 – DOB (ID 6368766)
7. parc. št. 478/2 k.o. 1804 – ČEŠNJICE (ID 1661124)
8. parc. št. 477/5 k.o. 1804 – ČEŠNJICE (ID 5355746)
9. parc. št. 475/2 k.o. 1804 – ČEŠNJICE (ID 3509244)
10. parc. št. 477/4 k.o. 1804 – ČEŠNJICE (ID 485879)
11. parc. št. 777/8 k.o. 1810 – STIČNA (ID 187981)
12. parc. št. 414/2 k.o. 1810 – STIČNA (ID 6329311)
13. parc. št. 988/180 k.o. 1810 – STIČNA (ID 6396668)
14. parc. št. 116/40 k.o. 1810 – STIČNA (ID 4308303)
15. parc. št. 739/3 k.o. 1810 – STIČNA (ID 3932170)
16. parc. št. 25/5 k.o. 1810 – STIČNA (ID 2293909)
17. parc. št. 1546/13 k.o. 1825 – ZAGRADEC 

(ID 6483944).

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 7113-0037/2016-2
Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

JESENICE

1049. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje 
Gorenjske

Na podlagi 2. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96), 26. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 70/97, 10/98, 
74/98, 59/99, 70/00), prvega odstavka 19. člena Odloka o usta-
novitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Uradni list RS, 
št. 53/00, 29/05 in 14/10) ter 10. člena Statuta Občine Jesenice 
(Uradni list RS, št. 2/01), 7. in 16. člena Statuta Občine Rado-
vljica (UVG, št. 23/99 in 19/00), Statuta Občine Kranjska Gora 
in Statuta Občine Bohinj, je Občinski svet Občine Jesenice na 
34. seji dne 7. 2. 2014, Občinski svet Občine Radovljica na 
28. seji dne 12. 2. 2014, Občinski svet Občine Kranjska Gora 
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na 31. seji dne 26. 2. 2014 in Občinski svet Občine Bohinj na 
30. seji dne 27. 2. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi Razvojne agencije  
Zgornje Gorenjske

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o usta-

novitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Uradni list RS, 
št. 53/00, 29/05 in 14/10).

2. člen
Spremeni in dopolni se 3. člen Odloka o ustanovitvi Ra-

zvojne agencije Zgornje Gorenjske tako, da se glasi:
»Zavod opravlja svojo dejavnost neprofitno.
Dejavnost zavoda obsega:
– pospeševanje gospodarskega razvoja z opredeljenimi 

področji: razvoj malega gospodarstva turizma, podeželja, ra-
zvoj kadrov in urejanje urbanih središč,

– sodelovanje pri izvajanju regionalnih razvojnih pro-
jektov,

– oblikovanje in izvajanje razvojnih programov,
– izvajanje kulturne in raziskovalne dejavnosti.
Zavod je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti 

registriran za opravljanje naslednjih dejavnosti:

01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
02.400 Storitve za gozdarstvo
32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji 

raznovrstnih izdelkov
47.621 Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah s časopisi in revijami
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim 

blagom
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah  

z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah  

s tekstilijami in obutvijo
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah  

z drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 

stojnic in tržnic
49.392 Obratovanje žičnic
56.101 Restavracije in gostilne
56.300 Strežba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
58.190 Drugo založništvo
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane 

dejavnosti
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske 

dejavnosti; davčno svetovanje
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih 
področjih naravoslovja in tehnologije

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na 
področju družboslovja in humanistike

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične 

dejavnosti
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in 

zakup
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane 

dejavnosti
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 

posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti 

za poslovanje
84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih  

in drugih socialnih storitev, razen obvezne 
socialne varnosti

85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno 
izobraževanje

85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje  
in usposabljanje na področju športa  
in rekreacije

85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje  
in usposabljanje na področju kulture  
in umetnosti

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje

85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
88.910 Dnevno varstvo otrok
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje 

nerazvrščene.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Jesenice, dne 27. junija 2014

Župan
Občine Jesenice

Tomaž Tom Mencinger l.r.

Župan
Občine Radovljica
Ciril Globočnik l.r.

Župan
Občine Bohinj

Franc Kramar l.r.

Župan
Občine Kranjska Gora

Jure Žerjav l.r.
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KAMNIK

1050. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine 
Kamnik

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 17. in 114. člena 
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski 
svet Občine Kamnik na 19. seji dne 5. 4. 2017 sprejel

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

Občine Kamnik

1. člen
V Statutu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) se v 

prvem odstavku 22. člena besedna zveza »zakonu ali v statutu 
občine« nadomesti z besedno zvezo »zakonu, tem statutu ali 
poslovniku občinskega sveta«.

Drugi odstavek 22. člena statuta se spremeni, tako da 
se glasi:

»Župan predloge iz prejšnjega odstavka tega člena uvrsti 
na dnevni red seje v skladu z zakonom, tem statutom in poslov-
nikom občinskega sveta.«

2. člen
Besedilo 28. člena statuta se spremeni, tako da se glasi:
»Predsednik in člani delovnega telesa so imenovani na 

podlagi liste kandidatov z večino glasov navzočih svetnikov.
Listo kandidatov za imenovanje komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja predlaga župan na podlagi 
predlogov političnih strank oziroma list, zastopanih v občinskem 
svetu oziroma svetnikov in upoštevaje volilni rezultat posa-
meznih političnih strank oziroma list, zastopanih v občinskem 
svetu.

Listo kandidatov za ostala delovna telesa predlaga komi-
sija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 
predlogov političnih strank oziroma list, zastopanih v občinskem 
svetu oziroma svetnikov in upoštevaje volilni rezultat posa-
meznih političnih strank oziroma list, zastopanih v občinskem 
svetu.

Če kandidatna lista ni bila izglasovana, se na isti seji 
občinskega sveta imenujejo člani delovnega telesa posamič-
no na podlagi predlogov svetniških skupin in svetnikov po 
vrstnem redu, kot so bili vloženi. Če na ta način niso izvoljeni 
vsi člani delovnih teles, se lahko predlagajo novi kandidati, o 
katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji občinskega 
sveta.

Če tudi na način iz prejšnjega odstavka tega člena ne 
pride do izvolitve vseh članov delovnega telesa, se postopek 
iz tega člena ponovi na naslednji seji občinskega sveta, vendar 
samo glede manjkajočih članov delovnega telesa.«

3. člen
V 39. členu statuta se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Članstvo v nadzornem odboru preneha tudi zaradi odsto-

pa. Postopek za odstop določa poslovnik občinskega sveta.«

4. člen
V prvem odstavku 100. člena statuta se črta besedna 

zveza »ki jih sprejema občinski svet,«.
V drugem odstavku 100. člena statuta se za besedo »od-

stavka« doda besedna zveza »tega člena«.

5. člen
Besedilo 101. člena statuta se spremeni, tako da se glasi:
»Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali 

svetnik najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega 
akta občine in z njim pisno seznani občinski svet.

O predlogu iz prvega odstavka tega člena občinski svet 
odloči na prvi naslednji seji.

Če je vložen predlog za razpis referenduma skladno s 
prvim odstavkom tega člena ali je dana pobuda volivcem za 
vložitev zahteve za razpis referenduma skladno s 103. členom 
tega statuta, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve 
o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.«

6. člen
V tretjem odstavku 103. člena statuta se za besedo 

»svet« doda besedilo »najkasneje v petnajstih dneh po spreje-
mu splošnega akta občine«.

V zadnjem odstavku 103. člena statuta se za besedo 
»odstavka« doda besedna zveza »tega člena«.

7. člen
V prvem odstavku 105. člena statuta se za besedo »čle-

na« doda besedna zveza »tega statuta«.
Zadnji odstavek 105. člena statuta se spremeni, tako da 

se glasi:
»Akt o razpisu referenduma se objavi 15 dni pred dnem 

glasovanja v uradnem glasilu občine.«

8. člen
V drugem odstavku 109. člena statuta se beseda »sveto-

valnega« nadomesti z besedo »drugega«.

9. člen
V prvem odstavku 110. člena statuta se za besedo »zah-

tevalo« doda besedna zveza »izdajo ali«.
V zadnjem odstavku 110. člena statuta se za besedo 

»določbe« doda besedilo »tega statuta, ki urejajo referendum 
o splošnem aktu občine, ter«.

10. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji 

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2017
Kamnik, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

1051. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Kamnik

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Statuta Občine 
Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) ter 153. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15) je 
Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 5. 4. 2017 sprejel

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

 Občinskega sveta Občine Kamnik

1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni 

list RS, št. 97/15) se v drugem odstavku 15. člena za besedo 
»člena« doda besedna zveza »tega poslovnika«.

2. člen
V prvi alineji petega odstavka 17. člena poslovnika se 

besedna zveza »zakonu ali v statutu občine« nadomesti z 
besedno zvezo »zakonu, statutu občine ali tem poslovniku«.
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V zadnjem odstavku 17. člena poslovnika se besedna 
zveza »za katere« nadomesti z besedno zvezo »s katerimi«.

3. člen
Drugi odstavek 24. člena poslovnika se spremeni, tako 

da se glasi:
»Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda 

in gradivom se posreduje po elektronski pošti županu, podž-
upanom, predsedniku in članom nadzornega odbora občine 
in delovnih teles sveta, direktorju občinske uprave, vodjem 
oddelkov in predsednikom svetov krajevnih skupnosti.«

4. člen
V 27. členu poslovnika se na koncu naslova pred zakle-

pajem doda besedna zveza »redne seje«.
V prvem odstavku 27. člena poslovnika se besedilo »z 

zahtevami predlagateljev sklica seje« nadomesti z besedilom 
»s predlogi, ki jih podajo predlagatelji iz 100. člena tega po-
slovnika«.

5. člen
Peti in šesti odstavek 33. člena poslovnika se spreme-

nita, tako da se glasita:
»Predlog za razširitev dnevnega reda se lahko sprejme 

le, če so razlogi zanj nastali po sklicu seje in je predlogu 
priloženo gradivo, ki je pripravljeno v skladu z določili tega 
poslovnika. Predlog za razširitev mora biti posredovan župa-
nu najkasneje 3 dni pred dnem, določenim za sejo sveta. V 
primeru nespoštovanja tega roka mora predlagatelj razširitve 
posebej obrazložiti razloge za tako ravnanje.

V primeru, ko župan ugotovi, da so izpolnjeni pogo-
ji iz prejšnjega odstavka tega člena, predlog za razširitev 
dnevnega reda skupaj z gradivom posreduje svetnikom po 
elektronski pošti praviloma najkasneje 48 ur pred začetkom 
seje. V primeru, ko župan ugotovi, da pogoji iz prejšnjega od-
stavka tega člena niso izpolnjeni, o tem obvesti predlagatelja 
razširitve.«

6. člen
V prvem odstavku 40. člena poslovnika se črta besedna 

zveza »oziroma ni pogojev za odločanje«.

7. člen
V 43. členu poslovnika se beseda »svetnik« v vseh 

sklonih nadomesti z besedo »govornik« v ustreznem sklonu.

8. člen
54. člen poslovnika se spremeni, tako da se glasi:

»(poročilo o glasovanjih seje sveta)
Svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom, ki za 

to pisno zaprosijo, se najkasneje v sedmih dneh po seji sveta 
v elektronski obliki posreduje poročilo o glasovanjih z glaso-
valno napravo.«

9. člen
Prvi odstavek 56. člena poslovnika se spremeni, tako 

da se glasi:
»Tajno se glasuje z uporabo glasovalne naprave (tajno), 

kot to določa prvi odstavek 53. člena tega poslovnika, ali z 
glasovnicami, kot to določajo ta člen, 57. in 58. člen tega 
poslovnika.«

10. člen
V 58. členu poslovnika se v naslovu za besedo »izida« 

doda beseda »tajnega«.

11. člen
V drugem odstavku 59. člena poslovnika se črta besedilo 

», ki so bili sprejeti,« in »z glasovalno napravo«.

12. člen
V drugem in četrtem odstavku 60. člena poslovnika se be-

sedna zveza »v sejnem dosjeju« nadomesti z besedno zvezo 
»na strežniku občine«.

V 60. členu poslovnika se črta zadnji odstavek.

13. člen
Drugi odstavek 62. člena poslovnika se spremeni, tako 

da se glasi:
»Okvirni program dela opredeljuje prednostne naloge, 

upoštevaje program dela občinske uprave za tekoče leto, pre-
dloge svetnikov, svetniških skupin, delovnih teles sveta in pre-
dloge nadzornega odbora občine.«

14. člen
V drugem odstavku 74. člena poslovnika se besedna 

zveza »zakonu ali statutu občine« nadomesti z besedno zvezo 
»zakonu, statutu občine ali tem poslovniku«.

15. člen
V 98. členu poslovnika se doda nov drugi odstavek, ki 

se glasi:
»Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji delovnega 

telesa, zlasti pa podatke o navzočnosti članov delovnega telesa 
na seji delovnega telesa in ob posameznem glasovanju, o odso-
tnosti članov delovnega telesa, udeležbi vabljenih, predstavnikov 
javnosti in občanov na seji delovnega telesa, sprejetem dnev-
nem redu, imenih razpravljavcev, izidih glasovanja o posameznih 
predlogih, sklepih in vseh postopkovnih odločitvah.«

16. člen
Na koncu zadnjega odstavka 103. člena poslovnika se 

pred piko doda besedilo »in pri pripravi splošnih aktov, s kate-
rimi se predlaga razširitev dnevnega reda seje«.

17. člen
V prvem odstavku 106. člena poslovnika se besedna 

zveza »seje sveta« nadomesti z besedno zvezo »ene izmed 
naslednjih sej sveta«.

18. člen
Na koncu tretjega odstavka 108. člena poslovnika se pred 

piko doda besedilo »ter je mnenje predložil«.

19. člen
V drugem odstavku 112. člena poslovnika se črta beseda 

»in«, na koncu odstavka pa se pred piko doda besedilo », in 
mnenje župana, če ni bil predlagatelj ter je mnenje predložil«.

20. člen
V 115. členu poslovnika se doda nov peti odstavek, ki 

se glasi:
»Amandma k predlogu odloka v drugi obravnavi, ki je na 

dnevni red seje uvrščen z razširitvijo, ali amandma k predlogu 
odloka v drugi obravnavi, ki je uvrščen na dnevni red izredne seje, 
se lahko vloži na seji sveta do konca obravnave predloga odloka.«

Dosedanji peti do sedmi odstavek 115. člena poslovnika 
postanejo šesti do osmi odstavek.

21. člen
V prvi povedi 117. člena poslovnika se za besedo »odlo-

ka« doda besedilo »oziroma župana, če ni bil predlagatelj,«.
V drugi povedi 117. člena poslovnika se za besedo »pre-

dlagatelj« doda besedilo »odloka oziroma župan, če ni bil 
predlagatelj,«.

22. člen
V zadnji alineji prvega odstavka 124. člena poslovnika 

se pred piko doda besedilo »iz zadnjega odstavka 135. člena 
tega poslovnika«.

V 124. členu poslovnika se doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi:
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»Pri skrajšanem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za 
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.«

Dosedanji drugi in tretji odstavek 124. člena poslovnika 
postaneta tretji in četrti odstavek.

23. člen
Besedilo 132. člena poslovnika se spremeni, tako da se 

glasi:
»O drugih aktih, za pripravo katerih se smiselno upora-

bljajo določbe tega poslovnika za vsebino odloka, in ki jih lahko 
predlagajo tisti, ki imajo pravico predlagati odlok, razen o statu-
tu občine, poslovniku sveta in odloku, odloča svet praviloma v 
eni obravnavi. Amandmaje k tem aktom je mogoče predlagati 
na sami seji sveta do konca obravnave predloga akta. Za ostala 
vprašanja glede amandmajev se smiselno uporabljajo določbe 
tega poslovnika za amandmaje.

Svet lahko sklene, da bo obravnaval akte iz prejšnjega 
odstavka tega člena na način, kot ga določa ta poslovnik za 
sprejem odloka. Za amandmaje k tem aktom se smiselno upo-
rabljajo določbe tega poslovnika za amandmaje.«

24. člen
V tretjem odstavku 140. člena poslovnika se za besedno 

zvezo »predlogov političnih strank« doda besedna zveza »ozi-
roma list«.

V četrtem odstavku 140. člena poslovnika se črta bese-
dna zveza »z javnim glasovanjem«.

V zadnjem odstavku 140. člena poslovnika se beseda 
»glasovanje« nadomesti z besedilom »postopek iz tega člena«.

25. člen
V prvem odstavku 148. člena poslovnika se črta vejica, 

beseda »ga« pa se nadomesti z besedo »ter«.

26. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2017
Kamnik, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

1052. Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih 
dejavnosti v Občini Kamnik

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 
100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. 
US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), Zako-
na o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 
– popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 
57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb1) in 17. člena Statuta Občine 
Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Ka-
mnik na 19. seji dne 5. 4. 2017 sprejel

O D L O K
o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti  

v Občini Kamnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v 

Občini Kamnik (v nadaljnjem besedilu: odlok) določa vrste so-

cialno varstvenih storitev, financiranje, izvajalce, upravičence in 
postopke za uresničevanje socialno varstvenih storitev v Občini 
Kamnik (v nadaljnjem besedilu: občina).

2. člen
Socialno varstvena dejavnost v občini obsega prepre-

čevanje in reševanje socialne problematike posameznikov in 
družin.

Socialno varstvene storitve so namenjene preprečevanju 
socialnih stisk in težav in obsegajo aktivnosti in pomoč posa-
mezniku in družini.

3. člen
Socialno varstvene storitve, ki jih (so)financira občina so:
– družinski pomočnik,
– pomoč družini na domu,
– storitve v socialno varstvenih zavodih (splošni in poseb-

ni socialni zavodi),
– stroški pogrebnih storitev,
– delovanje Območnega združenja Rdečega križa Ka-

mnik.
– sodelovanje z nevladnimi organizacijami,
– razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino.
Občina v skladu z Zakonom o preprečevanju uporabe pre-

povedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog, za 
spremljanje in koordinacijo preprečevanja uživanja prepoveda-
nih drog in za izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje 
uporabe prepovedanih drog lahko ustanovi lokalno akcijsko 
skupino in za ta namen zagotovi sredstva za njeno delovanje.

Občina lahko načrtuje, financira in izvaja politike razvoja 
socialnega podjetništva na območju Občine Kamnik oziroma 
na ravni razvoja regije.

Skladno s finančnimi zmožnostmi občina zagotavlja sred-
stva v vsakoletnem Odloku o proračunu občine.

4. člen
Občina zagotavlja sredstva za financiranje socialno var-

stvenih storitev za občane, ki imajo prijavljeno stalno prebivali-
šče v občini ter za tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje 
v občini.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, 
se stroški socialno varstvene storitve iz tretje alineje prvega 
odstavka 3. člena odloka v primeru prijave stalnega prebiva-
lišča na naslovu socialno varstvenega zavoda financirajo iz 
proračuna občine, v kateri je imel upravičenec prijavljeno stal-
no prebivališče pred prijavo stalnega prebivališča na naslovu 
navedenega zavoda.

5. člen
Izvajalci storitev so naslednji:
– javni zavodi,
– zasebni zavodi,
– društva, nevladne in druge prostovoljne in neprofitne 

organizacije.

6. člen
Sredstva za financiranje storitev izvajalci pridobivajo iz 

naslednjih virov:
– Občina Kamnik,
– druge občine,
– pristojna ministrstva,
– evropska sredstva,
– donacijska in sponzorska sredstva,
– drugo.

II. DRUŽINSKI POMOČNIK

7. člen
Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi po-

moč, ki jo potrebuje.



Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 21. 4. 2017 / Stran 3117 

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna 
oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko 
gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh 
osnovnih življenjskih potreb (v nadaljnjem besedilu: invalidna 
oseba).

8. člen
Invalidna oseba v primeru izbire družinskega pomočnika 

obdrži pravico do dodatka za tujo nego in pomoč oziroma dodatka 
za pomoč in postrežbo, katerega se času, ko ji pomoč nudi dru-
žinski pomočnik, izplačuje občini, v skladu z veljavno zakonodajo.

Postopek o priznanju pravice do izbire družinskega po-
močnika vodi pristojni center za socialno delo v skladu z ve-
ljavno zakonodajo.

9. člen
Če je invalidna oseba lastnik nepremičnine, se mu prepo-

ve odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist 
občine, ki zanj financira to storitev, vendar le v primeru, če gre 
za nepremičnino, na kateri uporabnik storitve nima prijavljene-
ga stalnega prebivališča. O prepovedi odtujitve in obremenitve 
nepremičnine v korist občine, pristojni center za socialno delo 
odloči v izreku odločbe. Prepoved odtujitve in obremenitve se 
zaznamuje v zemljiški knjigi na podlagi dokončne odločbe.

III. POMOČ DRUŽINI NA DOMU

10. člen
Pomoč na domu je socialno varstvena storitev, ki obsega 

socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter 
v drugih primerih, ko pomoč na domu lahko nadomesti institu-
cionalno varstvo.

Socialna oskrba je namenjena osebam, ki imajo zagoto-
vljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem 
okolju, vendar se zaradi starosti, hude invalidnosti, kronične 
bolezni ali težje telesne ali duševne motnje ne morejo oskrbo-
vati ali negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne 
zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

11. člen
Javno službo za storitev pomoč družini na domu lahko 

opravljajo javni socialno varstveni zavodi (domovi za starejše 
ali centri za socialno delo) na podlagi neposredne pogodbe o 
izvajanju in druge pravne osebe oziroma zasebniki v skladu s 
predpisanimi standardi in normativi na podlagi koncesije, ki jo 
podeli občinski upravni organ.

12. člen
K ceni storitve pomoči na domu si mora izvajalec socialno 

varstvene storitve pomoči na domu pridobiti soglasje Občinske-
ga sveta Občine Kamnik.

Izvajalec socialno varstvene storitve pomoči na domu opra-
vlja storitev pomoči na domu skladno z veljavno zakonodajo.

13. člen
Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila 

storitve pomoči na domu, lastnik nepremičnine, se mu prepove 
odtujiti in obremeniti nepremičnino v korist občine, vendar le v 
primeru, če gre za nepremičnino, na kateri uporabnik storitve 
nima prijavljenega stalnega prebivališča.

O prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v 
korist občine, pristojni center za socialno delo odloči v izreku 
odločbe. Prepoved odtujitve in obremenitve se zaznamuje v 
zemljiški knjigi na podlagi dokončne odločbe.

IV. STORITVE V SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH, 
KADAR JE UPRAVIČENEC OZIROMA DRUG ZAVEZANEC 

DELNO ALI V CELOTI OPROŠČEN PLAČILA

14. člen
Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v za-

vodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se 

upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in 
lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in var-
stvo ter zdravstveno varstvo.

Institucionalno varstvo opravljajo domovi za starejše 
(splošni socialni zavodi) na območju Republike Slovenije. Do-
movi za starejše lahko opravljajo tudi institucionalno varstvo 
za mlajše invalidne osebe, vendar se opravljanje teh storitev 
organizira v posebni enoti.

Posebni socialno varstveni zavodi za odrasle opravljajo 
posebne oblike institucionalnega varstva za odrasle duševno 
in telesno prizadete osebe.

Varstveno delovni centri so javni socialno varstveni za-
vodi, ki pokrivajo potrebe odraslih invalidnih oseb z motnjo v 
duševnem in telesnem razvoju.

Poleg storitev iz prejšnjega odstavka lahko varstveno 
delovni centri opravljajo tudi institucionalno varstvo odraslih 
duševno in telesno prizadetih oseb ter pomoč družinam dušev-
no in telesno prizadetih oseb. Varstveno delovni centri lahko 
opravljajo tudi posebne oblike priprav na zaposlitev.

15. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitve iz drugega, 

tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena odloča in vodi 
postopek pristojni center za socialno delo.

16. člen
Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila 

storitve institucionalnega varstva lastnik nepremičnine, se mu 
z odločbo o oprostitvi plačila prepove odtujiti in obremeniti ne-
premičnino, katere lastnik je, v korist občine, ki zanj financira 
omenjeno storitev.

O prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v 
korist občine pristojni center za socialno delo odloči v izreku 
odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva. 
Prepoved odtujitve in obremenitve se zaznamuje v zemljiški 
knjigi na podlagi dokončne odločbe iz prejšnjega odstavka.

V. STROŠKI POGREBNIH STORITEV

17. člen
Stroške pogrebnih storitev za pokojne občane Občine 

Kamnik, ki so brez dedičev ali leti finančno niso sposobni 
poravnati pogrebnih stroškov, plača občina. Plačnik pogreba 
je lahko tudi druga fizična ali pravna oseba.

Način pokopa in pogrebne svečanosti je potrebno opraviti 
v skladu z voljo umrlega. Občina krije izključno stroške pokopa, 
ki so del pogrebnih stroškov in so tisti stroški, ki so neobhodno 
potrebni za pokop.

Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik 
zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja za-
dnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel 
pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti 
niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v 
kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.

VI. OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA KAMNIK

18. člen
Rdeči križ Slovenije je nepridobitna, neodvisna, humani-

tarna organizacija nacionalnega pomena, ki deluje na območju 
Republike Slovenije.

Rdeči križ sestavljajo lokalne organizacije in sicer na 
območju občine je Območno združenje Rdečega križa Kamnik 
(v nadaljnjem besedilu: OZ RK Kamnik).

Občina z OZ RK Kamnik sklene vsako leto neposredno 
pogodbo o sofinanciranju delovanja OZ RK Kamnik in njegove-
ga specifičnega programa lokalnega pomena, ki ga v javnem 
interesu izvaja OZ RK Kamnik, in sicer na podlagi dogovorjenih 
letnih programov.
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19. člen
OZ RK Kamnik za občino opravlja predvidoma naslednje 

naloge:
– izvaja socialno dejavnost,
– izvaja krvodajalske akcije in pridobivanje darovalcev 

človeških organov (skupaj s Slovenijatransplant),
– izvaja različne oblike izobraževanj (nega bolnikov na 

domu, tečaji prve pomoči …),
– izvajanje dejavnosti ob naravnih in drugih nesrečah,
– izvajanje aktivnosti z mladimi (sodelovanje s šolami, 

vrtci …),
– izvaja letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok,
– izvaja pomoč pri delu s starostniki (obiskovanje starej-

ših, srečanja …),
– izvaja službo za poizvedovanje (pogrešane osebe, be-

gunci, razdružene družine …),
– izvaja informativno propagandno dejavnost,
– druge naloge, ki se dogovorijo s pogodbo.

VII. SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI

20. člen
Občina za namene sodelovanja z nevladnimi organiza-

cijami letno objavi javni razpis za sofinanciranje nevladnih 
organizacij na področju socialnega varstva.

Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo 
imenuje župan občine. Komisija deluje v skladu s Pravilnikom 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in 
Pravilnikom o sofinanciranju socialnovarstvenih in karitativnih 
programov v Občini Kamnik.

21. člen
Občina na javnem razpisu sofinancira naslednje progra-

me, ki jih izvajajo nevladne organizacije:
– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z 

dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, in drugi programi 
s področja varovanja duševnega zdravja,

– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in 
drugi programi pomoči invalidom,

– programi, ki omogočajo izvajanje karitativne dejavnosti,
– programi za delo z zasvojenimi,
– programi medgeneracijskih skupin za samopomoč ter 

drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje so-
cialne izključenosti starostnikov,

– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim 
kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih 
storitev,

– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mla-
dostnikov ter programi pomoči žrtvam nasilja,

– programi pomoči različnim starostnim skupinam in po-
sameznikom kot osebam s posebnimi potrebami, namenjeni 
odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih razpisnih pro-
gramov,

– individualno družabništvo.

VIII. RAZVOJNI IN DOPOLNILNI PROGRAMI,  
POMEMBNI ZA OBČINO

22. člen
Razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino, so 

naslednji:
– enkratna denarna pomoč za novorojence v Občini Ka-

mnik,
– enkratna denarna pomoč,
– novoletna obdaritev varovancev nevladnih organizacij 

in zavodov,
– skrb za brezdomce,
– sofinanciranje programov rejencev in rejnikov iz Občine 

Kamnik,

– program Razdelilnica brezplačnih toplih obrokov,
– program Dnevni center za osebe s težavami v dušev-

nem zdravju,
– program Dnevni center za invalidne osebe,
– nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreže javne 

službe,
– razvoj podpornih sistemov za varstvo starejših občanov,
– letovanje socialno in zdravstveno ogroženih otrok,
– mamografija, klinični pregledi in ultrazvok dojk,
– socialno podjetništvo.

1. Enkratna denarna pomoč za novorojence  
v Občini Kamnik

23. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojence je enkratna 

denarna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev ob-
činskega proračuna, s katero se družini zagotovi dopolnilni 
prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

24. člen
Upravičenci, pogoji, način dodelitve, višina in postopek 

za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence, so 
podrobneje določeni v Pravilniku o enkratni denarni pomoči za 
novorojence v Občini Kamnik.

2. Enkratna denarna pomoč v Občini Kamnik

25. člen
Enkratna denarna pomoč je namenjena posamezniku ali 

družini, ki se je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke 
bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesre-
če, izgube dohodkov in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko 
ogrožale preživetje posameznika ali družine) znašla v posebej 
težkih socialnih razmerah.

Enkratno denarno pomoč lahko upravičenec prejme en-
krat letno.

26. člen
Upravičenci, pogoji, način dodelitve, višina in postopek 

za dodelitev enkratne denarne pomoči, so podrobneje določe-
ni v Pravilniku o dodelitvi enkratne denarne pomoči v Občini 
Kamnik.

3. Obdaritev varovancev nevladnih organizacij  
in zavodov

27. člen
Občina zagotavlja sredstva za obdaritev oseb, ki so na-

meščene v zavode (Dom starejših občanov Kamnik), in drugih 
ranljivih oseb, ki so vključene v druge oblike organiziranega 
varstva in pomoči, ki jih na podlagi tega odloka sofinancira 
Občina Kamnik.

4. Skrb za brezdomce

28. člen
Občina skupaj s Centrom za socialno delo Kamnik rešuje 

problematiko brezdomcev. Pristojni center nudi pomoč osebam 
v smislu urejanja njihovega statusa, dokumentov, dohodkov, 
stikov s sorodniki, zdravstvenega stanja, iskanja možnosti za-
poslitve, druženja in s tem širjenja socialne mreže.

Občina zagotavlja sredstva za plačilo nastanitvenih mo-
žnosti za brezdomce, prav tako jim svetuje oziroma pomaga 
z urejanjem možnih rešitev za blaženje njihovih stisk (za do-
delitev enkratne denarne pomoči, obiskovanje Razdelilnice 
brezplačnih toplih obrokov in podobno).

29. člen
Uporabniki so materialno in socialno ogrožene brezdo-

mne osebe, brez premoženja, s stalnim prebivališčem v Občini 
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Kamnik. Uporabniki so prejemniki denarne socialne pomoči, 
nizke starostne ali invalidske pokojnine ali prejemajo drug 
minimalni dohodek.

Uporabnik, ki nima urejene denarne socialne pomoči, 
je dolžan s pomočjo strokovnih delavcev pristojnega centra 
za socialno delo, takoj po sprejemu urediti vse formalnosti za 
pridobitev materialnih pravic.

5. Sofinanciranje programov rejencev in rejnikov  
iz Občine Kamnik

30. člen
Izvajanje nadstandardnih programov v okviru rejniške 

službe strokovno vodi pristojni center za socialno delo. Ob-
čina po svojih zmožnostih zagotavlja sredstva za strokovna 
izobraževanja rejnikov, srečanja in novoletna obdarovanja 
rejencev in rejnikov iz občine Kamnik ter morebitne druge 
programe, za katera sredstva niso zagotovljena v državnem 
proračunu.

6. Razdelilnica brezplačnih toplih obrokov

31. člen
Razdelilnica brezplačnih toplih obrokov je program na 

področju zagotavljanja socialnih storitev oskrbe, ki se izvaja z 
izvajalcem, ki zagotavlja vse ustrezne normative in standarde 
in je izbran na podlagi predhodnega javnega razpisa. Storitev 
se izvaja vse delovne dni celo leto. Namen storitve je zagota-
vljanje brezplačnega toplega obroka uporabnikom in družinam 
s stalnim ali začasnim prebivališčem v Občini Kamnik, ki se 
nahajajo v socialni stiski in izpolnjujejo vsaj enega izmed spo-
dnjih pogojev:

– so prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega 
dodatka,

– prejemajo pokojnino, nižjo od 477,00 EUR,
– mladoletni otroci, katerih starši so prejemniki denarne 

socialne pomoči, varstvenega dodatka ali pokojnine nižje od 
477,00 EUR,

– so se znašli v drugi težki situaciji, kar ugotovi strokovna 
služba občine.

32. člen
Uporabniki Razdelilnice na občini prejmejo napotnico in 

podpišejo letno pogodbo o obiskovanju Razdelilnice.
Občina Kamnik za potrebe Razdelilnice zagotovi ustrezen 

prostor in kader. Za uporabnike Razdelilnice je topel obrok 
hrane brezplačen.

7. Dnevni center za osebe s težavami  
v duševnem zdravju

33. člen
Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju 

(v nadaljevanju: dnevni center) je namenjen osebam s težava-
mi v duševnem zdravju, ki se večkrat vračajo na zdravljenje v 
psihiatrične ustanove ali so zapustili socialno varstveni zavod 
in prekinili zdravljenje. Dnevni center je namenjen tudi svojcem 
in skrbnikom uporabnikov.

34. člen
Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju 

strokovno vodi Center za socialno delo Kamnik.
Obiskovanje dnevnega centra je za uporabnike iz Občine 

Kamnik brezplačno.

35. člen
Dnevni center pridobiva sredstva za delovanje iz prora-

čuna Občine Kamnik, proračuna države, drugih občin, prispev-
kov uporabnikov, donatorjev in drugih virov. Občina zagotavlja 
sredstva za plačo dveh in pol strokovnih delavcev, materialne 
stroške, program in investicijska popravila zgradbe in prostorov.

36. člen
Program uporabnikom nudi druženje, skupno ustvarjanje, 

promocijo zdravega življenja, povezovanje, socialno vključeva-
nje, pa tudi dodatno pomoč pri skrbi zase.

8. Dnevni center za invalidne osebe

37. člen
Dnevni center za invalidne osebe (v nadaljevanju: dnevni 

center) je namenjen mlajšim invalidnim osebam s posebnimi 
potrebami, po zaključku rednega šolanja. Dnevni center je 
namenjen tudi svojcem in skrbnikom uporabnikov.

38. člen
Dnevni center za mlajše invalidne osebe s posebnimi 

potrebami strokovno izvaja nevladna organizacija, izbrana na 
javnem razpisu.

Obiskovanje dnevnega centra je za uporabnike iz Občine 
Kamnik brezplačno.

39. člen
Dnevni center pridobiva sredstva za delovanje iz prora-

čuna Občine Kamnik, proračuna države, drugih občin, prispev-
kov uporabnikov, donatorjev in drugih virov. Občina zagotavlja 
sredstva za prostor, plačo dveh strokovnih delavk, materialne 
stroške, terapevtske pripomočke, program in nakup osnovnih 
sredstev.

40. člen
Program uporabnikom nudi druženje, skupno ustvarjanje, 

promocijo zdravega življenja, povezovanje, socialno vključeva-
nje, pa tudi dodatno pomoč pri skrbi zase.

9. Nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreže 
javne službe

41. člen
Nadomestne oblike bivanja oziroma oskrbe izven mreže 

javne službe opravljajo stanovanjske skupine za osebe s teža-
vami v duševnem zdravju ali se opravljajo v drugi organizirani 
obliki.

42. člen
O nastanitvi občanov občine v stanovanjsko skupnost in o 

delni ali celotni oprostitvi plačila oskrbe, odloča pristojen organ 
občine, na podlagi predhodno pridobljenega mnenja pristojne-
ga centra za socialno delo.

Doplačilo se določi kot razlika med polno ceno biva-
nja v stanovanjski skupnosti, zmanjšano za vse pridobljene 
subvencije in ugotovljenim prispevkom uporabnika storitve, 
njegovih družinskih članov in/ali zavezanca za plačilo stori-
tve. Prispevek uporabnika storitve, njegovih družinskih članov 
in/ali zavezanca za plačilo storitve se ugotavlja na podlagi 
meril iz Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih 
socialno varstvenih storitev. Doplačilo se v skladu s pogodbo 
oziroma dogovorom, mesečno nakazuje neposredno stano-
vanjski skupnosti na podlagi izstavljenega računa za pretekli 
mesec.

10. Razvoj podpornih sistemov za varstvo  
starejših občanov

43. člen
Občinski model za reševanje potreb starejših v Občini 

Kamnik se razvija postopno. Izvajalec občinskega modela je 
vsako leto izbran na javnem razpisu.

Kakovost bivanja je v največji meri pogojena z možno-
stjo, da ostarela oseba lahko ostane v domačem okolju in ji je 
nudena primerna pomoč. S pomočjo tega modela se tovrstna 
pomoč starejšim nudi preko mreže prostovoljcev in skupin za 
samopomoč.
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44. člen
Sestavni del razvoja tega modela je tudi svetovalna pisar-

na za starejše občane, ki nudi osebne pogovore, vprašanja s 
področja prava, zdravja, financ, nepremičnin in drugo.

Vse storitve v okviru modela razvoja podpornih sistemov 
za varstvo starejših občanov za uporabnike iz Občine Kamnik 
so brezplačne.

Občina Kamnik zagotavlja sredstva za prostor, delovanje 
prostovoljcev na terenu, sredstva za svetovanje strokovnjakov 
s področja dedovanja, premoženja, zdravja, brezplačne delav-
nice za nove prostovoljne skupine, brezplačna predavanja ipd.

11. Letovanje socialno in zdravstveno ogroženih otrok

45. člen
Letovanje socialno in zdravstveno ogroženih otrok iz Ob-

čine Kamnik izvaja OZ RK Kamnik.
OZ RK Kamnik vsako leto v ta namen izvede javni razpis, 

na podlagi katerega pripravi seznam otrok, ki so upravičeni do 
tovrstnega letovanja.

Občina z OZ RK Kamnik sklene vsako leto neposredno 
pogodbo o sofinanciranju izvedbe letovanja socialno in zdra-
vstveno ogroženih otrok.

12. Mamografija, klinični pregledi in ultrazvok dojk

46. člen
Občina Kamnik skrbi za zdravje občank in občanov, tako 

da so/financira različne zdravstvene preglede, kot so:
– mamografija, ki je namenjena ugotavljanju začetnih 

rakavih sprememb v dojki,
– klinični pregledi,
– ultrazvok dojk.

47. člen
Občina Kamnik vsako leto podpiše letno pogodbo z izva-

jalcem storitev. Mamografija, klinični pregledi in ultrazvok dojk 
so za občanke in občane Občine Kamnik brezplačni.

IX. LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA ZA PREPREČEVANJE 
ZLORABE DROG IN DRUGIH NEKEMIČNIH SREDSTEV

48. člen
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zlorabe drog 

in drugih nekemičnih sredstev v Občini Kamnik (v nadaljeva-
nju: LAS) je strokovno posvetovalno telo župana, pristojna za 
pripravo usklajenih ukrepov na področju drog in drugih neke-
mičnih sredstev ter spremljanje njihovega izvajanja. LAS se-
stavljajo predstavniki javnih zavodov, občine, policije ter ostalih 
nevladnih organizacij s tega področja.

49. člen
Naloge Lokalne akcijske skupine so predvsem:
– povezovanje in usklajevanje aktivnosti različnih akterjev 

na lokalni ravni za razvoj preventivnih programov (izobraževalni 
programi v obliki predavanj in delavnic za posamezne ciljne 
skupine),

– spremljanje in prepoznavanje problematike drog, po-
nudbe in povpraševanjaocenjevanje stanja rabe in zlorabe 
drog med otroki in mladino,

– ozaveščanje in informiranje lokalnega prebivalstva o 
problematiki drog in drugih nekemičnih sredstev,

– spodbujanje in zagotavljanje prostočasnih dejavnosti in 
varnih prostorov za mlade,

– zagotavljanje čim širše skrbi za mlade, zlasti zaščita 
zdrave populacije.

50. člen
Sredstva za delovanje LAS se zagotovijo v občinskem 

proračunu za tekoče leto.

Poleg tega občina vsako leto v okviru te postavke za-
gotovi sredstva za izvedbo različnih brezplačnih predavanj in 
delavnic v vrtcih za starše predšolskih otrok.

X. SOCIALNO PODJETNIŠTVO

51. člen
Socialno podjetništvo je vrsta družbeno odgovornega 

podjetništva, ki si v prvi vrsti prizadeva za ustvarjanje javnega 
dobrega. Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost, 
spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, zagotavlja 
dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem inte-
resu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna 
delovna mesta ter socialno in poklicno reintegracijo najbolj 
ranljivih skupin ljudi na trgu dela.

52. člen
Izvajalci socialnega podjetništva pridobivajo sredstva iz 

proračuna Občine Kamnik, proračuna države, drugih občin, 
donatorjev in drugih virov.

XI. OSTALE DOLOČBE

53. člen
Na podlagi zakonodaje lahko Občina Kamnik pri pristoj-

nem sodišču vlaga zahtevke za omejitev premoženja oseb, 
ki so uživale pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu.

54. člen
Ob uveljavljanju pravic iz prve, druge in tretje alineje 

prvega odstavka 3. člena tega odloka, ki se financirajo iz ob-
činskega proračuna in za katere postopke vodi in o njih odloča 
pristojni center za socialno delo, pristojni občinski organ občine 
poda predhodno mnenje o znanih okoliščinah v roku 8. dni od 
prejema obvestila pristojnega centra za socialno delo, da vodi 
postopek, v katerem odloča o navedenih pravicah.

55. člen
Izvajalci socialno varstvenih storitev morajo pristojnemu 

občinskemu organu občine na njegovo zahtevo omogočiti pre-
gled porabe sredstev. Župan občine lahko odredi tudi dodatni 
izredni nadzor.

V kolikor pristojna občinska služba ob pregledu ugotovi 
manjše nepravilnosti, izvajalca na zadevo opozori in določi rok 
za odpravo leteh in vse zavede v zapisniku. V kolikor izvajalec 
nepravilnosti še vedno ne odpravi, lahko župan uvede notranjo 
revizijo poslovanja tega izvajalca.

XII. KONČNE DOLOČBE

56. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/17-4/2
Kamnik, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

1053. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskih cestah

Na podlagi 95. in 96. člena Zakona o cestah (Uradni list 
RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), osmega od-
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stavka 9. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni 
list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZINB, 54/14 – odl. US in 
81/15) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, 
št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 5. 4. 
2017 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskih cestah

1. člen
V Odloku o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 50/15, 

v nadaljevanju: odlok) se v 33. členu odloka doda novi tretji 
odstavek, ki se glasi:

»Gradnja novega odprtega javnega komunikacijskega 
omrežja visokih hitrosti je na območju Občine Kamnik v javnem 
interesu, zaradi česar lahko upravljavec občinskih cest izda 
soglasje k posegom v cestno telo občinske ceste brez zahteve 
po izpolnitvi pogojev iz 10. in 11. točke drugega odstavka tega 
člena, v kolikor se je rok za odpravo napak v garancijski dobi 
pet let na tej cesti že iztekel«.

Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek 33. člena 
odloka se ustrezno preštevilčijo v četrti, peti, šesti in sedmi 
odstavek.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2017
Kamnik, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

1054. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih 
programov in projektov v Občini Kamnik

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 
in 76/16 – odl. US), 27. člena Zakona o javnem interesu v 
mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Zakona o mla-
dinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10) in 17. člena 
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski 
svet Občine Kamnik na 19. seji dne 5. 4. 2017 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju mladinskih programov  

in projektov v Občini Kamnik

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa upravičence, pogoje, postopek, kri-

terije in merila za sofinanciranje mladinskih programov in pro-
jektov, dejavnosti mladinskega centra in mladinskega sveta (v 
nadaljevanju: sofinanciranje).

2. člen
Sofinanciranje se izvede na podlagi javnega razpisa ali 

javnega poziva, ki se objavi na uradni spletni strani Občine 
Kamnik ali v drugih lokalnih sredstvih javnega obveščanja, 
razen v primeru iz 19. člena tega pravilnika.

VSEBINSKE DOLOČBE

3. člen
Opredelitev pojmov po tem pravilniku:
– ''mladinski program (dejavnost)'' je kontinuirano izvaja-

nje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto (sreča-
nja najmanj enkrat tedensko, najmanj devet mesecev v letu);

– ''mladinski projekt'' je posamična aktivnost izvajalca – 
posamični zaključen enkratni dogodek.

4. člen
Namen sofinanciranja po tem pravilniku je omogočanje 

mladinskega dela in vzpodbujanje razvoja mladinske politike 
s podporo kvalitetnim mladinskim programom, projektom ozi-
roma mladinskim organizacijam na lokalni ravni, ki prispevajo 
k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključe-
vanju mladih.

5. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje zlasti mladinskih 

programov in projektov, ki:
– vključujejo neformalno izobraževanje in druge obšolske 

dejavnosti;
– vključujejo informativna središča in druge oblike infor-

miranja ter svetovanja mladim;
– vključujejo raziskovalno dejavnost mladih;
– vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega 

časa;
– vključujejo programe za preprečevanje uživanja drog in 

drugih nevarnih substanc;
– spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi;
– spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost;
– spodbujajo inovativnost med mladimi;
– spodbujajo delovanje na področju medgeneracijskega 

sodelovanja;
– vključujejo mladinsko prostovoljno delo;
– preventivni programi na različnih vsebinskih področjih.
Predmet sofinanciranja ne morejo biti mladinski programi 

in projekti, ki imajo naravo:
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraže-

vanja;
– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru usta-

nov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in 
financiranju vzgoje in izobraževanja;

– investicij ali nakupa opreme;
– vključevanje odvisnikov v skupnosti za zdravljenje od-

visnosti;
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znanstve-

nega značaja.

6. člen
Upravičenci do sofinanciranja po tem pravilniku so ne-

profitne organizacije, zavodi, društva, zveze društev oziroma 
organizacij, ki so nosilci programov in projektov, namenjenim 
mladim med 15. in dopolnjenim 29. letom starosti, ki delujejo 
na območju Občine Kamnik.

Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja pa imajo 
tisti prijavitelji, ki izvajajo izključno programe in projekte za 
mlade, njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v 
Občini Kamnik.

7. člen
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in projek-

tov imajo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje mladinske dejavnosti v skla-

du z zakonom;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske 

in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– nimajo preteklih neporavnanih obveznosti do Občine 

Kamnik;
– delujejo na območju občine najmanj eno leto;
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– programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Ka-
mnik (mladi od 15 do dopolnjenega 29 leta starosti);

– programi in projekti so v interesu Občine Kamnik;
– imajo najmanj 90 % članstva v starosti od 15. do dopol-

njenega 29. leta starosti;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so raz-

vidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in 
projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež 
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov;

– v primeru, da so bili prejemniki sredstev na javnem 
razpisu ali javnem pozivu Občine Kamnik za mladinske pro-
grame in projekte v preteklem letu, morajo imeti izpolnjene vse 
pretekle pogodbene obveznosti.

POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV

8. člen
Finančna sredstva se prijaviteljem dodelijo na podlagi 

javnega razpisa ali javnega poziva. Vrednost sofinanciranja 
je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem 
proračunu za področje mladinskih dejavnosti.

9. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo, da gre za javni razpis za izbiro programov in 

projektov v mladinskem sektorju in da se sofinancirajo tisti, ki 
so ovrednoteni višje;

– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega razpisa;
– navedbo upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji in njihovi 

programi in projekti;
– merila in kriterije za vrednotenje mladinskih programov 

in projektov ter stroškov delovanja;
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za 

predmet javnega razpisa;
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena 

sredstva;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev;
– način dostave vlog;
– navedbo javnih uslužbencev, pristojnih za posredovanje 

informacij v zvezi z razpisom;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu 

razpisa;
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je na 

razpolago.
Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo 

tudi drugi podatki, glede na predmet javnega razpisa. Vsebina 
podrobnejše dokumentacije se posebej določi v besedilu jav-
nega razpisa.

10. člen
Objava javnega poziva mora vsebovati:
– navedbo, da gre za javni poziv za izbiro programov in 

projektov v mladinskem sektorju in da se sofinancirajo tisti, ki 
so ovrednoteni višje;

– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega poziva;
– navedbo upravičencev, ki se lahko prijavijo na poziv;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji;
– merila in kriterije, ki jih mora izpolnjevati program v 

mladinskem sektorju za sofinanciranje;
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za 

predmet javnega poziva;
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena 

sredstva;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev;
– način dostave vlog;

– navedbo javnih uslužbencev, pristojnih za posredovanje 
informacij v zvezi s pozivom;

– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu 
poziva;

– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je na 
razpolago.

Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena se 
lahko objavijo tudi drugi podatki, glede na predmet javnega 
poziva. Vsebina podrobnejše dokumentacije se posebej določi 
v besedilu javnega poziva.

11. člen
Za odpiranje prispelih vlog in izvedbo javnega razpisa 

ali javnega poziva imenuje župan Občine Kamnik razpisno 
komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. 
Pristojni organ občinske uprave zbira vloge za sofinanciranje 
ter skrbi za koordinacijo izvedbe javnega razpisa ali javne-
ga poziva. Javni razpis ali javni poziv se objavi na podlagi 
sklepa, ki ga izda župan Občine Kamnik in s katerim se 
določijo vrsta postopka, datum objave in besedilo razpisa 
oziroma poziva.

Prijavni rok na javni razpis in javni poziv trajata najmanj 
en mesec.

Po preteku prijavnega roka razpisna komisija pregleda 
prispele prijave ter ugotovi njihovo pravočasnost, popolnost in 
upravičenost prijavitelja. Prijave, vložene po izteku prijavnega 
roka ter prijave, ki jih ne vloži upravičena oseba, se s sklepom 
zavržejo.

Prijavitelj nepopolne prijave, ki je bila vložena v prijavnem 
roku, se povabi, da svojo prijavo dopolni v osmih dneh po 
prejemu povabila. Če prijava ni dopolnjena v roku, se zavrže 
kot nepopolna.

Pravočasne in popolne prijave se ovrednotijo skladno s 
pogoji in merili, določenimi v javnem razpisu oziroma pozivu. 
Po zaključenem vrednotenju komisija pripravi predlog o izbiri 
upravičencev in deležu sredstev za sofinanciranje.

Na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka tega člena 
pooblaščena oseba sprejme sklep o izbiri. Na podlagi sklepa 
pristojni organ izda odločbe, v katerih se določi upravičenost 
in obseg sofinanciranja. Ko odločba postavne izvršljiva, se z 
upravičencem sklene pogodba.

Če izvajalec ne vrne podpisane pogodbe v roku 8 dni od 
vročitve pisnega predloga pogodbe, se šteje, da od pogodbe 
odstopa.

12. člen
Mladinski programi in projekti oziroma stroški delovanja 

prijaviteljev ter dejavnost mladinskega centra se vrednotijo na 
podlagi meril in kriterijev iz tega pravilnika.

13. člen
Izvajalec je dolžan obvestiti Občino Kamnik o spremembi 

okoliščin, ki utegnejo kakorkoli vplivati na izpolnitev njegovih 
pogodbenih obveznosti.

14. člen
Izvajalec je dolžan Občini Kamnik predložiti poročilo, o 

poteku in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe, skladno z 
razpisnimi in pogodbenimi določili.

MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE

Javni razpis

15. člen
Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog za sofinancira-

nje programov oziroma projektov upoštevala naslednja merila 
in kriterije:

– program oziroma projekt vključuje mlade z manj prilo-
žnostmi, iz manj privilegiranega socialnoekonomskega okolja, 
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mlade iz ogroženih družin, šolske osipnike, družbeno izločeno 
mladino, invalide (5 točk);

– inovativnost programa oziroma projekta oziroma ino-
vativnost pristopa k reševanju problemov z različnih področij 
življenja lokalne skupnosti (5 točk);

– program oziroma projekt spodbuja neformalno izobra-
ževanje mladih (5 točk);

– obseg in kvaliteta predlaganega programa oziroma 
projekta (10 točk);

– program oziroma projekt je v korist lokalne skupnosti 
(10 točk);

– preventivna narava programa oziroma projekta (zloraba 
dovoljenih in nedovoljenih substanc, čustvena in fizična zloraba 
v družinah) (5 točk);

– spodbujanje sodelovanja med mladimi (10 točk);
– prostovoljno mladinsko delo (10 točk);
– intenzivnost izvajanja programa (tedenske in letne ak-

tivnosti) (do 20 točk);
– kontinuiteta izvajanja programa (2 točki za vsako leto 

delovanja, vendar največ 20 točk);
– število aktivnih vključenih članov v mladinskih programih 

in projektih:
– do 10 aktivnih članov oziroma nosilcev (1 točka);
– 11 do 20 aktivnih članov oziroma nosilcev (2 točki);
– 21 do 30 aktivnih članov oziroma nosilcev (3 točke);
– 31 do 40 aktivnih članov oziroma nosilcev (4 točke);
– 41 in več aktivnih članov oziroma nosilcev (5 točk).

Na področju sofinanciranja projektov se dodelijo dodatne 
točke še za:

– reference prijavitelja (do 5 točk);
– sodelovanje z drugimi skupinami, organizacijami, insti-

tucijami v programu oziroma projektu (do 5 točk);
– spodbujanje osebne avtonomije mladih (do 5 točk);
– spodbujanje družbene integracije mladih (do 5 točk);
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za 

mladinsko delo (do 5 točk);
– mednarodno mladinsko delo (do 5 točk);
– mobilnost mladih (do 5 točk);
– informiranje in svetovanje za mlade (do 5 točk).
Skupno število točk se poveča za društva, ki imajo skle-

njeno najemno pogodbo za prostore delovanja društva in pla-
čujejo najemnino, in sicer za 30 točk.

Najvišje število točk, ki jih lahko prijavitelj na javnem raz-
pisu doseže, je 175 točk.

Z javnim razpisom se določi minimalno število točk, ki 
jih mora prijavitelj doseči za sofinanciranje ter največje število 
projektov posameznega prijavitelja, ki bodo sofinancirani.

16. člen
Programi in projekti se ocenijo v skladu z merili in krite-

riji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov in 
projektov. Ne glede na število zbranih točk in vrednosti točk se 
posamezni program oziroma projekt lahko sofinancira največ 
do 50 % ocenjene vrednosti programa.

Višina sofinanciranja se določi tako, da se število doseže-
nih točk pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke se določi 
tako, da se okvirna vrednost sredstev javnega razpisa deli s 
številom doseženih točk vlog vseh prijaviteljev, ki so dosegli 
vsaj minimalno število točk, določeno z razpisom.

Javni poziv

17. člen
Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog za sofinancira-

nje upoštevala naslednja merila in kriterije:
– število članov in članic v starosti od 15. do dopolnjenega 

29. leta starosti na zadnji dan preteklega leta (do 10 točk);
– obseg programa (do 20 točk);
– kakovost vsebinskega, organizacijskega in časovnega 

načrta programa (do 20 točk);
– spodbujanje samostojnega dela mladih (do 20 točk);

– vključenost mladih z manj priložnostmi (do 10 točk);
– izkazovanje kamniškega občinskega porekla v javnih 

predstavitvah programov (do 10 točk);
– medijska pokritost programa (do 10 točk).
Najvišje število točk, ki jih lahko prijavitelj na javnem po-

zivu doseže, je 100 točk.
Z javnim pozivom se določi minimalno število točk, ki jih 

mora prijavitelj doseči za sofinanciranje.

DEJAVNOST MLADINSKEGA CENTRA

18. člen
Mladinski center je organizirano funkcionalno središče za 

mlade, v katerem se izvajajo programi v mladinskem sektorju in 
mladinsko delo na lokalni ravni. Prijavitelj je javni zavod, ki de-
luje v mladinskem sektorju, ali organizacija v mladinskem sek-
torju, ki ima status organizacije v javnem interesu v mladinskem 
sektorju in obstaja najmanj eno leto. Na poziv se ne morejo 
prijaviti javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Kamnik.

Sredstva za delovanje mladinskega centra se zagotavljajo 
na podlagi javnega poziva.

Predmet javnega poziva so predvsem programi nefor-
malnega učenja mladih z namenom dvigovanja njihovih dr-
žavljanskih, medkulturnih in socialnih kompetenc, še posebej 
mladih z manj priložnostmi ter programi usposabljanj in učnih 
procesov za mlade, ki prispevajo k vidnosti in razvoju mladin-
skega sektorja.

Prijavljeni programi morajo upoštevati:
– zagotavljati obseg mladinskih programov v količini naj-

manj 1.500 ur letno;
– program iz področja LAS (Lokalna akcijska skupina, ki 

deluje na področju preventive različnih oblik zasvojenosti) ni 
upravičen do sofinanciranja na podlagi poziva;

– spodbujati morajo participacijo;
– nuditi morajo neformalno in medkulturno učenje;
– prispevati morajo k socialni povezanosti in družbeni 

integraciji mladih, predvsem mladih z manj priložnostmi;
– uveljavljati morajo mobilnost in mednarodno povezova-

nje mladih ter skrbeti za socialno kohezijo in promocijo urbane 
kulture v različnih demografskih okoljih;

– na področju prostovoljnih mladinskih aktivnosti štejejo 
predvsem aktivnosti, koristne za širšo družbeno skupnost;

– obseg servisnih storitev in podpornih dejavnosti tehnič-
ne, organizacijske, strokovne, svetovalne ali finančne narave, 
se morajo nanašati predvsem na skupnostno delo, kar je še 
posebej pomembno v okoljih, kjer mladi živijo in delajo;

– v program mora biti vključeno sodelovanje z različni-
mi mladinskimi in drugimi organizacijami, vključno s šolami 
in drugimi vzgojnoizobraževalnimi ustanovami, tako da se 
spodbuja kakovost mladinskega dela na lokalni, nacionalni in 
mednarodni ravni;

– zaželena je medijska pokritost programa, s čimer prija-
vitelj prispeva k večji prepoznavnosti mladinske dimenzije na 
vseh področjih, ki zadevajo mlade;

– pri načrtovanju prijavljenega programa se morajo upo-
števati metode dela, ki zagotavljajo aktivno participacijo mladih 
in spodbujati njihovo sodelovanje v vseh fazah programa;

– druge vsebine navedene v javnem pozivu.

DEJAVNOST MLADINSKEGA SVETA

19. člen
V mladinski svet se združujejo mladinske organizacije, 

opredeljene v zakonu, ki ureja javni interes v mladinskem 
sektorju, ki imajo najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 
29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do do-
polnjenega 29. leta in sedež v Občini Kamnik.

Položaj, delovanje, dejavnost ter financiranje mladinske-
ga sveta ureja zakon.



Stran 3124 / Št. 20 / 21. 4. 2017 Uradni list Republike Slovenije

Postopek financiranja dejavnosti mladinskega sveta se 
začne na podlagi poziva Občine Kamnik k predložitvi letnega 
programa dela, ki vključuje finančni načrt. Poziv vsebuje 
okvirni znesek načrtovane razpoložljive višine proračunskih 
sredstev. Mladinski svet lokalne skupnosti posreduje letni 
program dela s finančnim načrtom najkasneje 60 dni po 
prejetju poziva.

Občinska uprava preveri finančno in vsebinsko skladnost 
predloga letnega programa mladinskega sveta. V kolikor ugo-
tovi finančne ali vsebinske neskladnosti, pozove mladinski 
svet, da odpravi neskladja in določi rok za odpravo pomanj-
kljivosti.

Po uskladitvi letnega programa občinska uprava izda 
sklep o financiranju. Po izvršljivosti sklepa pošlje mladinske-
mu svetu v podpis pogodbo o sofinanciranju letnega progra-
ma.

NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

20. člen
Nadzor nad porabo proračunskih sredstev izvaja občinska 

uprava Občine Kamnik.
Upravičenec mora v primeru nenamenske porabe pro-

računskih sredstev ali če je v postopku dodeljevanja sredstva 
navajal neresnične podatke, na podlagi katerih so mu bila 
proračunska sredstva dodeljena, vrniti prejeta proračunska 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se ob-
računajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. Če 
prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede 
postopek izterjave.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Mladinski programi in projekti, ki se financirajo iz katere-

gakoli drugega javnega razpisa lokalne skupnosti, ne morejo 
biti predmet sofinanciranja po tem pravilniku.

Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ni upravičen do so-
financiranja po tem pravilniku na naslednjem javnem razpisu 
ali javnem pozivu Občine Kamnik.

22. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini 
Kamnik (Uradni list RS, št. 8/12 in 29/16).

23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0007/2017-4/3
Kamnik, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

1055. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev 
iz občinskega proračuna za spodbujanje 
izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije 
in izrabe obnovljivih virov energije 
v gospodinjstvih na območju Občine Kamnik

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list 
RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 
5. 4. 2017 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega 
proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov 
učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih 
virov energije v gospodinjstvih na območju 

Občine Kamnik

1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občin-

skega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite 
rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinj-
stvih na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 68/03, 
34/04 in 31/08) se v 3. členu doda štirinajsta alineja, ki se glasi: 
»nakup električnega kolesa s pedali«.

2. člen
V 7. členu se v peti alineji besedilo »AURE – Agencije 

za učinkovito rabo energije RS« nadomesti z besedilom »Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada«.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 41405-1/2003-3/12
Kamnik, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

LOŠKI POTOK

1056. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok 
za leto 2016

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – 
ZJU, 110/02 – ZDTB, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 
in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list 
RS, št. 79/15) je občinski svet na 12. redni seji dne 6. 4. 2017 
sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Loški Potok za leto 2016

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok 

za leto 2016.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 

2016 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 predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine 
Loški Potok za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa 
je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz 
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, 
njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji 
v tem letu.
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3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 

2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0073/2015-03
Hrib - Loški Potok, dne 7. aprila 2017

Župan
Občine Loški Potok

Ivan Benčina l.r.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov Zaključni 
račun 2016

I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.213.326
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.781.363

70 DAVČNI PRIHODKI 1.423.737
700 Davki na dohodek in dobiček 1.283.340
703 Davki na premoženje 76.380
704 Domači davki na blago in storitve 63.277
706 Drugi davki 740

71 NEDAVČNI PRIHODKI 357.626
710 Udeležba na dobičku in prihodki  
od premoženja 322.816
711 Takse in pristojbine 1.373
712 Globe in druge denarne kazni 1.210
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.189
714 Drugi nedavčni prihodki 30.038

72 KAPITALSKI PRIHODKI 40.671
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolg.sredstev 40.671

74 TRANSFERNI PRIHODKI 391.292
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 391.292

II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.209.432
40 TEKOČI ODHODKI 609.312

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 157.849
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 24.416
402 Izdatki za blago in storitve 419.088
403 Plačila domačih obresti 2.959
409 Rezerve 5.000

41 TEKOČI TRANSFERI 636.072
410 Subvencije 14.684
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 437.440
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 50.996
413 Drugi tekoči domači transferi 132.952

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 839.943
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 839.943

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 124.105
431 Investicijski transferi pravnim osebam, 
ki niso proračunski upor. 101.944
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 22.161

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 3.894

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 75.000
55 ODPLAČILA DOLGA 75.000

550 Odplačila domačega dolga 75.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.V.VIII.) –71.106
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.VIII.) –75.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.IX.) –3.894
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. 496.568

1057. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode na območju Občine Loški Potok

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ura-
dni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 
108/09, 48/12, 57/12, 92/13), 3., 17., 26., 192. in 202. člena 
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno preči-
ščeno besedilo), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) in 12. člena Statuta 
Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski 
svet Občine Loški Potok na 12. redni seji dne 6. 4. 2017 
sprejel

O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 

vode na območju Občine Loški Potok

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta odlok določa pogoje in način izvajanja obvezne občin-
ske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna služba) na 
območju Občine Loški Potok (v nadaljevanju: občine). Podrob-
nejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav 
za izvajanje javne službe je opredeljena v Pravilniku o tehnični 
izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in 
čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda, v nada-
ljevanju: Tehnični pravilnik.

2. člen
(namen)

Namen odloka je: 
– zagotavljanje učinkovitega izvajanja javne službe, 
– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja 

in posebej na varovanje voda, 
– zagotavljanje trajnostnega razvoja javne službe, virov 

financiranja in nadzora izvajanja javne službe.
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3. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost 

ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, 
da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji 
in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo 
ali na končno mesto izpusta;

2. industrijska odpadna voda je industrijska odpadna voda 
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odva-
janju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

3. izvajalec javne službe je pravna ali fizična oseba, ki jo 
na predpisani način izbere ali določi občina v skladu s predpisi, 
ki urejajo gospodarske javne službe;

4. javna kanalizacija je javna kanalizacija v skladu s pred-
pisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo;

5. javno kanalizacijsko omrežje je kanalizacijsko omrežje 
javne kanalizacije;

6. kanalizacija je kanalizacija v skladu s predpisom, ki 
ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo;

7. kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo opre-
mo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice od-
padnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od mesta 
priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega jaška 
pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje. 
Kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem nastaja ko-
munalna, padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešani-
ca odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje;

8. komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna na-
prava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

9. komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda 
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odva-
janju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

10. mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna 
čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi 
in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kana-
lizacijo;

11. mešano kanalizacijsko omrežje je kanalizacijsko 
omrežje za zbiranje in odvajanje mešanice odpadnih voda iz 
četrte ali pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena;

12. minimalna komunalna oskrba je minimalna komunal-
na oskrba v skladu s zakonom, ki ureja graditev in se nanaša 
na odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode;

13. naprava je naprava v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode 
in javno kanalizacijo, ki odvaja industrijsko odpadno vodo ali 
mešanico odpadnih voda iz tretje, četrte ali pete alineje prvega 
odstavka prejšnjega člena;

14. nepretočna greznica je nepretočna greznica v skladu 
s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju od-
padnih voda v vode in javno kanalizacijo;

15. neposredno odvajanje je neposredno odvajanje v 
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvaja-
nju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

16. občutljivo območje je vodno telo površinske vode ali 
njegov del, ki je v skladu z merili iz 5. člena uredbe uvrščeno 
med občutljiva območja;

17. obremenitev komunalne čistilne naprave je obremeni-
tev, izračunana na podlagi največje povprečne tedenske obre-
menitve, ki se v enem letu dovede v čistilno napravo, pri čemer 
se ne upoštevajo neobičajne okoliščine, kot je na primer velika 
količina padavin, in se izraža v PE;

18. obstoječa javna kanalizacija je javna kanalizacija, 
ki je bila zgrajena pred uveljavitvijo te uredbe ali obratuje na 
dan uveljavitve te uredbe, in javna kanalizacija, za katero je 
bilo pred tem dnem pridobljeno pravnomočno okoljevarstveno 
soglasje ali gradbeno dovoljenje;

19. obstoječa mala komunalna čistilna naprava je mala 
komunalna čistilna naprava, za katero velja da je:

– bila zgrajena pred uveljavitvijo te uredbe v skladu s 
predpisi, ki so veljali v času gradnje, in obratuje na dan uvelja-
vitve te uredbe,

– bilo pred dnem uveljavitve te uredbe pridobljeno prav-
nomočno okoljevarstveno ali gradbeno dovoljenje,

– bilo pred dnem uveljavitve te uredbe pridobljeno soglas-
je za priključitev pristojnega soglasodajalca v skladu s predpisi, 
ki urejajo graditev objektov, in pravnomočno vodno soglasje 
v skladu s predpisi, ki urejajo vode, če za obratovanje male 
komunalne čistilne naprave ni treba pridobiti okoljevarstvenega 
dovoljenja in za njeno gradnjo ni treba pridobiti gradbenega 
dovoljenja;

20. obstoječa nepretočna greznica je nepretočna grezni-
ca, za katero velja da je:

– bila zgrajena pred uveljavitvijo te uredbe v skladu s 
predpisi, ki so veljali v času gradnje, in obratuje na dan uvelja-
vitve te uredbe,

– bilo pred dnem uveljavitve te uredbe za objekt, ki je 
priključen na obstoječo nepretočno greznico, pridobljeno prav-
nomočno gradbeno dovoljenje, ki je vključevalo minimalno 
komunalno oskrbo objekta z zbiranjem komunalne odpadne 
vode v nepretočni greznici,

– bilo pred dnem uveljavitve te uredbe pridobljeno soglas-
je za priključitev pristojnega soglasodajalca v skladu s predpisi, 
ki urejajo graditev objektov, in pravnomočno vodno soglasje v 
skladu s predpisi, ki urejajo vode, če za njeno gradnjo ni treba 
pridobiti gradbenega dovoljenja;

21. obstoječa pretočna greznica je obstoječa pretočna 
greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

22. padavinska odpadna voda je padavinska odpadna 
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

23. populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je 
populacijski ekvivalent v skladu s predpisom, ki ureja emisijo 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo;

24. posebna storitev je storitev, ki ni obvezna storitev 
javne službe, vendar jo izvajalec javne službe izvaja z uporabo 
javne infrastrukture, namenjene odvajanju in čiščenju komunal-
ne oziroma padavinske odpadne vode, v okviru njenih prostih 
zmogljivosti in v soglasju z njenim lastnikom;

25. posredno odvajanje je posredno odvajanje v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpa-
dnih voda v vode in javno kanalizacijo;

26. primarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne 
vode s fizikalnim ali kemičnim postopkom, ki vključuje usedanje 
trdnih delcev, ali drugim postopkom, s katerim se biokemijska 
potreba po kisiku (v nadaljnjem besedilu: BPK5) v komunalni 
odpadni vodi pred iztokom v vode zmanjša za najmanj 20 % in 
količina neraztopljenih snovi za najmanj 50 %;

27. primerno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne 
vode s katerimkoli postopkom, s katerim se dosega odstra-
njevanje organskega onesnaženja tako, da vode, v katere 
se odpadne vode odvajajo, dosegajo predpisane okoljske 
standarde kakovosti. Za primerno čiščenje se šteje čiščenje 
komunalne odpadne vode s postopkom, s katerim se dose-
ga odstranjevanje organskega onesnaženja tako, da mejne 
vrednosti parametrov onesnaženosti iz 8. člena uredbe niso 
presežene;

28. prispevno območje občutljivega območja je območje, 
s katerega vse celinske vode odtekajo preko potokov, rek ali 
jezer v občutljivo območje in ki se določi na podlagi hidrograf-
skih razvodnic;

29. prvi naliv padavinske odpadne vode je padavinska 
odpadna voda, ki se po daljšem sušnem obdobju na začetku 
močnejših padavin odvede v kanalizacijo. Za izračun količine 
prvega naliva padavinske odpadne vode se upošteva čas tra-
janja padavin 15 minut in intenzivnost padavin 15 l/s/ha utrjenih 
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površin in streh, s katerih se padavinska odpadna voda odvaja 
v javno kanalizacijsko omrežje;

30. sekundarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne 
vode s postopkom, ki vključuje biološko čiščenje s sekundarnim 
usedanjem, ali z drugim postopkom, s katerim se dosega od-
stranjevanje organskega onesnaženja tako, da mejne vredno-
sti parametrov onesnaženosti ali učinkov čiščenja iz 6. člena 
uredbe niso presežene;

31. terciarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne 
vode s katerimkoli postopkom, s katerim se dosega odstra-
njevanje organskega onesnaženja, dušika in fosforja tako, da 
mejne vrednosti parametrov onesnaženosti ali učinkov čiščenja 
iz 6. in 7. člena uredbe niso presežene;

32. tipska mala komunalna čistilna naprava je mala ko-
munalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki 
je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 125663 
ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standar-
dom, in je zanjo izdana izjava o lastnostih v skladu s predpisi, 
ki urejajo gradbene proizvode (v nadaljnjem besedilu: izjava 
o lastnostih);

33. upravljavec javne kanalizacije je pravna oseba, ki jo 
v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi ali 
izbere za izvajalca javne službe odvajanja komunalne in pada-
vinske odpadne vode;

34. vodovarstveno območje je vodovarstveno območje, 
določeno v skladu s predpisi, ki urejajo vode;

35. vplivno območje kopalnih voda je vplivno območje 
v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih 
voda;

36. zmogljivost komunalne čistilne naprave je projektirana 
sposobnost čiščenja komunalne odpadne vode pri največji 
obremenitvi komunalne čistilne naprave in se izraža v PE.

II. ORGANIZIRANOST IN OBMOČJE IZVAJANJA  
JAVNE SLUŽBE

4. člen
(izvajalec javne službe)

Občina je lastnica objektov in naprav za odvajanje in 
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zagotavlja 
izvajanje javne službe v obliki javnega podjetja na celotnem 
območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem 
odlokom. 

Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
in upravljavec objektov in naprav za odvajanje in čiščenje ko-
munalne in padavinske odpadne vode na celotnem območju 
Občine Loški Potok je Javno komunalno podjetje Komunala 
Ribnica, d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec ali upravljavec).

5. člen
(program odvajanja in čiščenja)

Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe odvaja-
nja in čiščenja odpadnih voda na vseh poselitvenih območjih na 
svojem območju v skladu z Uredbo o odvajanju, izvajalec pa v 
skladu s predpisi izvaja javno službo na navedenem območju 
Občine Loški Potok v skladu s Programom odvajanja in čišče-
nja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: 
program), ki ga izdela skladno z Uredbo o odvajanju in objavi 
na spletni strani izvajalca.

6. člen
(čiščenje komunalne odpadne vode)

Čiščenje komunalne odpadne vode na območju občin se 
prostorsko zagotavlja:

– v malih komunalnih čistilnih napravah zmogljivosti do 
2.000 PE za komunalne odpadne vode, ki se odvajajo preko 
javnih kanalizacijskih omrežij iz območij, ki so priključene nanje 
in z njimi upravlja izvajalec javne službe,

– v obstoječih nepretočnih greznicah ali malih komunalnih 
čistilnih napravah za komunalne odpadne vode iz stavb oziro-
ma drugih objektov (v nadaljevanju: objektov), ki niso priklju-
čeni na javno kanalizacijo in z njimi upravlja zasebni lastnik ali 
upravljavec, ki ga potrdijo lastniki.

7. člen
(lokacija prevzema vsebin greznic in blata MKČN)

Prevzem in ravnanje z blatom iz greznic in MKČN ter 
komunalnih odpadnih voda iz nepretočnih greznic do izgradnje 
čistilne naprave, ki bo omogočala sprejem grezničnega blata, in 
blata iz MKČN, zagotavlja izvajalec javne službe.

8. člen
(izvajanje javne službe)

(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne 
službe na območju ali njegovem delu, ki je opremljeno z javno 
kanalizacijo, zagotavljati: 

– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se 
odvaja v javno kanalizacijo,

– redno vzdrževanje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se s 

streh in javnih površin odvajajo v javno kanalizacijo, v primeru, 
da ponikanje ali odvajanje v vodotok ni možno,

– deratizacijo, ki se obvezno opravi, kadar se pojavi ali 
obstaja nevarnost, da se pojavi nalezljiva bolezen, katere vir 
okužbe ali prenašalci so glodavci,

– prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira 
v nepretočnih greznicah v komunalno čistilno napravo in njeno 
čiščenje,

– prevzem in odvoz ter obdelavo blata iz obstoječih gre-
znic in MKČN do 50 PE na čistilni napravi,

– pregledovanje MKČN do 50 PE,
– obveščanje uporabnikov javne službe,
– izdelava programa izvajanja javne službe,
– vodenje evidenc o izvajanju javne službe,
– poročanje o izvajanju javne službe,
– priključevanje novih uporabnikov javne službe.
(2) Posebne storitve javne službe so:
1. odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se 

odvaja v javno kanalizacijo,
2. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 

odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine ali 
površine iz površine iz 4. točke prvega odstavka.

(3) Storitve iz prejšnjega odstavka tega člena Izvajalec 
izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije in čistilne 
naprave, v soglasju z lastnikom infrastrukture ter po ceniku 
posebnih storitev.

III. POGOJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

9. člen
(upravni postopki – javna pooblastila)

Izvajalec javne službe izdaja smernice za načrtovane 
predvidene prostorske ureditve (v nadaljevanju: smernice), 
mnenja k predlogom prostorskega akta (v nadaljevanju: mne-
nja), projektne pogoje k idejni zasnovi, projektom itd. (v nada-
ljevanju: pogoje), soglasja k projektu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (v nadaljevanju: soglasja) in soglasja za priključitev 
na javno kanalizacijo (v nadaljevanju: soglasja za priklop), ter 
potrdila, pri čemer mora investitor v vlogi predložiti: 

1. za smernice in mnenja: 
– dokumentacijo, ki jo določa Zakon o prostorskem na-

črtovanju. 
2. za projektne pogoje:
– dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov, 
– idejno zasnovo in 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;
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– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s 
predvideno potrošnjo vode.

3. za soglasje k projektnim rešitvam in projektni do-
kumentaciji za spremembo namembnosti, rekonstrukciji in 
odstranitvi objektov:

– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načr-
tom kanalizacijskega priključka,

– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:500,
– soglasje lastnikov ali uporabnikov parcel preko ka-

terih bo potekal kanalizacijski priključek, oziroma ustrezen 
pravno veljaven dokument, ki nadomesti soglasje lastnika,

– soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi 
komunalnimi vodi (po potrebi),

– načrt interne kanalizacije,
– dokumentacijo vezano na odvajanje in čiščenje od-

padnih komunalnih in padavinskih voda, če se objekt gradi 
na območju, ki ni opremljeno z javnim kanalizacijskim sis-
temom,

– strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko 
je to določeno s predpisi.

4. za soglasje za priključitev, če ni bilo izdano že v 
postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:

– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o 
pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov 
in urejanje prostora,

– katastrski načrt (načrt parcele),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:500,
– načrt interne kanalizacije,
– dovoljenje občine oziroma države za prekop cestišča,
– pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notarju 

overjeno soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal ka-
nalizacijski priključek, oziroma sodno odločbo, ki nadomesti 
soglasje ali pogodbo o zagotavljanju odvajanja odpadnih 
voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje ko-
munalne odpadne in padavinske vode, če je to predpisano.

5. za soglasje za priključitev obstoječih stavb oziroma 
drugih inženirskih objektov:

– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti 
stavbe ali inženirskega objekta,

– projekt kanalizacijskega priključka,
– projekt interne kanalizacije ali potrdilo upravljavca o 

pregledu interne instalacije,
– projekt za izvedbo kanalizacijskega priključka,
– podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradlji-

vosti in količini organskih snovi ali nevarnih snovi v odpadni 
vodi, v primeru industrijskih odpadnih vod,

– program predpisanih prvih meritev, če gre za indu-
strijske odpadne vode,

– projekt za izvedbo naprav za predčiščenje industrij-
ske odpadne vode,

– pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notarju 
overjeno soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal ka-
nalizacijski priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti 
soglasje,

– pogodbo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v 
skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunal-
ne odpadne in padavinske vode.

6. za soglasja za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisano stavbo ali inženirskim objektom in 

kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– potrdilo pristojnega organa o odstranitvi stavbe ali 

spremembi namembnosti stavbe.
7. za soglasje k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se upora-

blja 5. točka tega člena, gradbenega dovoljenja ni potrebno 
predložiti, če je bil objekt zgrajen pred letom 1967 in to 
lastnik objekta dokaže z veljavno uradno listino.

Upravljavec sodeluje tudi kot strokovni sodelavec pri 
tehničnih pregledih objektov oziroma novozgrajene javne 
infrastrukture.

10. člen
(prevzem objektov in naprav javne kanalizacije)

Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo novo-
zgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana kot 
javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacijskih 
objektov in omrežja dolžan po končani gradnji s pogodbo lete 
predati v last občini.

Za prevzem objektov in omrežij javne kanalizacije iz pr-
vega odstavka tega člena mora biti predložena naslednja do-
kumentacija:

– gradbeno dovoljenje,
– projekt izvedenih del,
– elaborat geodetskega posnetka za vpis v kataster in po-

trdilo o vpisu v kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI),
– zapisnik o opravljenih preskusih tesnosti cevovodov in 

jaškov v skladu z veljavnim standardom (SIST EN 1610),
– poročilo o pregledu s kamero za pregled kanalov s 

predloženim video posnetkom,
– dokazila o vgrajenih materialih in opremi,
– zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu,
– uporabno dovoljenje,
– garancijske izjave,
– overjene služnostne pogodbe ali pogodbe o pravici 

dostopa do omrežja in objektov javne kanalizacije,
– prve meritve za MKČN,
– okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za ČN za katere je 

OVD potrebno.
Izvajalec lahko ob soglasju občine z namenom racio-

nalizacije postopkov po lastni strokovni presoji za konkretne 
primere zmanjša obseg potrebne dokumentacije iz drugega 
odstavka tega člena.

11. člen
(sistem odvajanja)

Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno v ločenem 
sistemu. Vsa nova kanalizacijska omrežja in obnove obsto-
ječega omrežja se morajo graditi v ločenem sistemu, razen 
v primeru, ko padavinske vode ni možno ločiti iz omrežja, ker 
ni ustreznega odvodnika oziroma ni možnosti ponikanja ali so 
padavinske vode tako močno onesnažene, da jih ni možno 
odvajati v vodotok ali ponikati.

IV. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,  
KI SO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO

12. člen
(objekti in naprave javne kanalizacije)

Objekti in naprave javne kanalizacije obsegajo primarno 
in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane 
tehnološke naprave, kot so:

– kanalizacijska omrežja za odvod komunalne in pada-
vinske odpadne vode,

– črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske 
odpadne vode,

– revizijski jaški za priključevanje objektov na javno kana-
lizacijo, ki so na zemljišču lastnika objekta,

– objekti in naprave vakuumske kanalizacije,
– objekti in naprave tlačne kanalizacije,
– male komunalne čistilne naprave velikosti najmanj 

50 PE, 
– razbremenilniki visokih vod,
– zadrževalni in pretočni bazeni,
– drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne 

kanalizacije (odprti kanalski jarki prevzeti v najem in upravljanje 
upravljavca).

Z objekti in napravami javne kanalizacije upravlja upra-
vljavec.

Upravljavec ima ves čas pravico dostopa do kanalizacij-
skih objektov in naprav v lasti občine z namenom zagotavljanja 
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rednega vzdrževanja in kontrole, ne glede na to, kdo je lastnik 
zemljišča, na katerem so objekti in naprave javne kanalizaci-
je. Upravljavec je praviloma dolžan po opravljenem rednem 
ali izrednem (intervencijskem) delu v letnem času vzpostaviti 
zemljišče v prvotno stanje v roku 14 dni po izvedenih delih. V 
primeru izvajanja izrednih del v zimskem času, se zemljišče 
vzpostavi v stanje, ki je primerno za ta čas, zaključna dela pa 
se opravi takoj ko dopuščajo vremenski pogoji.

Šteje se, da je javna kanalizacija izgrajena in se objekt na-
njo mora priključiti, če je razdalja priključka na javno kanaliza-
cijo manjša od 50 m, merjeno od mesta priključitve na objektu 
do mesta priključitve na javno kanalizacijo, pod pogojem, da 
je odvajanje komunalne odpadne vode možno brez naprav za 
prečrpavanje.

13. člen
(objekti in naprave uporabnikov)

Naprave in objekti uporabnika so:
– kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in 

poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko 
omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega 
jaška pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo. Če 
revizijskega jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanaliza-
cijski priključek poteka do zunanje stene stavbe;

– objekti in naprave za predčiščenje odpadnih vod, pe-
skolovi in lovilci olj;

– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami 
v stanovanjski stavbi ali drugih objektih ter izven nje/njih;

– nepretočne greznice, obstoječe greznice ter male komu-
nalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE.

Kanalizacijski priključek je sistem cevovodov, jaškov ter 
črpalnih naprav za odvajanje komunalne odpadne in padavin-
ske vode iz objekta. Kanalizacijski priključek je sestavni del 
objekta in je v zasebni lasti. Kanalizacijski priključek mora biti 
izveden tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi vdora 
vode iz javne kanalizacije. Odvajanje odpadne vode iz prosto-
rov objekta, ki so nižji od temena kanalizacije, se mora izvesti 
s črpanjem na nivo, iz katerega bodo odpadne vode gravita-
cijsko odtekale preko revizijskega jaška v javno kanalizacijo. 
V primeru, da na lokaciji priključka obstaja nevarnost poplav, 
je potrebno odpadne vode črpati nad zajezitveno črto, od tega 
nivoja pa gravitacijsko odvajati v revizijski jašek priključnega 
kanala. Zajezitvena črta predstavlja nivo zemljišča, po katerem 
poteka javna kanalizacija.

Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek, 
ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi in pre-
verjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdrževanje in 
čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek je del javne ka-
nalizacije in mora biti praviloma postavljen na takšnem mestu, 
da lahko do njega nemoteno dostopata izvajalec in uporabnik. 
Mesto revizijskega jaška določita projektant in izvajalec v pro-
jektni dokumentaciji ob izgradnji javne infrastrukture.

Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču v 
lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za postavitev 
revizijskega jaška predložiti izvajalcu notarsko overjeno slu-
žnostno pogodbo ali izjemoma soglasje lastnika zemljišča, na 
katerem je možno postaviti revizijski jašek.

Naprave in objekte iz tega člena odloka upravlja in vzdr-
žuje lastnik objekta na svoje stroške.

14. člen
(obveznosti, vezane na priključitev objektov)

Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali rekon-
struira javna kanalizacija, je priključitev objekta ali preureditev ob-
stoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna in do-
voljena le na podlagi izdanega soglasja za priključitev; komunalna 
odpadna voda se mora odvajati neposredno v javno kanalizacijo.

V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi 
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja 
naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, 

če je razdalja, v kateri je izgrajena javna kanalizacija, manjša 
od 100 m, in pri tem ne nastajajo nesorazmerno visoki stroški 
glede na vpliv na okolje. Podrobneje so pogoji opredeljeni v 
veljavni Uredbi o odvajanju. Izvajalec mora lastnika objekta 
obvestiti v roku 30 dni po prejemu uporabnega dovoljenja za 
javno kanalizacijo, da je priključitev njegovega objekta na javno 
kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. 
Priključitev na javno kanalizacijo izvede izvajalec javne službe 
ali drug za to usposobljen in registriran izvajalec gradbenih del 
oziroma druga oseba v skladu z ZGO pod nadzorom izvajalca 
javne službe na stroške lastnika objekta. Priključitev na javno 
kanalizacijo mora biti v roku šestih mesecev od prejema obve-
stila o obvezni priključitvi.

Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije 
odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v greznico ali 
MKČN, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da lastnik 
na svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo 
odstrani ali očisti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode 
ter upravljavcu dopusti nadzor nad izvedenimi deli. 

Izvajalec javne službe lahko v skladu s predpisi v soglasju 
za priključitev na kanalizacijo določi uporabniku storitve javne 
kanalizacije obveznost, da opravlja periodične meritve količin 
in lastnosti odpadne vode v skladu s kriteriji, določenimi v Teh-
ničnem pravilniku o javni kanalizaciji. Navedene obveznosti 
uporabnik izvaja na lastne stroške. Ravno tako uporabnik na 
lastne stroške nabavi in vzdržuje za to potrebne naprave. Upo-
rabnik redno dostavlja izvajalcu poročila o opravljenih meritvah 
v skladu z veljavnimi predpisi. 

Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo tehnološko 
odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 PE oziroma 4.000 m3 
na leto, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka 
izvesti merilno mesto v skladu z zahtevami izvajalca javne 
službe. 

Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez posebnega 
obvestila dostopno izvajalcu javne službe.

15. člen
(načini priključitve)

Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v 
lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno 
kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena ali ko to 
zahteva položaj in velikost objektov se izjemoma dovoli v skla-
du s soglasjem izvajalca tudi izgradnja dveh ali več priključkov. 

Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo 
preko svojega priključka. V primerih, ko se pri izdelavi projekta 
priključka ugotovi, da to ni možno ali racionalno, je dovoljena 
priključitev po navodilih izvajalca več objektov preko enega 
skupnega kanalizacijskega priključka, s čimer pa morajo so-
glašati vsi lastniki tega priključka. V tem primeru je priključek v 
zasebni lasti vseh lastnikov tega priključka.

16. člen
(pogoji priključitve)

Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi na pod-
lagi vloge lastnika objekta in ob izpolnitvi naslednjih pogojev: 

– da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja izvajalca, 
– da je pridobljeno soglasje in so poravnane vse obvezno-

sti do lastnika infrastrukture, 
– to dopuščajo zmogljivosti in tehnična izvedba javne 

kanalizacije. 
Lastnik je dolžan vlogo za izvedbo priključka na revizijski 

jašek javne kanalizacije podati najkasneje v osmih dneh pred 
izvedbo del. Izdajanje strokovnih navodil, pregled in prevzem 
kanalizacijskega priključka izvede izvajalec na stroške upo-
rabnika.

17. člen
(izvajanje priključkov)

Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec 
javne službe ali drug za to usposobljen in registriran izvajalec 
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gradbenih del oziroma druga oseba v skladu z Zakonom o 
graditvi objektom pod nadzorom izvajalca javne službe. 

Podrobnejša pravila o izvedbi in financiranju hišnih pri-
ključkov se določi s Tehničnim pravilnikom.

18. člen
(material priključkov)

Javna in zasebna kanalizacija morata biti grajeni iz ma-
terialov, ki zagotavljajo popolno tesnost in ustreza evropskim 
normativom (SIST EN) na tem področju. Podrobnejše zahteve 
so navedene v Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji.

19. člen
(padavinske in drenažne vode)

V mešan sistem javne kanalizacije ni dovoljeno odvajati 
padavinskih in drenažnih vod, vodotokov ter podtalnice, če ob-
staja možnost ponikanja v zemljo ali odvajanja v bližnji vodotok.

V. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,  
KI NISO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO

20. člen
(načini odvajanja in čiščenja odpadnih vod)

Na območjih, kjer odvajanje in čiščenje odpadne vode 
ni urejeno z javno kanalizacijo, mora lastnik novih objektov 
zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode v tipski MKČN 
ali v MKČN, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje 
(troprekatna greznica) iz katere se odpadna voda odvaja preko 
enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, ali v nepre-
točni greznici, v skladu z veljavno zakonodajo.

Na območjih, kjer po operativnem programu opremlja-
nja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne 
kanalizacije, so lastniki obstoječih objektov dolžni obstoječe 
pretočne greznice predelati ali odstraniti iz uporabe v zakonsko 
predpisanih rokih in jih nadomestiti s tipsko MKČN ali z MKČN, 
ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje (troprekatna 
greznica) iz katere se odpadna voda odvaja preko enote za 
nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo ali z nepretočnimi gre-
znicami, ki morajo ustrezati zakonsko predpisanim standardom 
glede tehnične izvedbe in dodatne obdelave očiščene odpadne 
vode. Posamezni uporabniki lahko zgradijo skupno MKČN s 
pripadajočim kanalizacijskem omrežjem, ki nima statusa javne 
kanalizacije, za upravljanje s temi objekti pa morajo pooblastiti 
odgovornega upravljavca naprav. 

Ob izdelavi ocene obratovanja je treba preveriti: 
– način nastajanja komunalne odpadne vode, ki se od-

vaja v MKČN, v zvezi s prepovedmi in omejitvami iz uredbe o 
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav, 

– način odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v 
zvezi s prepovedmi in omejitvami iz uredbe o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, 

– izpolnjevanje pogojev ustreznega čiščenja komunalne 
odpadne vode iz uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, 

– zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na 
količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo, 

– skladnost male komunalne čistilne naprave s standardi, 
navedenimi v uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode 
iz malih komunalnih čistilnih naprav ali s priporočili o stanju 
tehnike čiščenja komunalne odpadne vode v malih komunalnih 
čistilnih napravah, ki jih ministrstvo objavlja na svojih spletnih 
straneh, 

– vodenje obratovalnega dnevnika v skladu z veljavno 
zakonodajo 

Ceno izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa 
ter izdelave ocene obratovanja kot storitev javne službe potrdi 
skupni ustanoviteljski organ izvajalca na predlog izvajalca v 
skladu z merili iz predpisa, ki ureja oblikovanje cen obveznih 
občinskih GJS varstva okolja.

21. člen
(prevzem blata iz čistilnih naprav)

Izvajalec prevzema in zagotavlja ravnanje, čiščenje in 
obdelavo blata iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne 
odpadne vode iz nepretočnih greznic na celotnem območju 
občine v obsegu in rokih, določenih v 8. členu tega odloka. 
Izvajalec na podlagi Programa odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: Program) vsako 
leto do 25. decembra pripravi načrt izvajanja prevzema in zago-
tavljanja ravnanja, čiščenja in obdelave blata za naslednje leto.

22. člen
(obstoječe greznice)

Velikost obstoječega usedalnika blata ugotovi izvajalec 
na podlagi razpoložljive projektne dokumentacije oziroma po-
pisa stanja na terenu. Ugotovljena odstopanja se na podlagi 
dejanskih meritev uskladijo z evidencami izvajalca pri prvem 
prevzemu blata. 

Pogostost praznjenja usedalnika blata za posameznega 
uporabnika določi izvajalec v Programu odvajanja in čiščenja 
na podlagi prostornine usedalnika blata in v skladu z veljavno 
uredbo (najmanj enkrat na tri leta).

23. člen
(način obveščanja in praznjenja greznic)

Izvajalec je dolžan uporabnika o obveznosti opravljanja 
obvezne storitve javne službe prevzema blata oziroma komu-
nalne odpadne vode najprej obvestiti, telefonsko ali elektron-
sko. Kolikor praznjenje ni izvedeno v roku 8 dni po dogovorje-
nem terminu, izvajalec uporabnika v skladu z veljavno uredbo 
obvesti pisno (dopis, elektronsko) s povratnico (priporočen 
dopis ali elektronsko potrdilo o prejemu obvestila) najmanj 
15 dni pred začetkom opravljanja storitve. V obvestilu mora 
navesti datum in okvirni čas svojega prihoda. 

Uporabnik ima po dogovoru z izvajalcem pravico enkratne 
prestavitve najavljenega časa storitve, ki pa ne more biti daljša 
od treh mesecev. O takšni nameri mora uporabnik izvajalca 
pisno obvestiti najmanj 8 dni pred predvideno izvedbo storitve. 

Če uporabnik najavljenega časa opravljanja storitve ne 
odpove in ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi ter s tem one-
mogoči izvedbo storitve ali če izvajalcu ne omogoča opravljanja 
storitev, mora plačati nastale stroške po ceni za prevzem blata. 
Stroška ravnanja z blatom izvajalec uporabniku v tem primeru 
ni upravičen zaračunati. 

Uporabnik ni dolžan plačati stroškov storitev iz tretjega 
odstavka tega člena, če zaradi dokazane daljše odsotnosti 
upravičeno (daljša bolniška odsotnost ali višja sila) ni mogel 
odpovedati najavljenega časa opravljanja storitev. 

Občina opredeli za posamezne stavbe ali skupine stavb, do 
katerih dostop s cestnim motornim vozilom, namenjenim prevo-
zu komunalne odpadne vode in neobdelanega blata, ni mogoč, 
izvajanje službe v omejenem obsegu in s posebnimi prevoznimi 
sredstvi. Omejen obseg in način izvajanja storitve sta opredeljena 
v programu, ki ga za obdobje štirih let pripravi izvajalec. 

Praznjenje greznic in MKČN izvaja smo izvajalec javne 
službe oziroma od izvajalca pooblaščen izvajalec.

24. člen
(ravnanje z blatom in odpadnimi vodami iz greznic)
Blato iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne od-

padne vode iz nepretočnih greznic se lahko odvaža samo na 
sprejem v čistilno napravo, ki je opremljena za obdelavo blata.

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA  
IN UPORABNIKOV

25. člen
(pravice in obveznosti izvajalca)

Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec naslednje 
naloge: 
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– zagotavljati javno službo odvajanja in čiščenja komunal-
nih in padavinskih odpadnih voda, ki se odvajajo v kanalizacij-
sko omrežje javne kanalizacije, v skladu z veljavno Uredbo o 
odvajanju; 

– zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske odpadne 
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne 
površine in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno 
kanalizacijo 

– Navedene storitve izvajalec javne službe izvaja v okviru 
prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno storitev z 
uporabo javne infrastrukture in v soglasju z lastnikom infra-
strukture: 

– zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz pretoč-
nih greznic in MKČN, 

– zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode iz nepretočnih greznic, 

– izdelovati Program odvajanja in čiščenja v skladu z 
veljavno Uredbo o odvajanju, 

– na poziv občine, sodelovati pri izdelavi programskih 
rešitev širitve javne kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih 
zemljišč s komunalno infrastrukturo, 

– izdajati potrdila in strokovne ocene obratovanja MKČN 
ter voditi ustrezne evidence o teh objektih, 

– obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvaja-
nja odpadne vode in o času trajanja prekinitev, 

– voditi kataster o objektih in napravah javne kanalizacije 
na stroške lastnika infrastrukture, 

– voditi predpisane evidence o javni infrastrukturi in druge 
evidence, 

– izdelovati in posredovati na ustrezne občinske in držav-
ne službe predpisana poročila v zvezi z dejavnostjo odvajanja 
in čiščenje odpadnih voda na območjih z urejeno javno infra-
strukturo ali pa brez urejene javne infrastrukture, 

– redno obračunavati storitve javne službe in izvajati 
izterjavo dolgovanih zneskov, 

– izvajati preglede javne kanalizacije in kanalizacijskih 
priključkov ter MKČN, 

– izvajati obnovitvena dela v skladu z zagotovljenimi 
finančnimi viri lastnika infrastrukture na objektih za odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda, 

– uporabnikom omogočati priključevanje objektov na jav-
no kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom in jih o tem 
obveščati v rokih, določenih v tem odloku, 

– izvajati predpisane meritve in nadzirati sestavo odpadne 
vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za prečišče-
vanje industrijske odpadne vode, ter izvajati potrebne ukrepe 
za zagotovitev ustreznosti njihovega delovanja. Vse stroške, ki 
nastanejo zaradi opravljanja del krije uporabnik, 

– iz naslova zagotavljanja nemotenega delovanja javne 
kanalizacije nadzirati stanje kanalizacijskega priključka in in-
terne kanalizacije do vstopa v objekt uporabnika, 

– izvajati priprave za hitro vnovično vzpostavitev delova-
nja kanalizacijskega omrežja po naravnih in drugih nesrečah 
oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne 
vode in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in 
reševanja, 

– voditi evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi od 
uporabnikov, upravnikov večstanovanjskih objektov, organov 
lokalne skupnosti ter državnih organov in služb na podlagi 
Zakona o javnih gospodarskih službah, Zakona o lokalni samo-
upravi in odloka, vendar v skladu s predpisi o varstvu osebnih 
podatkov, 

– izdajati projektne pogoje in soglasja ter voditi evidenco 
o njih, 

– izvajati druge obveznosti tega odloka.

26. člen
(vzdrževanje in izvajanje obnov/investicij)

Za izvedbo vzdrževalnih del na javni kanalizaciji skrbi 
izvajalec javne službe, lahko pa določena dela v skladu s 
predpisi o javnem naročanju pisno naroči pri tretji osebi, ki 

je strokovno usposobljena za ta dela. Stroški za vzdrževalna 
dela se krijejo iz cene storitve javne službe. Investitor v obnovo 
javne kanalizacije je občina, ki pa lahko izvajalca javne službe 
s tem odlokom pooblašča za vodenje in nadzor obnovitvene 
investicije v višini letne najemnine, pobrane za infrastrukturo, 
v imenu in za račun občine (v tujem imenu in za tuj račun). 

Investitor v novogradnjo javne kanalizacije je občina, ki pa 
izvajalca javne službe lahko s pogodbo pooblasti za vodenje in 
nadzor investicije. Če vzdrževalnih ali investicijskih del ne iz-
vaja izvajalec javne službe ampak tretja oseba, mora izvajalec 
javne službe zagotoviti strokovni nadzor pri posegih v javno 
kanalizacijsko omrežje, izvajalec investicijskih del pa mora 
tak nadzor omogočiti in plačati stroške nadzora. V primeru 
rekonstrukcije javne kanalizacije, so priključki v cestnem tele-
su in izvedba revizijskega jaška na zemljišču lastnika objekta, 
strošek obnove kanalizacije, ki se financira iz javnih sredstev. 

Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe brez soglasja 
lastnika pravico pristopati do kanalizacijskih objektov in naprav, 
MKČN in greznic, vendar mora pred vzdrževalnimi deli pisno ali 
ustno obvestiti lastnika prizadetega zemljišča.

27. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov)

Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali 
solastnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča na ob-
močju Občine Loški Potok, priključenega na javno kanalizacijo 
oziroma koristnik storitve javne službe. V primeru, da uporabnik 
objekt, del objekta ali utrjenega zemljišča preda v najem, je 
dolžan skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne 
storitve in poroštvih, če želi obveznost plačila storitev javne 
službe prenesti na najemnika. 

Uporabniki imajo naslednje pravice in obveznosti:
– zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije skla-

dno z odobreno tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem 
upravljavca; 

– odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, 
kjer je leta zgrajena; 

– odvajati v javno kanalizacijo samo takšno odpadno 
vodo, ki ne prekoračuje zakonsko predpisanih parametrov; 

– pridobiti soglasja, mnenja, potrdila in strokovne ocene, 
kot to določa ta odlok; 

– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo 
in vse naprave, vgrajene vanjo; 

– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do 
mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpa-
dne vode;

– po priključitvi na javno kanalizacijo mora opustiti obsto-
ječo greznico v skladu z navodili upravljavca,

– v primeru okvar na interni kanalizaciji ali izlivov škodlji-
vih snovi mora izvesti ukrepe za preprečitev škode na javnem 
kanalizacijskem sistemu in čistilni napravi ter o tem obvestiti 
upravljavca,

– vzdrževati obstoječo greznico, nepretočno greznico ali 
MKČN; 

– izvajati predpisane meritve komunalnih in padavinskih 
odpadnih voda ter industrijskih odpadnih vod; 

– odvajati industrijske odpadne vode v skladu s panožno 
zakonodajo vezano na odvajanje in čiščenje odpadnih in pa-
davinskih vod; 

– omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije za 
izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji, 
kadar leta poteka po njegovem zemljišču; 

– omogočati izvajalcu neoviran dostop do obstoječe gre-
znice, nepretočne greznice ali MKČN in prevzem njene vse-
bine; 

– omogočiti izvajalcu pregled interne kanalizacije in se-
stavo odpadne vode; 

– obvestiti izvajalca o začetku gradnje MKČN, mu omogo-
čiti pregled in pred zagonom predati predpisano dokumentacijo 
o ustreznosti MKČN; 
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– obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji, 
kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh poja-
vih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije; 

– uporabniki ne smejo prekiniti odvoda vode drugemu 
uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti; 

– pisno obveščati upravljavca o spremembi naslova, la-
stništva in drugih spremembah na stavbi ali inženirskem objek-
tu, ki imajo vpliv na odvod komunalne odpadne in padavinske 
vode; v roku 15 dni od nastanka spremembe, ki je možna po 
poravnavi vseh zapadlih obveznosti. V primeru spremembe 
uporabnika mora poleg obvestila poskrbeti tudi za izvedbo 
popisa števca, ki je relevanten trenutek za določitev novega 
uporabnika in novega razmerja med izvajalcem javne službe in 
uporabnikom. Če se popis ne izvede, se storitve javne službe 
zaračunavajo novemu uporabniku enako, kot staremu in jih 
je dolžan novi uporabnik poravnavati, ter od datuma prejema 
pisnega obvestila starega uporabnika; 

– plačevati stroške storitev javne službe; 
– obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in la-

stnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje javne 
službe;

– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odva-
janju in čiščenju odpadne vode.

Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo 
brez soglasja upravljavca.

Prepovedano je poseganje v vse naprave in objekte javne 
kanalizacije in spreminjanje pogojev njihove dostopnosti, zlasti 
revizijskih jaškov.

28. člen
(posegi v območju kanalizacije)

Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni do-
voljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. Na 
vplivnem območju kanalizacije v skladu s Tehničnim pravil-
nikom se ne sme graditi objektov, spreminjati višine nadkritja 
(zasipa) kanalizacijskega omrežja, zasipavati pokrovov jaškov 
in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe 
na kanalizacijskem omrežju ali ovirale njegovo delovanje in 
vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v obstoječe in-
terne kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov ali 
jim celo preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko 
omrežje. Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji 
cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave 
v prvotno stanje. Upravljavci drugih objektov in naprav (vodo-
vodnega, elektro, PTT, toplovodnega, plinovodnega omrežje 
ipd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah 
zagotoviti, da ostanejo kanalizacijske naprave nepoškodovane.

29. člen
(odškodnina)

Uporabnik ima pravico od izvajalca zahtevati odškodnino 
za dokazano škodo, nastalo zaradi prekinitve odvajanja komu-
nalne odpadne vode po krivdi izvajalca oziroma opustitve vzdr-
ževanja javne kanalizacije, ko leta ni izvedel vseh potrebnih 
ukrepov, da bi preprečil škodljive vplive na življenje in zdravje 
ljudi, živali, okolja in lastnine.

VII. VIRI FINANCIRANJA

30. člen
(viri financiranja)

Javna služba se financira iz: 
– cene storitev javne službe, 
– proračunskih sredstev občine, 
– drugih virov.

31. člen
(proračunska sredstva občine)

Če cena storitev javne službe ne zadošča za pokrivanje 
vseh stroškov javne službe in predpisanega donosa, pošlje 

izvajalec na Občino Loški Potok predlog za subvencioniranje, 
ki mora vsebovati za javno službo: 

– kalkulacijo z opredelitvijo in obrazložitvijo stroškov, 
– možne rešitve zmanjšanja stroškov ali povečanja pri-

hodkov, 
– predlog višine mesečne subvencije, 
– predlog obdobja subvencioniranja, 
– in morebitne ostale obrazložitve, ki lahko vplivajo na 

višino subvencije. 
Občinska uprava gradivo preuči in pripravi predlog višine 

in obdobja subvencioniranja javne službe za obravnavo in 
sprejem na prvi seji Občinskega sveta Občine Loški Potok. 

Po sklepu občinskega sveta in zagotovitvi sredstev v pro-
računu občine za namen subvencije, občina tekoče mesečno 
izplačuje subvencijo izvajalcu. Po poteku obdobja subvenci-
oniranja ali najpozneje do 31. 3. za preteklo poslovno leto, 
izvajalec javne službe opravi končni obračun rezultata javne 
službe. Če je bila subvencija preplačana, izvajalec v 30 dneh 
vrne ugotovljeno preplačilo v občinski proračun.

VIII. MERITVE IN OBRAČUN

32. člen
(elementi za obračun)

V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode se uporabnikom zaračunavajo naslednje storitve 
javne službe: 

– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za 
objekte, ki so priključeni na javni kanalizacijski sistem, 

– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode vezane 
na nepretočne greznice, 

– storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN. 
Uporabniki, ki uporabljajo storitve gospodarske javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpa-
dnih voda, so razdeljeni v naslednji skupini: 

– uporabniki, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, 
– vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost. 
Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kmetijski 

dejavnosti ter se leta odvaja na kmetijska zemljišča, niso dol-
žni plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode, če 
zagotovijo ločeno merjenje porabljene pitne vode, namenjene 
za izvajanje kmetijske dejavnosti oziroma se uporablja kriterij, 
ki je enak za objekte, kjer ni merjenja porabe pitne vode preko 
števca porabe pitne vode. 

Uporabnik je lahko tudi najemnik stavbe, inženirskega 
objekta ali dela stavbe oziroma inženirskega objekta ob pogoju, 
da se najemodajalec, najemnik in izvajalec dogovorijo o načinu 
plačevanja stroškov javne storitve in poroštvih.

33. člen
(cena)

Cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja komu-
nalne odpadne vode je sestavljena iz omrežnine, stroškov 
izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih 
in padavinskih odpadnih voda ter stroškov okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih in pada-
vinskih odpadnih voda, ki se na računu prikazujejo ločeno na 
podlagi veljavnih predpisov.

34. člen
(enota količine)

Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode in padavinske odpadne vode, ki nastaja v stav-
bi, ki je priključena na javni kanalizacijski sistem, je izražena 
v m3 dobavljene pitne vode iz vodovodnega omrežja, če iz nje 
nastaja odpadna voda v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje 
in čiščenje odpadnih vod in velja tudi za prevzem komunalne 
odpadne vode iz nepretočnih greznic in njen odvoz in ravnanje 
z njimi na komunalni čistilni napravi. Uporabniki plačujejo odve-
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deno vodo v enaki količini in v enakih obdobjih, kot jo plačujejo 
za porabljeno pitno vodo. 

Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje komunal-
ne odpadne vode in padavinske odpadne vode, ki nastaja v 
stavbi, kjer ni zgrajenega javnega kanalizacijskega sistema, je 
izražena v kos/mesec ali v m3/mesec dobavljene pitne vode iz 
vodovodnega omrežja, če iz nje nastaja odpadna voda. Cena 
storitve je lahko preračunana na enakomerne časovne intervale 
v okviru rokov, določenih z veljavno zakonodajo ali se določi na 
podlagi m3 dobavljene pitne vode iz vodovodnega omrežja in 
vključuje stroške prevzema blata in ravnanja z blatom. 

Uporabnikom, ki nimajo urejenega sistema meritve po-
rabe pitne vode se količina odpadnih voda določi na način iz 
Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odva-
janja odpadnih voda (normirana poraba po DN 13 ali 0,15 m3 
na osebo na dan). 

Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh 
in utrjenih površin se na območju občine šteje kot javna služba. 

Na količine, ugotovljene po prejšnjih odstavkih tega člena, 
se pri uporabnikih, ki so dolžni opravljati monitoring onesnaže-
nosti vode, upošteva še faktor onesnaženosti, ki se ugotavlja v 
skladu s Tehničnim pravilnikom. 

Stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zara-
di odvajanja komunalne odpadne vode so stroški okoljskih 
dajatev v skladu s predpisi, ki določajo okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja.

35. člen
(način obračuna stroškov storitve)

Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 
ki nastaja v stavbi, ki je priključena na javni kanalizacijski sis-
tem se uporabnikom zaračuna na osnovi dejanske porabe pitne 
vode v preteklem obračunskem obdobju ali v akontacijah, do-
ločenih glede na porabo pitne vode v preteklem obračunskem 
obdobju. Dejansko porabo se ugotavlja najmanj enkrat letno, 
ko se izvede tudi poračun akontacij. 

Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 
ki nastaja v stavbi, kjer ni zgrajenega javnega kanalizacijske-
ga sistema, se uporabnikom zaračuna v kom/mesec in so 
lahko preračunani na enakomerne časovne intervale v okviru 
rokov, določenih z veljavno zakonodajo na datum sprejema 
odloka ali na osnovi dejanske porabe pitne vode izražene 
v m3/mesec v preteklem obračunskem obdobju ali v akon-
tacijah, določenih glede na porabo pitne vode v preteklem 
obračunskem obdobju. 

Uporabniki morajo plačati zaračunane storitve najpozneje 
v 8 dneh od datuma izstavitve računa, razen, če zakon ne dolo-
ča drugače oziroma ni s pogodbo določen drugačen rok plačila.

36. člen
(oblikovanje cen storitev)

Cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda pripravi 
izvajalec javne službe skladno z določili tega odloka in skladno 
z zakonskimi predpisi o določanju cen komunalnih storitev v 
Republiki Sloveniji, potrjuje pa jih občinski svet. 

Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zako-
nom o DDV.

37. člen
(obveznost plačila storitev)

Uporabniki so dolžni plačati stroške odvajanja in stroške 
čiščenja odpadne vode ne glede na vodni vir, iz katerega se 
oskrbujejo. 

Uporabniki so dolžni plačati stroške odvajanja in stroške 
čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno kanali-
zacijo oziroma čistilno napravo. 

Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
se uporabnikom zaračunava mesečno v obliki in na način kot 
se obračunava oskrba s pitno vodo.

38. člen
(plačilo računov in ugovor)

Uporabnik je dolžan plačati račun najkasneje do dneva 
zapadlosti računa. Če se uporabnik s prejetim računom ne stri-
nja, ima pravico, da v osmih dneh od prejema računa vloži pisni 
ugovor pri upravljavcu. Upravljavec je dolžan na pisni ugovor 
uporabnika pisno odgovoriti v roku 15 dni od prejema ugovora. 
Ugovor na izdan račun ne zadrži plačila. Kolikor uporabnik ra-
čuna ne poravna niti v 15 dneh po prejemu pisnega odgovora, 
se mu izda pisni opomin. Če tudi takrat uporabnik računa ne 
poravna, se sedem dni po prejemu opomina začne postopek 
izterjave po sodni poti. 

Upravljavec, si v primeru zamude plačila pridružuje pravi-
co zaračunati zakonske zamudne obresti in stroške opomina.

39. člen
(prekinitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda)

Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez objave 
prekine odvajanje odpadnih in padavinskih voda v naslednjih 
primerih: 

– stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključ-
ka ogroža zdravje uporabnikov ali nemoteno delovanje javne 
kanalizacije, 

– priključek na kanalizacijsko omrežje ni izveden skladno 
s soglasjem upravljavca ali je izveden brez soglasja upravljav-
ca, 

– uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev 
drugega uporabnika na svoj kanalizacijski priključek, 

– uporabnik ravna v nasprotju z določili Pravilnika o teh-
nični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in 
čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda, 

– uporabnik z odvodom odpadne vode povzroča nevar-
nost za neoporečnost pitne vode, 

– kvaliteta izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne ustreza 
zahtevam veljavne zakonodaje, 

– se uporabnik ne priključi na javno kanalizacijo skladno 
z določili tega odloka, 

– uporabnik ne opusti greznice skladno s 14. členom 
tega odloka, 

– če uporabnik ne plača računa za v skladu s pogoji 
predhodnega člena, 

– če izvid vzorca odvedene odpadne vode uporabnika iz-
delan pri pooblaščeni organizaciji izkazuje neustrezno sestavo. 
Odvajanje odpadnih in padavinskih voda se prekine za čas, do-
kler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stro-
ške prekinitve in ponovne priključitve ter morebitne stroške, ki so 
nastali kot posledica vzroka prekinitve, po ceniku upravljavca. 

Upravljavec lahko prekine odvod odpadne ter padavinske 
vode na stroške uporabnika, če uporabnik pisno zahteva zača-
sno prekinitev. Upravljavec ima pravico prekiniti odvajanje od-
padnih vod za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na objektih in 
napravah javne kanalizacije. O tem mora predhodno obvestiti 
uporabnike preko sredstev javnega obveščanja.

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA  
IN KAZENSKE DOLOČBE

40. člen
(inšpekcijski organ)

Za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka 
in izrekanje sankcij je pristojen občinski inšpekcijski organ.

41. člen
Pravno osebo se kot uporabnika javne kanalizacije ka-

znuje z globo 1.000,00 EUR, če pa se po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko 
družbo pa z globo 2.500,00 EUR: 

1. če se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja upra-
vljavca (tretji odstavek, 27. člen),

2. če se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije na 
območjih, kjer je to obvezno (prvi odstavek, 14. člen), 
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3. če ne izpolnjuje obveznosti iz prve, druge, tretje, pete, 
šeste, sedme, osme, enajste, dvanajste, trinajste, štirinajste, 
šestnajste, osemnajste, dvajsete in enaindvajsete alineje dru-
gega odstavka 27. člena odloka,

Samostojnega podjetnika posameznika oziroma posa-
meznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se kot uporabnika 
javne kanalizacije za prekršek iz prvega odstavka tega člena 
kaznuje z globo 1.000,00 EUR. 

Odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje z globo 250,00 EUR.

Pravne osebe, ki imajo MKČN ali greznico, se kaznuje z 
globo 1.000,00 EUR, če pa se po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo pa z 
globo 2.500,00 EUR: 

1. če ne izpolnjuje obveznosti iz prve, šeste, devete, de-
sete, enajste, trinajste, petnajste, osemnajste in enaindvajsete 
alineje drugega odstavka 27. člena odloka, 

2. če pravočasno oziroma po zahtevah tega odloka ne 
naroči praznjenje greznice, ali ne dovoli izvajalcu praznjenje 
greznice, oziroma ji greznico prazni za to nepooblaščen izva-
jalec, v skladu s 23. členom, 

3. če pravočasno oziroma po zahtevah tega odloka ne 
naroči odvoza blata iz MKČN, ali ne dovoli izvajalcu odvoza 
blata iz MKČN, oziroma ji MKČN prazni za to nepooblaščen 
izvajalec, v skladu s 23. členom. 

Odgovorna oseba pravne osebe, fizična oseba in odgo-
vorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek 
iz tega člena kaznujejo z globo 250,00 EUR. 

Fizično osebo kot uporabnika javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode se za prekršek iz prvega 
in četrtega odstavka tega člena kaznuje z globo 300,00 EUR.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

42. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih padavinskih voda na 
območju Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 27/09) ter vsi 
na njegovi podlagi sprejeti občinski akti. 

Občinski akti, ki so bili sprejeti na podlagi odloka, se upo-
rabljajo do uveljavitve novih podzakonskih aktov, kolikor niso v 
nasprotju s tem odlokom.

43. člen
Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred 

uveljavitvijo tega odloka, se končajo po dosedanjem odloku. 
Postopki o prekrških, ki so bili storjeni pred začetkom 

uporabe tega odloka, se dokončajo po dosedanjem odloku, 
razen v primerih, ko je za kršitelja ta odlok milejši.

44. člen
Občina Loški Potok je dolžna v roku dvanajst mesecev 

po uveljavitvi tega odloka sprejeti Pravilnik o tehnični izvedbi 
in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda.

45. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 354-0003/2017
Hrib - Loški Potok, dne 7. aprila 2017

Župan
Občine Loški Potok

Ivan Benčina l.r.

1058. Pravilnik o pokroviteljstvu ter financiranju 
drugih društvenih dejavnosti v Občini Loški 
Potok

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 101/13) ter 7. člena 
Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 79/15) je Ob-
činski svet Občine Loški Potok na 12. redni seji dne 6. 4. 2017 
sprejel

P R A V I L N I K
o pokroviteljstvu ter financiranju drugih 

društvenih dejavnosti v Občini Loški Potok

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo postopek ter merila in 

kriteriji za pridobivanje sredstev iz proračuna Občine Loški 
Potok za pokroviteljstva in prireditve ter sredstev za sofinan-
ciranje izvajanja projektov in programov društev, klubov, zdru-
ženj, nevladnih in neprofitnih organizacij ter drugih izvajalcev 
za izvajanje prostočasnih dejavnosti ter razvoju podeželja in 
turizma.

Predmet sofinanciranja po tem pravilniku niso programi 
s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, športa ter programi 
humanitarnih organizacij.

2. člen
Občina je lahko pokrovitelj prireditev in dogodkov, raz-

ličnih dejavnosti, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih 
stvari ali izvedb ter drugih projektov (v nadaljevanju: projek-
ti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih 
nivojih.

Sredstva iz prvega odstavka tega člena se namenjajo za 
sofinanciranje projektov:

– ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje oziroma 
širijo njene razvojne potenciale;

– ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokra-
tične vrednote, človekove pravice, in druga temeljna načela, 
zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije ter 
prispevajo k vzpodbujanju medčloveškega sožitja in dialoga 
in k ohranjanju naše naravne, kulturne, verske in narodnostne 
dediščine ter izročila);

– ki vzpodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v skupi-
nah na različnih področjih;

– ki so neposredno vezana na gostovanje skupin s so-
sednjih krajev in drugod iz Slovenije ter iz tujine, zlasti še na 
dejavnost slovenskih zamejskih in zdomskih društev;

– ki so neposredno vezana na medobčinsko, medregijsko 
in mednarodno sodelovanje;

– ki jih organizirajo mladi ali so namenjene koristnemu 
preživljanju prostega časa mladih;

– ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med 
družbeno aktivnimi občani;

– ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema 
in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih pri-
ložnosti oziroma pomoč pri organizaciji.

Predmet sofinanciranja po tem pravilniku je tudi izvajanje 
letnih programov in rednih dejavnosti ter enkratne akcije ozi-
roma projekti organizacij, ki niso upravičeni za sofinanciranje 
iz naslova drugih razpisov. Redna dejavnost organizacij se 
po tem pravilniku sofinancira organizacijam, ki imajo sedež 
v Občini Loški Potok ter organizacijam, ki nimajo sedeža v 
Občini Loški Potok, vključujejo pa naše občane, zato se redna 
dejavnost lahko financira glede na število članov, ki so občani 
Občine Loški Potok.
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II. UPRAVIČENCI

3. člen
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem 

pravilniku so:
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma 

sedežem v občini;
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma 

sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na območju 
naše občine;

– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma 
sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, ki je organiziran 
izven občine, pomemben za občino oziroma naše občane in 
vključuje tudi naše občane.

Posamezna fizična ali pravna oseba je praviloma v okviru 
istega razpisa le enkrat upravičena do proračunskih sredstev 
po tem pravilniku.

4. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je občina lahko po-

krovitelj društvu oziroma klubu ter posameznikom, ki s svojimi 
dosežki na športnem, kulturnem ali kakšnem drugem področju 
dosežejo vrhunske dosežke na državnem ali širšem nivoju.

III. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV  
TER MERILA IN KRITERIJI

5. člen
Proračunska sredstva, ki so v proračunu občine zago-

tovljena za posamezno proračunsko leto, se upravičencem 
dodelijo na osnovi izvedenega postopka javnega razpisa. Ob-
čina enkrat letno objavi javni razpis za dodelitev proračunskih 
sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje in postopke 
ter vsebino vloge za dodelitev sredstev.

Postopek javnega razpisa opravi občinska uprava, ki pri-
pravi in objavi razpis v občinskem glasilu in na spletni strani 
Občine Loški Potok ter na osnovi razpisa zbira prijave. Predlog 
razdelitve razpoložljivih sredstev pripravi razpisna komisija, ki 
jo s sklepom imenuje župan. Komisija, ki jo sestavljajo pred-
sednik in dva člana, je imenovana za obdobje mandata občin-
skega sveta.

O dodelitvi sredstev odloči župan s sklepom na podlagi 
predloga komisije. Odločitev župana je dokončna.

6. člen
Razpisna komisija ob pregledu vlog, prispelih na razpis 

za sofinanciranje, izloči vloge za programe oziroma projekte, 
ki niso v interesu Občine Loški Potok, ter tiste programe in 
projekte, ki se sofinancirajo iz drugih postavk proračuna Občine 
Loški Potok. Komisija pri odločanju in oblikovanju predloga o 
sofinanciranju upošteva predvsem:

– pomen projekta za občino oziroma občane Občine 
Loški Potok,

– cilje ter namene projekta, ki so jasno opredeljeni,
– promocijski učinek za občino,
– tradicionalnost,
– inovativnost in izvirnost (programi in projekti, ki nepo-

sredno ne posnemajo že izvedenih programov in projektov ter 
vsebujejo inovativen pristop),

– kakovost in izvedljivost projekta,
– medobčinski, medregijski in mednarodni pomen podpr-

tega projekta ter vzajemnost,
– organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost pro-

jekta,
– sorazmernost s sofinanciranjem primerljivih projektov,
– vključenost občanov oziroma druge zainteresirane jav-

nosti v projekt,
– dosedanje sodelovanje prijaviteljev pri drugih aktivno-

stih, katerih (so)organizator je občina.

7. člen
Višina sofinanciranja s strani občine je odvisna od raz-

položljivih sredstev v proračunu ter obsega in ocene kvalitete 
in pomembnosti programa oziroma projekta za občino. Pri 
vrednotenju kvalitete in pomembnosti programa oziroma pro-
jekta se oceni prispevek, ki ga načrtovana izvedba projekta 
oziroma programa prinese k dogajanju v posameznem kraju 
ali občini oziroma koristi, ki jo ima projekt za občane Občine 
Loški Potok.

8. člen
S pridobitelji sredstev iz proračuna se sklene pogodba, 

s katero se upravičenec zaveže, da bo projekt izvedel skrbno 
in skladno s prijavo. Upravičenec je dolžan na ustrezen način 
v okviru projekta obveščati javnost o pokroviteljstvu občine. 
V roku 30 dni od podpisa pogodbe se izvede nakazilo prora-
čunskih sredstev na transakcijski račun oziroma osebni račun 
upravičenca, razen če v pogodbi ni določeno drugače.

9. člen
Dodeljena proračunska sredstva se lahko porabijo samo 

za namen, za katerega so dodeljena. V primeru, da sredstva 
niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena 
oziroma če upravičenec ne izpolni obveznosti iz tega pravil-
nika, lahko občina zahteva vrnitev leteh skupaj z zamudnimi 
obresti.

10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 419-0001/2017
Hrib - Loški Potok, dne 6. aprila 2017

Župan
Občine Loški Potok

Ivan Benčina l.r.

1059. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja 
komunalne odpadne vode na območju Občine 
Loški Potok

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode na območju Občine Loški Potok (Uradni list RS, 
št. 20/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na 12. seji dne 
6. 4. 2017 sprejel

S K L E P
o cenah storitev čiščenja in odvajanja 
komunalne odpadne vode na območju  

Občine Loški Potok

1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna 

storitve čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode, ki jih 
izvaja Komunala Ribnica d. o. o. (v nadaljevanju izvajalec javne 
službe), uporabnikom na področju Občine Loški Potok.

2. člen
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike 

na območju Občine Loški Potok, ki so ali bodo priključeni na 
sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.

3. člen
Cena čiščenja komunalne odpadne vode znaša 

1,6049 €/m3 brez DDV.
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4. člen
Omrežnina čiščenja, ki pokriva stroške javne infrastruktu-

re za vodomere dimenzije do vključno DN ≤ 20, znaša:

Premer 
vodomera

Faktor  
omrežnine

Omrežnina na mesec/uporabnik 
brez DDV (v EUR)

DN ≤ 20 1 1,1726

Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skla-
dno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12).

Občina Loški Potok o morebitni subvenciji omrežnine od-
loči s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije.

Omrežnino za čiščenje skladno z določili Uredbe o meto-
dologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) 
plačujejo vsi porabniki vode v Občini Loški Potok, ne glede 
na to, ali so priključeni na kanalizacijski sistem, ali pa storitev 
čiščenja uporabljajo preko storitev, povezanih z nepretočnimi 
greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi či-
stilnimi napravami.

Omrežnina za čiščenje se skladno z določili Uredbe o me-
todologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) za-
računava vsem uporabnikom v enakomernih mesečnih obrokih.

V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih 
v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/12), se vsem uporabnikom obračunava omrežnina 
po novih faktorjih ob nespremenjenem izhodišču.

5. člen
Cena odvajanja komunalne odpadne vode znaša 

0,6628 €/m3 brez DDV.

6. člen
Omrežnina odvajanja, ki pokriva stroške javne infrastruk-

ture za vodomere dimenzije do vključno DN ≤ 20, znaša:

Premer 
vodomera

Faktor  
omrežnine

Omrežnina na mesec/uporabnik 
brez DDV (v EUR)

DN ≤ 20 1 18,6119

Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skla-
dno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12).

Občina Loški Potok o morebitni subvenciji omrežnine od-
loči s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije.

Omrežnino za odvajanje plačujejo uporabniki, ki so pri-
ključeni na kanalizacijski sistem in tudi tisti uporabniki, ki 
imajo možnost priklopa na kanalizacijski sistem in so se dolžni 
priključiti.

Omrežnina za odvajanje se skladno z določili Uredbe 
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, 
št. 87/12) zaračunava uporabnikom v enakomernih mesečnih 
obrokih.

V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih 
v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/12), se vsem uporabnikom obračunava omrežnina 
po novih faktorjih ob nespremenjenem izhodišču.

7. člen
Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, ob-

stoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 
v Občini Loški Potok znaša 0,6235 €/m3 brez DDV. Storitev se 
zaračunava mesečno glede na količino porabljene vode v m3.

Storitev praznjenja greznic in prevzema blata iz malih 
komunalnih čistilnih naprav se mora skladno z Odlokom o 

odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju 
Občine Loški Potok (Uradni list RS, št.20/17) opraviti enkrat 
na tri leta.

8. člen
Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim 

vodomerom, se uporabnikom zaračuna količina 0,15 m3 na 
osebo na dan.

9. člen
Praznjenje pretočne greznice ali male komunalne čistilne 

naprave po naročilu več kot enkrat na tri leta se uporabnikom 
zaračuna po ceni, ki znaša 195,51 €/praznjenje brez DDV 
(količina do 6 m3).

10. člen
Cene začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 5. 2017 dalje.
Z dnem uveljavitve navedenih postavk po tem sklepu 

prenehajo veljati dosedanje cene, ki so bile objavljene s »Skle-
pom o cenah storitev čiščenja komunalne odpadne vode na 
območju Občine Loški Potok«, št. 3010005/2016 (Uradni list 
RS, št. 38/16).

Št. 301-0002/2017
Hrib - Loški Potok, dne 7. aprila 2017

Župan
Občine Loški Potok

Ivan Benčina l.r.

1060. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene 
storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne 
in padavinske odpadne vode za leto 2017 
na območju Občine Loški Potok

Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka 3. člena 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine Loški Potok na 12. redni 
seji dne 6. 4. 2017 sprejel

S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske 

odpadne vode za leto 2017 na območju  
Občine Loški Potok

1. člen
Občina Loški Potok bo storitve obveznih občinskih gospo-

darskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in pada-
vinske odpadne vode za gospodinjstva, v delu, ki se nanaša 
na omrežnino za odvajanje komunalne odpadne, v obdobju od 
1. 5. 2017 do 31. 12. 2017 subvencionirala v višini 75 %.

Potrjena cena omrežnine za odvajanje komunalne od-
padne vode znaša od 1. 5. 2017 18,6119 EUR brez DDV za 
premer vodomera dimenzije do vključno DN ≤ 20. Subvencija 
znaša 13,9589 EUR brez DDV za premer vodomera dimenzije 
do vključno DN ≤ 20. Zaračunana cena uporabniku znaša 
4,6530 EUR brez DDV za premer vodomera dimenzije do 
vključno DN ≤ 20.

2. člen
Občina Loški Potok bo storitve obveznih občinskih gospo-

darskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in pada-
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vinske odpadne vode za gospodinjstva, v delu, ki se nanaša 
na ceno storitve čiščenja komunalne odpadne vode, v obdobju 
od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017 subvencionirala v višini 75 %.

Potrjena cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode 
znaša od 1. 5. 2017 1,6049 EUR brez DDV/m3 porabljene pitne 
vode. Subvencija znaša 1,2037 EUR brez DDV/m3 porabljene 
pitne vode. Zaračunana cena uporabniku znaša 0,4012 EUR 
brez DDV/m3 porabljene pitne vode.

3. člen
Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine 

Loški Potok Komunali Ribnica d.o.o., kot izvajalcu gospodar-
skih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavin-
ske odpadne vode, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.

4. člen
Sklep velja od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017.

Št. 410-0017/2017
Hrib - Loški Potok, dne 7. aprila 2017

Župan
Občine Loški Potok

Ivan Benčina l.r.

METLIKA

1061. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev 
za namene pokroviteljstva v Občini Metlika

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 16. člena 
Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski 
svet Občine Metlika na 17. redni seji, dne 30. 3. 2017 sprejel

P R A V I L N I K
o dodelitvi proračunskih sredstev za namene 

pokroviteljstva v Občini Metlika

1. člen
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namene 

pokroviteljstva v Občini Metlika (v nadaljevanju: pravilnik) dolo-
ča postopek in kriterije za dodelitev sredstev, zagotovljenih na 
proračunski postavki »Stroški raznih proslav – pokroviteljstva« 
v proračunu Občine Metlika (v nadaljevanju: občina).

2. člen
Občina je lahko pokrovitelj manjših in večjih prireditev, 

dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti (v nadaljevanju: prire-
ditve in dejavnosti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb 
na različnih nivojih.

Sredstva iz prvega člena tega pravilnika se namenjajo za 
sofinanciranje prireditev in dejavnosti:

– ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokra-
tične vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela, 
zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije);

– ki so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, špor-
tne, humanitarne in podobne narave;

– ki promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne 
potenciale;

– ki so neposredno vezana na gostovanje skupin iz tujine;
– ki so neposredno vezana na medregijsko in mednaro-

dno sodelovanje;
– ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim;
– ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema 

in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih pri-
ložnosti oziroma pomoč pri tem.

Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso na-
menjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in pro-
fitnim organizacijam.

3. člen
Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna 

sredstva največ do:
– 100 evrov za sofinanciranje manjših prireditev in de-

javnosti;
– 200 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejav-

nosti;
– 300 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavno-

sti, ki so postala že tradicionalna in za občino večjega pomena;
– 400 evrov za sofinanciranje prireditev in dejavnosti z 

medregijsko in mednarodno udeležbo;
– 500 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavno-

sti, ki so postala že tradicionalna in za občino večjega pomena, 
z medregijsko in mednarodno udeležbo ali z velikim promocij-
skim učinkom, ki trajajo dalj časa;

– 600 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavno-
sti, ki so postala že tradicionalna in za občino večjega pomena, 
z medregijsko in mednarodno udeležbo, z velikim promocijskim 
učinkom, ki trajajo dalj časa;

– 600 evrov ali več za sofinanciranje prireditev in dejavno-
sti po posebni odločitvi župana z ustrezno utemeljitvijo.

4. člen
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pra-

vilniku so:
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma 

sedežem v občini;
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma 

sedežem v drugi občini, če prireditev ali dejavnost organizirajo 
na območju občine;

– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma 
sedežem v drugi občini, če je njihova prireditev ali dejavnost, ki 
je organizirana izven občine, pomembna za občino.

5. člen
Občina vsako leto objavi javni razpis za dodelitev prora-

čunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje, 
postopke, merila ter vsebino vloge za dodelitev sredstev.

Za dodelitev proračunskih sredstev prosilec zaprosi s pi-
sno vlogo, ki jo naslovi na Občino Metlika, Mestni trg 24, 8330 
Metlika. Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, 
naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je 
vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom 
zavrže.

Prosilci lahko oddajo vloge za dodelitev proračunskih 
sredstev po tem pravilniku kadarkoli v okviru tekočega leta, 
vendar najkasneje do 15. novembra za tekoče leto.

6. člen
Vse popolne vloge obravnava Komisija za dodeljevanje 

proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Me-
tlika (v nadaljevanju: komisija).

Komisijo imenuje župan. Sestavljajo jo predsednik in dva 
člana. Komisija je imenovana za obdobje mandata župana.

7. člen
Komisija se praviloma sestane ob koncu vsakega meseca 

in obravnava vse tekoče popolne vloge.
Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga dodelitve 

proračunskih sredstev upošteva predvsem pomembnost prire-
ditve za občino in za družbeno življenje občanov, pričakovano 
udeležbo ter sorazmernost sofinanciranja podobnih prireditev 
ali dejavnosti.

Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih 
sredstev odloči župan s sklepom. Odločitev župana je do-
končna.
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V roku 15 dni od vročitve sklepa in podpisa pogodbe o 
sofinanciranju prireditev in pokroviteljstev se izvede nakazi-
lo odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski oziroma 
osebni račun upravičenca, razen v primeru, ko se vloga nanaša 
na prireditev ali dejavnost, ki bo realizirana z večjim časovnim 
zamikom od datuma dospetja vloge na občino in se nakazilo 
izvrši v mesecu, ko se prireditev ali dejavnost izvede.

8. člen
Letno se vloge obravnavajo do porabe vseh proračunskih 

sredstev po tem pravilniku.

9. člen
Dodeljena proračunska sredstva se lahko porabijo samo 

za namen, za katerega so dodeljena. V primeru, da sredstva 
niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodelje-
na, lahko občina zahteva vrnitev leteh skupaj z zamudnimi 
obrestmi.

10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-45/2017
Metlika, dne 30. marca 2017

Župan 
Občine Metlika

Darko Zevnik l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA

1062. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena – javnega dobra 
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele 
št. 370/49, 370/51 in 370/55 vse k.o. 2318 – Bilje

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – 
ZJCB, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – 
Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – Odl. US 
in 19/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 17. člena Statuta Občine Miren 
 Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno 
besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren  Kostanjevica 
na 25. redni seji dne 7. 3. 2017 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra v lasti 
Občine Miren - Kostanjevica za parcele  

št. 370/49, 370/51 in 370/55 vse k.o. 2318 – Bilje

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

javnega dobra v lasti Občine Miren  Kostanjevica pridobijo 
naslednje nepremičnine:

– parcela št. 370/49 k.o. 2318 – Bilje,
– parcela št. 370/51 k.o. 2318 – Bilje,
– parcela št. 370/55 k.o. 2318 – Bilje,

ki v naravi predstavljajo dostopno pot do obrtne cone »Bilje 2«.

2. člen
Navedene nepremičnine pridobijo status grajenega javne-

ga dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na 

podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti občinska uprava. 
Po pravnomočnosti odločbe se leta pošlje zemljiškoknjižnemu 
sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah 
zaznamuje navedeni status.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-4/2017-2
Miren, dne 7. marca 2017

Župan
Občine Miren  Kostanjevica

Mauricij Humar l.r.

MIRNA

1063. Odlok o spremembi poteka meje med 
naseljema Stan in Debenec

Na podlagi vsebine 12. in 17. člena Zakona o določanju 
območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb 
(Uradni list RS, št. 25/08) in 17. člena Statuta Občine Mirna 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/11) je Občinski svet 
Občine Mirna na 16. redni seji dne 11. 4. 2017 sprejel

O D L O K
o spremembi poteka meje med naseljema  

Stan in Debenec

1. člen
Na območju Občine Mirna se meja med naseljema Stan in 

Debenec spremeni, in sicer tako, da prostorski okoliš (PO) 43 
iz naselja Stan preide v novo nastali del območja naselja De-
benec. Spremenjeni del meje med obema naseljema Stan in 
Debenec je razviden iz grafične priloge, ki je sestavni del odlo-
ka in v evidenci Registra prostorskih enot Republike Slovenije.

2. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, v skladu z 

18. členom Zakona o določanju območij ter o imenovanju in 
označevanju naselij, ulic in stavb, po uveljavitvi tega odloka 
izvede vse potrebne spremembe podatkov v evidenci Registra 
prostorskih enot. Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, 
so v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka po uradni 
dolžnosti dolžni uskladiti svoje evidence s tem odlokom.

3. člen
Stroške za označevanje novega dela naselja, morebitne 

prestavitve starih označb naselja kot posledice spremenjene 
meje med naseljema nosi Občina Mirna, zamenjave ter iz-
delave tablic z novimi hišnimi številkami in stroški zamenjav 
osebnih dokumentov v novem delu naselja Debenec pa v celoti 
bremenijo lastnike objektov v območju spremenjenega dela 
meja med naseljema Stan in Debenec.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 353-0017/2016-4
Mirna, dne 12. aprila 2017

Župan
Občine Mirna

Dušan Skerbiš l.r.
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MIRNA PEČ

1064. Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč 
za leto 2016

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 
110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314A, 101/13 – ZIPRS1415, 
101/13) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni 
list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna 
Peč na 16. redni seji dne 12. 4. 2017 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Mirna Peč za leto 2016

1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč 

za leto 2016.

2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2016 izka-

zuje stanje realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v letu 
2016 v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev 
in naložb in računu financiranja, ki obsega:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 

2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.702.079,73

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.254.849,55
70 DAVČNI PRIHODKI 1.916.525,80

700 Davki na dohodek na dobiček 1.732.350,00
703 Davki na premoženje 138.525,74
704 Domači davki na blago in storitve 43.138,28
706 Drugi davki 2.511,78

71 NEDAVČNI PRIHODKI 338.323,75
710 Udeležbe na dobičku in dohodki 
od premoženja 181.045,68
711 Takse in pristojbine 3.378,36
712 Denarne kazni 3.359,36
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.270,52
714 Drugi nedavčni prihodki 149.269,83

72 KAPITALSKI PRIHODKI 232.310,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev 232.310,00

73 PREJETE DONACIJE 0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 214.920,18
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 214.920,18
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.504.282,93
40 TEKOČI ODHODKI 678.447,49

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 227.703,77

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 35.102,90
402 Izdatki za blago in storitve 390.960,41
403 Plačila domačih obresti 24.680,41
409 Rezerve 0,00

41 TEKOČI TRANSFERI 1.129.005,61
410 Subvencije 160.160,72
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 658.766,71
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 65.513,83
413 Drugi tekoči domači transferi 244.124,35

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 661.623,03
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 661.623,03

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 35.206,80
431 Investic. transferipravnim in fiz. os., 
ki niso prorač. upor. 34.132,80
432 Investic. transferi proračunskim 
uporabnikom 1.074,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 197.796,80

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 64.657,00
50 ZADOLŽEVANJE 64.547,00

500 Domače zadolževanje 64.657,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 104.083,37
55 ODPLAČILA DOLGA 104.083,37

550 Odplačila domačega dolga 104.083,37
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.II.V.VIII.) 158.370,43
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.VIII.) –39.426,37

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.IX) =III. –197.796,80

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 35.912,04

Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2016 
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mirna Peč za 
leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvoj-
nih programov, v katerem je podan prikaz načrtovanih vrednosti 
razvojnih programov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter 
o njihovi realizaciji v tem letu.
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3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2016 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-3/2017-3
Mirna Peč, dne 13. aprila 2017

Župan
Občine Mirna Peč

Andrej Kastelic l.r.

PIRAN

1065. Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran 
za leto 2017

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena 
Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB2)

R A Z G L A Š A M   O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Piran  

za leto 2017, 

ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 
11. 4. 2017.

Št. 410-2/2016
Piran, dne 11. aprila 2017

Župan
Občine Piran

Peter Bossman l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB, s spremembami) in 17. člena Statuta 
Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB2) je Občinski svet 
Občine Piran na 19. redni seji dne 11. aprila 2017 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2017

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Piran za leto 2017 (Uradni 

list RS, št. 3/17) se 2. člen spremeni tako, da glasi:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Znesek
Skupina/Podskupina kontov Rebalans 2017

1.0 PRIHODKI (70+71+72+73+74) 22.794.614,44
TEKOČI PRIHODKI (I.+II.) 19.932.377,00

I. 70 DAVČNI PRIHODKI 15.316.555,00
700 DAVKI NA DOHODEK 

IN DOBIČEK 8.115.555,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 4.680.000,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 

IN STORITVE 2.521.000,00
II. 71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.615.822,00

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 3.356.535,00

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 26.000,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 271.000,00

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 14.600,00

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 947.687,00
III. 72 KAPITALSKI PRIHODKI 970.000,00

722 PRIHODKI OD 
PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEOPREDMETENIH 
DOLGOROČNIH SREDSTEV 970.000,00

IV. 73 PREJETE DONACIJE 800,00
730 PREJETE DONACIJE 

IZ DOMAČIH VIROV 800,00
V. 74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.891.437,44

740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 649.533,88

741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 1.241.903,56

2.0 ODHODKI (40+41+42+43) 28.985.073,01
I. 40 TEKOČI ODHODKI 6.508.018,27

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 1.907.359,78

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 279.129,83

402 IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 3.247.028,66

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 94.000,00
409 REZERVE 980.500,00

II. 41 TEKOČI TRANSFERI 10.944.100,66
410 SUBVENCIJE 686.300,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

IN GOSPODINJSTVOM 3.775.779,84
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM  
IN USTANOVAM 2.008.269,11

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 4.473.751,71

III. 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 11.023.937,08
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 11.023.937,08
IV. 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 509.017,00

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, 
KI NISO PRORAČUNSKI 
UPORABNIKI 252.500,00

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 256.517,00

3.0 PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(1.0–2.0) –6.190.458,57

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

4.0 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 65.400,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0,00

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 65.400,00
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5.0 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441) 0,00

440 DANA POSOJILA 0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN NALOŽB 0,00
6.0 PREJETA MINUS DANA 

POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(4.0–5.0) 65.400,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
7.0 ZADOLŽEVANJE (500) 2.000.000,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 2.000.000,00
8.0 ODPLAČILA DOLGA (550) 995.833,00

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 995.833,00
9.0 SPREMEMBA STANJA 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(1+4+7258) –5.120.891,57

10.0 NETO ZADOLŽEVANJE (78) 1.004.167,00
11.0 NETO FINANCIRANJE (6+109) 6.190.458,57
12.0 STANJE SREDSTEV NA 

RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2016 5.120.896,68

2. člen
Za 18. členom se doda novi, 18.a člen, ki glasi:
Posredni uporabnik občinskega proračuna Javni zavod 

Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, katerega ustanoviteljica 
je Občina Piran, se v letu 2017 lahko dolgoročno zadolži do 
višine 300.000,00 evrov.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-2/2016
Piran, dne 11. aprila 2017

Župan
Občine Piran

Peter Bossman l.r.

Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo 
consolidato ufficiale – 2, 76/08, 79/09, 51/10) e visto l'articolo 
31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo consolidato uffi-
ciale – 2)

P R O M U L G O   I L   D E C R E T O
di variazione al bilancio di previsione del 

Comune di Pirano per l’anno 2017, 

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano 
nella seduta dell’11 aprile 2017.

N. 410-2/2016
Pirano, 11 aprile 2017

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

Visto l’art. 29 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 11/11 – Testo consoli-
dato ufficiale e successive modificazioni) e l’art. 17 dello Statuto 

del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
di Slovenia, n. 5/14 – Testo consolidato ufficiale) il Consiglio 
comunale del Comune di Pirano nella 19ª seduta ordinaria 
tenutasi il giorno 11 aprile 2017 approva il seguente

D E C R E T O
di variazione al bilancio di previsione del 

Comune di Pirano per l’anno 2017

Art. 1
L’art. 2 del Decreto sul bilancio di previsione del Comune 

di Pirano per l’anno 2017 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
di Slovenia, n. 3/17) è modificato come segue:

A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE 
SPESE Importo
Gruppo / Sottogruppo di conti Variazione di 

Bilancio 2017
1.0 ENTRATE (70+71+72+73+74) 22.794.614,44

ENTRATE CORRENTI (I+II) 19.932.377,00
I. 70 ENTRATE TRIBUTARIE 15.316.555,00

700 IMPOSTE SUL REDDITO 
E SULL'UTILE 8.115.555,00

703 IMPOSTE SUL PATRIMONIO 4.680.000,00
704 IMPOSTE NAZIONALI SUI BENI 

E SUI SERVIZI 2.521.000,00
II. 71 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.615.822,00

710 PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E 
RICAVI PATRIMONIALI 3.356.535,00

711 TASSE E CONTRIBUZIONI 26.000,00
712 AMMENDE ED ALTRE PENE 

PECUNIARIE 271.000,00
713 RICAVI DALLA VENDITA 

DI BENI E SERVIZI 14.600,00
714 ALTRE ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 947.687,00
III. 72 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 970.000,00

722 RICAVI DALLA VENDITA  
DI TERRENI ED 
IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 970.000,00

IV 73 DONAZIONI 800,00
730 DONAZIONI DA FONTI 

NAZIONALI 800,00
V. 74 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 1.891.437,44

740 TRASFERIMENTI DA ALTRE 
ISTITUZIONI FINANZIARIE 
PUBBLICHE 649.533,88

741 FONDI TRASFERITI DAL 
BILANCIO STATALE, 
DERIVANTI DAL BILANCIO 
DELL'UNIONE EUROPEA 1.241.903,56

2.0 SPESE (40+41+42+43) 28.985.073,01
I. 40 SPESE CORRENTI 6.508.018,27

400 SALARI ED ALTRE 
RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI 1.907.359,78

401 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 
E ASSISTENZIALI A CARICO 
DEI DATORI DI LAVORO 279.129,83

402 SPESE PER BENI E SERVIZI 3.247.028,66
403 INTERESSI PASSIVI SU PIAZZA 

NAZIONALE 94.000,00
409 RISERVE 980.500,00
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II. 41 TRASFERIMENTI CORRENTI 10.944.100,66
410 SOVVENZIONI 686.300,00
411 TRASFERIMENTI A FAVORE  

DI PERSONE SINGOLE  
E NUCLEI FAMILIARI 3.775.779,84

412 TRASFERIMENTI A FAVORE 
DI ORGANIZZAZIONI 
ED ISTITUZIONI NON PROFIT 2.008.269,11

413 ALTRI TRASFERIMENTI 
CORRENTI NAZIONALI 4.473.751,71

III. 42 SPESE DI INVESTIMENTO 11.023.937,08
420 ACQUISTO E COSTRUZIONE 

DI IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 11.023.937,08

IV. 43 TRASFERIMENTI  
DI INVESTIMENTO 509.017,00

431 TRASFERIMENTI  
DI INVESTIMENTO A FAVORE 
DI PERSONE FISICHE  
E GIURIDICHE NON FRUITORI 
DI BILANCIO 252.500,00

432 TRASFERIMENTI DI 
INVESTIMENTO A FAVORE 
DI FRUITORI DI BILANCIO 256.517,00

3.0 DISAVANZO DI BILANCIO 
1.0–2.0 –6.190.458,57

B. CONTO DEI CREDITI FINANZIARI  
E DEGLI INVESTIMENTI

4.0 RESTITUZIONE CREDITI 
EROGATI E VENDITA  
DI QUOTE CAPITALE (750+751) 65.400,00

750 RESTITUZIONE CREDITI 
EROGATI 0,00

751 VENDITA DI QUOTE 
DI CAPITALE 65.400,00

5.0 CREDITI EROGATI  
E AUMENTO QUOTE  
DI CAPITALE (440+441) 0,00

440 CREDITI EROGATI 0,00
441 AUMENTO QUOTE DI 

CAPITALE E INVESTIMENTI 0,00
6.0 CREDITI RICEVUTI DIMINUITI 

DEI CREDITI EROGATI E 
MODIFICA DELLE QUOTE 
CAPITALE (4.0–5.0) 65.400,00

C. CONTO FINANZIARIO
7.0 INDEBITAMENTO (500) 2.000.000,00

500 INDEBITAMENTO IN AMBITO 
NAZIONALE 2.000.000,00

8.0 RESTITUZIONE DEL DEBITO 
(550) 995.833,00

550 RESTITUZIONE DEBITI 
ASSUNTI IN AMBITO 
NAZIONALE 995.833,00

9.0 MODIFICA DELL'AMMONTARE 
DEI FONDI SUI CONTI 
(1+4+7258) –5.120.891,57

10.0 INDEBITAMENTO NETTO (7–8) 1.004.167,00
11.0 FINANZIAMENTO NETTO 

(6+109) 6.190.458,57
12.0 SALDO DI CASSA 

AL 31/12/2016 5.120.896,68

Art. 2
Dopo l’art. 18 è aggiunto un nuovo articolo 18 a, come 

segue:
L’ente pubblico Museo del mare “Sergej Mašera” di 

Pirano, cui fondatore è il Comune di Pirano, in qualità di 
fruitore indiretto dei bilancio comunale, nell’anno 2017 può 
contrarre prestiti a lungo termine per un importo massimo di 
300.000,00 EUR.

Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia.

N. 410-2/2016
Pirano, 11 aprile 2017

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

PODČETRTEK

1066. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine 
Podčetrtek

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLSUPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF) in 56. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, 
št. 54/10 in 17/16) je Nadzorni odbor Občine Podčetrtek na 
9. seji dne 27. 3. 2017 sprejel

P O S L O V N I K
o delu Nadzornega odbora Občine Podčetrtek

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem poslovnikom je urejena podrobnejša organizacija 

dela Nadzornega odbora Občine Podčetrtek (v nadaljevanju: 
nadzorni odbor).

2. člen
Nadzorni odbor je samostojni organ Občine Podčetrtek in 

najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Podčetrtek.
Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Podčetr-

tek, Trška cesta 59, p. Podčetrtek.
Nadzorni odbor ima svoj žig, ki ima v sredini grb Občine 

Podčetrtek, nad grbom krožni napis »OBČINA PODČETRTEK« 
in pod grbom krožni napis »NADZORNI ODBOR«.

II. PRISTOJNOSTI IN NALOGE NADZORNEGA ODBORA

3. člen
V okviru svoje 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.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti po-

slovanja neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega 
proračuna in njihovih pooblaščenih oseb z občinskimi javni-
mi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje 
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učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih 
sredstev.

4. člen
Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih 

pristojnosti samostojno.

III. JAVNOST DELA

5. člen
Delo nadzornega odbora je javno, razen v primerih, ko 

tako določajo veljavni predpisi.
Sklepi in dokončna poročila s priporočili in predlogi so in-

formacije javnega značaja, razen ko vsebujejo podatke, katere 
veljavni predpisi opredeljujejo kot državne, uradne, poslovne ali 
druge tajnosti nadzorovanih oseb oziroma organov.

Osnutki poročil niso informacije javnega značaja.
Nadzorni odbor lahko z večino glasov prisotnih članov 

odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo 
razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki 
vsebujejo podatke, ki so v skladu z veljavnimi predpisi zaupne 
narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.

Nadzorni odbor obvešča javnost o svojem delu tako, da 
svoja dokončna poročila s priporočili in predlogi ukrepov ob-
javlja na spletni strani Občine Podčetrtek ali na drug ustrezen 
način, dostopen javnosti, če lete ne predstavljajo informacij 
zaupne narave. Javnost svojega dela zagotavlja tudi s pre-
dložitvijo sklepov in dokončnih poročil s priporočili in predlogi 
občinskemu svetu.

Člani nadzornega odbora so pri opravljanju svojega dela 
dolžni spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno inte-
griteto fizičnih in pravnih oseb.

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PREDSEDNIKA  
TER ČLANOV NADZORNEGA ODBORA

6. člen
Na prvi (konstitutivni) seji, ki jo skliče župan, člani nad-

zornega odbora izvolijo izmed sebe namestnika predsednika 
nadzornega odbora.

Nadzorni odbor vodi, zastopa in predstavlja predsednik 
nadzornega odbora, ki ga imenuje občinski svet. V njegovi 
odsotnosti ali v primeru odstopa, ga nadomešča namestnik 
predsednika nadzornega odbora.

7. člen
Naloge predsednika nadzornega odbora so, da:
– vodi in organizira delo nadzornega odbora;
– sklicuje in vodi seje;
– predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora;
– predlaga člane, ki bodo opravili nadzor;
– podpisuje sklepe, zapisnike, pooblastila in druge akte 

nadzornega odbora;
– skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora;
– pripravi predlog letnega programa dela nadzornega 

odbora;
– skrbi za izvajanje določil tega poslovnika;
– sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi telesi 

sveta in občinsko upravo;
– po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta, obvezno 

pa, kadar je na dnevnem redu gradivo v zvezi s pristojnostjo 
nadzornega odbora.

8. člen
Člani nadzornega odbora imajo dolžnost udeleževati se 

sej nadzornega odbora in opravljati nadzore ter druge naloge, 
za katere jih pooblasti oziroma zadolži nadzorni odbor.

Če se član nadzornega odbora ne more udeležiti seje, 
mora o tem in o razlogih za to obvestiti tajnika nadzornega 
odbora najpozneje do začetka seje. Če zaradi višje sile ali 

drugih razlogov ne more obvestiti tajnika nadzornega odbora 
o razlogih svoje odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti 
takoj, ko je mogoče.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve, 
z dnem poteka mandata članom občinskega sveta ali z dnem 
odstopa člana iz nadzornega odbora. Razrešitev opravi občin-
ski svet na predlog nadzornega odbora.

9. 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.

Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in 
dobiti podatke od občine, ki jih potrebuje pri opravljanju svojih 
nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni 
odbor.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v 
občinskem proračunu na podlagi izdelanega letnega programa 
dela.

10. člen
Članom nadzornega odbora pripada nadomestilo za ude-

ležbo na seji nadzornega odbora, na seji občinskega sveta, ko 
se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njiho-
vega področja dela in so nanjo vabljeni kot poročevalci ter za 
opravljen posamezen nadzor v skladu s sprejetim Pravilnikom 
o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih 
organov ter o povračilih stroškov v Občini Podčetrtek.

11. člen
Nadzorni odbor imenuje za svoje mandatno obdobje na 

predlog župana tajnika nadzornega odbora, ki je delavec ob-
činske uprave.

Tajnik opravlja naslednje naloge:
– skrbi za pripravo gradiva za seje nadzornega odbora;
– pripravlja vabila in opravlja organizacijsko tehnična 

opravila za sklic in potek seje;
– sestavlja zapisnike sej nadzornega odbora in skrbi za 

pisno odpravo sklepov in drugih aktov nadzornega odbora;
– vodi evidenco aktivnosti članov;
– vzpostavlja stik z občinsko upravo in drugimi porabniki 

proračunskih sredstev v zvezi z delom nadzornega odbora;
– skrbi za arhiviranje dokumentacije nadzornega odbora;
– obvešča člane nadzornega odbora o izobraževanjih;
– obvešča člane nadzornega odbora o sprejemu in spre-

membah aktov občine in o spremembah zakonodaje, pomemb-
ne za delo nadzornega odbora.

V. NAČRTOVANJE DELA NADZORNEGA ODBORA

Letni program dela

12. člen
Nadzorni odbor samostojno določa svoj letni program 

dela, ki ga tudi finančno ovrednoti. Letni program dela nadzorni 
odbor predloži županu do priprave proračuna za prihodnje leto.

Med letom lahko nadzorni odbor program dela spremeni 
ali dopolni.

VI. NAČIN ODLOČANJA NADZORNEGA ODBORA

Seje

13. člen
Nadzorni odbor sprejema odločitve na sejah, ki jih sklicuje 

predsednik nadzornega odbora na lastno pobudo ali na pobudo 
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večine vseh članov nadzornega odbora, v skladu s sprejetim 
programom dela ali na pobudo občinskega sveta ali župana. 
Če predsednik v 15 dneh po podani pobudi ne skliče seje, jo 
lahko skliče namestnik predsednika. Sejo lahko skliče tudi član 
s pisno podporo večine vseh članov nadzornega odbora.

Izjemoma se lahko skliče izredna seja nadzornega odbora 
za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni po-
gojev za sklic redne seje. Izredno sejo lahko skliče predsednik 
nadzornega odbora, namestnik predsednika v primeru njegove 
odsotnosti ali katerikoli član s pisno podporo večine vseh čla-
nov nadzornega odbora.

V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi 
za njen sklic. Zahtevi mora biti predloženo gradivo, o katerem 
naj nadzorni odbor odloča.

Vabilo in gradivo

14. člen
V vabilu za sejo nadzornega odbora mora biti naveden 

predlog dnevnega reda.
Vabilu mora biti predloženo:
– zapisnik zadnje seje nadzornega odbora, če gre za 

vabilo na redno sejo;
– gradivo za posamezne predlagane točke dnevnega 

reda.
Izjemoma, kadar so za to podani utemeljeni razlogi, se 

lahko gradivo k posameznim točkam vroči članom nadzornega 
odbora pred samim začetkom seje.

Vabilo za redno sejo se z gradivom pošlje članom nad-
zornega odbora praviloma vsaj sedem dni pred datumom seje.

Vabilo za izredno sejo mora biti z gradivom poslano čla-
nom nadzornega odbora vsaj tri dni pred sejo.

Vabilo in gradivo se dostavi članom nadzornega odbora 
v elektronski obliki (po epošti) ali v obliki redne pošte na do-
govorjeni naslov.

Sklepčnost in odločanje

15. člen
Na začetku seje nadzornega odbora predsednik nad-

zornega odbora obvesti navzoče člane nadzornega odbora o 
upravičenih odsotnostih. Predsednik nadzornega odbora nato 
ugotovi, ali je nadzorni odbor sklepčen. Če je nadzorni odbor 
nesklepčen, predsednik nadzornega odbora počaka 15 minut 
in nato ponovno ugotavlja sklepčnost. Če nadzorni odbor še 
vedno ni sklepčen, predsednik nadzornega odbora sejo preloži.

Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji navzoča 
večina članov nadzornega odbora. Odločitev oziroma sklep je 
sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov nadzornega 
odbora.

Glasovanje na sejah nadzornega odbora je javno in po-
teka z dvigom rok.

O posameznem sklepu lahko nadzorni odbor glasuje tudi 
tajno, če o tem na predlog člana nadzornega odbora odloči z 
večino glasov navzočih članov.

Določitev dnevnega reda

16. člen
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, pobude 

za uvrstitev konkretne zadeve na dnevni red pa lahko poda 
vsak član nadzornega odbora, občinski svet ali župan.

Na dnevni red seje je obvezno potrebno uvrstiti potrditev 
zapisnika prejšnje seje in točko Razno.

Na dnevni red se lahko uvrsti dodatna točka, če je zanjo 
pripravljeno gradivo za vse člane nadzornega odbora. O tem 
nadzorni odbor glasuje na začetku seje.

Z dnevnega reda se lahko umakne točka, za katero gra-
divo ni dovolj temeljito pripravljeno ali pa ni prisotnega poroče-
valca. O tem nadzorni odbor glasuje na začetku seje ali med 
samo obravnavo te točke.

Nadzorni odbor o predlaganem dnevnem redu glasuje 
na sami seji nadzornega odbora pred obravnavo ostalih točk 
dnevnega reda.

Seja poteka po točkah dnevnega reda.

Potrditev zapisnika zadnje seje

17. člen
Na začetku seje predsednik nadzornega odbora člane 

seznani s sklepi zadnje seje nadzornega odbora, tajnik nadzor-
nega odbora pa poroča o realizaciji sklepov prejšnje seje, nakar 
nadzorni odbor odloča o potrditvi zapisnika prejšnje seje. Člani 
imajo pravico dati pripombe k zapisniku v pisni ali ustni obliki, 
ki se zabeležijo v zapisniku seje.

Zapisnik je sprejet, če nanj ni bilo pripomb ali je bil sprejet 
po dopolnilih.

Obravnava točk dnevnega reda

18. člen
Na začetku vsake obravnavane točke dnevnega reda 

predsednik nadzornega odbora poda kratko obrazložitev, nato 
pa preda besedo članu nadzornega odbora – poročevalcu ozi-
roma predlagatelju posamezne točke dnevnega reda in nato 
še morebitnim vabljenim na sejo za to točko dnevnega reda. 
Sledi razprava, vrstni red razpravljavcev določa predsednik 
nadzornega odbora.

Omejitev razprave

19. člen
Trajanje razprave glede posamezne točke dnevnega reda 

seje nadzornega odbora praviloma ni časovno omejeno.
Nadzorni odbor lahko na predlog predsednika nadzorne-

ga odbora ali na zahtevo člana nadzornega odbora odloči, da 
se o isti zadevi razpravlja le enkrat ali da se razprava časovno 
omeji.

Preložitev razprave

20. člen
Če nadzorni odbor v zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal 

razprave ali če nadzorni odbor sklene, da še ni pogojev za 
končno odločanje, se dokončanje razprave in odločanje o 
zadevi lahko preloži na eno izmed naslednjih sej nadzornega 
odbora.

Zaključek razprave

21. člen
Predsednik nadzornega odbora oblikuje po opravljeni raz-

pravi o posamezni točki dnevnega reda predlog sklepa in ga 
da na glasovanje.

Če je na podlagi razprave potrebno pripraviti predloge 
odločitev ali stališč, se razprava lahko prekine in se nadaljuje 
po predložitvi teh predlogov oziroma stališč na isti ali na na-
slednji seji.

Predsednik nadzornega odbora praviloma konča sejo, ko 
so bile obravnavane vse točke dnevnega reda.

Red na seji

22. člen
Za red na seji skrbi predsednik nadzornega odbora.
Na seji nadzornega odbora sme govoriti tisti, ki mu da 

besedo predsednik nadzornega odbora. Razpravljavec na 
seji nadzornega odbora sme govoriti le o vprašanju, ki je na 
dnevnem redu seje nadzornega odbora in glede katerega mu 
je predsednik nadzornega odbora dal besedo. Če se razpra-
vljavec ne drži dnevnega reda ali teme, glede katere je dobil 
besedo, ga predsednik nadzornega odbora na to opomni.
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Če se razpravljavec ne odzove na drugi opomin predse-
dnika nadzornega odbora, mu leta lahko besedo odvzame. 
Zoper odvzem besede lahko razpravljavec poda ugovor. O 
ugovoru odloči nadzorni odbor.

Predsednik nadzornega odbora lahko razpravljavca ali 
drugega prisotnega, ki kljub odvzemu besede krši red in mir na 
seji, odstrani s seje. Zoper odstranitev s seje lahko razpravlja-
vec ali drug prisotni ugovarja. O ugovoru odloči nadzorni odbor.

Če predsednik nadzornega odbora z rednimi sredstvi ne 
more ohraniti reda na seji nadzornega odbora, jo prekine in 
preloži.

Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik seje nadzornega odbora.

Zapisnik seje

23. člen
Zapisnik seje nadzornega odbora obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, datum in kraj ter čas začetka 

in zaključka seje ali njene prekinitve;
– navedbo prisotnih članov, odsotnih članov (opravičeno 

ali neopravičeno);
– prisotnost vabljenih na seji, odsotnih vabljenih, ostalih 

morebitnih prisotnih;
– ugotovitev sklepčnosti in sprejeti dnevni red;
– poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrditev 

zapisnika;
– potek seje z navedbo poročevalcev ter kratkim povzet-

kom razprave;
– izjave članov nadzornega odbora, za katere so zahte-

vali, da se vnesejo v zapisnik;
– morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih 

sklepih (ločeno mnenje pripravi član nadzornega odbora, ki se 
ne strinja s skupnim mnenjem ali želi to mnenje še posebej 
poudariti);

– sklepe nadzornega odbora.
Sprejeti sklepi nadzornega odbora morajo biti oblikovani 

tako, da je v njih na nedvoumen način opredeljeno stališče 
nadzornega odbora do posamezne zadeve, ki jo je nadzorni 
odbor obravnaval.

Sklepi morajo praviloma vsebovati rok, do katerega mora-
jo biti izvršeni in osebo, ki je zadolžena za njihovo uresničitev 
ter izid glasovanja o posameznem sklepu.

Zapisnik podpišeta tajnik nadzornega odbora in pred-
sednik nadzornega odbora oziroma predsedujoči. Strokovna 
služba občinske uprave mora poleg originala zapisnika hraniti 
tudi vsa gradiva, ki so bila predložena za sejo nadzornega 
odbora. Zapisniki in gradiva se do konca mandata nadzornega 
odbora hranijo pri strokovni službi občinske uprave, po preteku 
mandata pa se predajo arhivu Občine Podčetrtek.

Dopisna seja

24. člen
Predsednik nadzornega odbora lahko v primeru, ko to 

zahteva nujnost ali ekonomičnost postopka in če nihče izmed 
članov temu ne nasprotuje, skliče dopisno sejo nadzornega 
odbora. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektron-
ski obliki vročenega vabila (šteje se, da je vabilo v elektronski 
obliki vročeno, ko naslovnik pošlje potrdilo o prejemu letega) 
s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme 
z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elek-
tronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic 
seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas 
trajanja seje).

Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem 
članom nadzornega odbora, od katerih jih je vročitev potrdila 
več kot polovica. Šteje se, da so vročitev potrdili člani, ki so 
glasovali.

Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, 
če je za sklep glasovala večina vseh članov nadzornega odbo-
ra, ki so do roka oddali svoj glas.

O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, 
določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o vročitvi 
vabil članom sveta oziroma ugotovitev, koliko članov nadzor-
nega odbora je glasovalo in kako so glasovali. Potrditev za-
pisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo 
nadzornega odbora.

VII. POSTOPEK NADZORA TER PRAVICE IN OBVEZNOSTI 
UDELEŽENCEV NADZORA

25. člen
Nadzorni odbor vodi postopek nadzora na podlagi določb 

tega poslovnika, zakonov in drugih predpisov, ki urejajo javne 
finance v občini. Nadzorovana oseba ali organ (v nadaljevanju: 
nadzorovana stranka) v postopku nadzora je neposredni ali 
posredni uporabnik sredstev občinskega proračuna.

Za vsak nadzor izda nadzorni odbor sklep o izvedbi 
nadzora, ki vsebuje opredelitev vsebine nadzora, čas in kraj 
nadzora, navedbo oseb, ki bodo nadzor opravile ter navedbo 
nadzorovane stranke. Sklep, ki ga podpiše predsednik, se 
vroči županu, nadzorovani stranki in pooblaščenim članom 
nadzornega odbora.

Predsednik nadzornega odbora na podlagi sklepa iz prej-
šnjega odstavka izda sklep o imenovanju pooblaščencev, ki 
bodo izvajali nadzor.

26. člen
V postopku nadzora so nadzorovane stranke dolžne čla-

nom nadzornega odbora, ki opravljajo nadzor, predložiti vso 
potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopkih nadzora, od-
govoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.

Člani nadzornega odbora ne smejo odnašati izvirnikov 
dokumentov, ki so predmet nadzora, iz upravne zgradbe, lahko 
pa si pridobijo fotokopije predmetnih dokumentov razen tistih 
dokumentov, za katere drugače določajo veljavni predpisi.

27. člen
Po opravljenem nadzoru pripravijo člani nadzornega od-

bora, ki so zadolženi za nadzor, v skladu z veljavnimi predpisi 
osnutek poročila.

Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Člani 
nadzornega odbora z glasovanjem odločijo o sprejemu osnut-
ka poročila, ki se vroči nadzorovani osebi oziroma organu (v 
nadaljevanju nadzorovana stranka) v roku 15 dni po sprejemu.

28. člen
Osnutek poročila mora vsebovati vse obvezne sestavine 

in obliko v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo obvezne se-
stavine in obliko osnutka poročila nadzornega odbora občine.

Nadzorovana stranka ima pravico v roku 15 dni od preje-
ma osnutka poročila odgovoriti na posamezne navedbe oziro-
ma pripraviti odzivno poročilo. Odzivno poročilo mora vsebovati 
mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovane stranke za vsako 
posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovi-
jo kršitve predpisov. Nadzorni odbor mora o odzivnem poročilu 
odločiti v 15 dneh od prejema letega.

Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzo-
rovane stranke pripravi nadzorni odbor poročilo s priporočili in 
predlogi. Poročilo s priporočili in predlogi je dokončni akt nadzor-
nega odbora, kar mora biti jasno navedeno v njegovem naslovu.

Če nadzorovana stranka ne posreduje odzivnega poro-
čila, postane osnutek poročila dokončno poročilo s priporočili 
in predlogi.

Dokončno poročilo s priporočili in predlogi mora vsebovati 
enake sestavine kot osnutek poročila ter priporočila in predlo-
ge. Vsebovati mora vse obvezne sestavine in obliko v skladu 
z zakoni in predpisi, ki urejajo obvezne sestavine in obliko 
poročila nadzornega odbora občine. Pri opisu posamezne ugo-
tovitve o nepravilnostih je treba navesti odgovore nadzorovane 
stranke iz odzivnega poročila. V poročilu s priporočili in predlogi 
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mora biti razvidno, katera pojasnila iz odzivnega poročila nad-
zorovane stranke je nadzorni odbor upošteval v posameznem 
ugotovitvenem delu.

29. člen
Poročilo s priporočili in predlogi pošlje nadzorni odbor nad-

zorovani stranki, občinskemu svetu, županu in po potrebi tudi 
Računskemu sodišču RS.

Nadzorovane stranke so dolžne spoštovati mnenja, pri-
poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan 
in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni 
obravnavati poročila s priporočili in predlogi nadzornega odbora 
o opravljenem nadzoru, jih upoštevati v skladu s svojimi pristoj-
nostmi ter o tem poročati nadzornemu odboru.

30. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali 

nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v 15 dneh 
od dokončnosti poročila s priporočili in predlogi obvestiti pristojno 
ministrstvo in računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen 
sum, da je nadzorovana stranka ali odgovorna oseba storila pre-
kršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati 
pristojnemu organu pregona.

Nadzorni odbor v primerih iz prvega in drugega odstavka 
tega člena hkrati obvesti tudi župana in občinski svet.

31. člen
Kot hujšo kršitev predpisov ali nepravilnost se šteje:
– če uporabnik prevzame obveznosti v breme proračuna 

(vključno s poroštvom) ali izplača proračunska sredstva za name-
ne, ki niso predvideni v proračunu oziroma presegajo v proračunu 
zagotovljena sredstva oziroma višino, ki jo določi občinski svet, 
in po oceni nadzornega odbora tak primer povzroči oškodovanje 
rabe javnih sredstev;

– sklenitev pogodbe o nakupu, izvedbi del ali storitev, ki se 
neposredno ali posredno plačujejo iz proračuna, s ponudnikom, 
brez javnega razpisa, pa bi bila izvedba javnega razpisa za prido-
bitev najugodnejšega ponudnika, v skladu z veljavnimi predpisi, 
obvezna;

– sklenitev pogodbe o nakupu, izvedbi del ali storitev, ki se 
neposredno ali posredno plačujejo iz proračuna, s ponudnikom, ki 
ni bil kot najugodnejši izbran v okviru predhodnega javnega razpi-
sa za pridobitev najugodnejšega ponudnika, katerega izvedba je 
bila v skladu z veljavnimi predpisi obvezna;

– razpolaganje z občinskim premoženjem pod pošteno tržno 
vrednostjo, kot jo za vsak posamezni primer ugotovi sodni cenilec 
ustrezne stroke;

– druge kršitve, ki se po zakonu štejejo za prekrške oziroma 
imajo naravo kaznivih dejanj;

– ostala dejanja, katerih škodna posledica v breme prora-
čuna Občine Podčetrtek, je po oceni nadzornega odbora znatna 
in so bila izvršena ali opuščena po krivdi nadzorovane stranke.

32. člen
O vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega se vlaga vse 

beležke ter druge veljavne listine, osnutek poročila, odzivno poro-
čilo in poročilo s priporočili in predlogi.

VIII. KONFLIKT INTERESOV

33. člen
Nadzorni odbor z glasovanjem izloči člana nadzornega od-

bora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki 
zbujajo dvom o njegovi nepristranskosti. Dolžnost člana nadzor-
nega odbora je, da tako kot vsaka druga uradna oseba, takoj, ko 
spozna, da obstajajo razlogi, ki vzbujajo ali bi lahko vzbujali dvom 
v njegovo nepristranskost, sproži postopek izločitve.

Okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena so podane, če:
– je odgovorna oseba zakoniti zastopnik ali pooblaščenec 

nadzorovane stranke s članom nadzornega odbora v sorodstvu 

ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali svaštvu 
do vštetega drugega kolena;

– je član nadzornega odbora ali njegov družinski član ali za-
konski oziroma izvenzakonski partner lastnik ali solastnik (direktno 
ali indirektno) nadzorovane stranke;

– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec 
ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika ali pooblaščen-
ca nadzorovane stranke;

– je član nadzornega odbora zaposlen v javnem zavodu ali 
javnem podjetju oziroma v nadzorovani pravni osebi, v kateri se 
opravlja nadzor ali če opravlja kakšno pogodbeno delo za prora-
čunskega uporabnika, pri katerem se opravlja nadzor;

– je član nadzornega odbora ali njegov družinski član ali za-
konski oziroma izvenzakonski partner lastnik ali solastnik pravne 
osebe ali zavoda, ki je registriran za opravljanje enake dejavnosti, 
kot je dejavnost nadzorovane stranke.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lah-
ko zahteva tudi nadzorovana stranka. Zahtevo za izločitev mora 
vložiti nadzornemu odboru. V zahtevi je potrebno navesti okolišči-
ne, na katere opira svojo zahtevo za izločitev.

O izločitvi odloča nadzorni odbor.

IX. ARHIV IN DOKUMENTACIJA

34. člen
Vpogled v arhiv in dokumentarno gradivo dela nadzornega 

odbora imajo vsi člani nadzornega odbora.
Drugim osebam je dovoljen dostop do informacije iz arhi-

vskega ali dokumentarnega gradiva v zvezi z delom nadzornega 
odbora, skladno z določili veljavnih predpisov, ki urejajo dostop do 
informacij javnega značaja.

35. člen
Skladno z aktom, ki ureja poslovanje javne uprave z doku-

mentarnim gradivom, je za poslovanje z dokumentarnim gradivom 
in za arhiviranje dokumentarnega gradiva nadzornega odbora, 
zadolžen tajnik nadzornega odbora.

Vso pošto, ki prispe na naslov nadzornega odbora, mora taj-
nik nadzornega odbora poslati predsedniku nadzornega odbora.

X. KONČNE DOLOČBE

36. člen
Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni od-

bor z večino glasov vseh članov in začne veljati petnajsti dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazloženo pobudo za spremembo oziroma dopolnitev 
tega poslovnika lahko poda vsak član nadzornega odbora.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme nadzorni od-
bor po enakem postopku in z enako večino kot velja za sprejem 
poslovnika.

37. člen
Za vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se upora-

bljajo določila Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Pod-
četrtek in predpisi s področja delovanja nadzornih odborov občin. 
V primeru nasprotujočih oziroma nejasnih določil med statutom 
in tem poslovnikom se neposredno uporabljajo določila Statuta 
Občine Podčetrtek.

38. člen
Z uveljavitvijo tega poslovnika preneha veljati Poslovnik 

Nadzornega odbora Občine Podčetrtek, št. 0012008 z dne 5. 4. 
2008.

Št. 419-0001/2017
Podčetrtek, dne 29. marca 2017

Predsednica Nadzornega odbora
Občine Podčetrtek

Marjetka Hostnik l.r.
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1067. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Podčetrtek za leto 2016

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 79/01, 30/02 in 56/02) in 17. člena Statuta Ob-
čine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10 in 17/16) je Občinski 
svet Občine Podčetrtek na 16. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna  
Občine Podčetrtek za leto 2016

1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016 

sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih ter-
jatev in naložb ter račun financiranja. Sestavni del zaključnega 
računa so tudi podatki vseh petih krajevnih skupnosti.
Skupina/Podskupina konto V EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.620.597

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.174.549
70 DAVČNI PRIHODKI 2.777.214

700 Davki na dohodek in dobiček 2.146.162
703 Davki na premoženje 257.479
704 Domači davki na blago in storitve  367.191
706 Drugi davki  6.382

71¸ NEDAVČNI PRIHODKI  397.335
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja  242.922
711 Takse in pristojbine  3.876
712 Denarne kazni  8.198
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  –
714 Drugi nedavčni prihodki 142.339

72 KAPITALSKI PRIHODKI 12.750
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev –
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in nematerialnega premož. 12.750

73 PREJETE DONACIJE –
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 433.298
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  433.298

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.706.289
40 TEKOČI ODHODKI 1.095.674

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  168.215
401 Prispevki delodajalca za socialno 
varnost  25.697
402 Izdatki za blago in storitve 831.329
403 Plačila domačih obresti  22.904
409 Rezerve  47.529

41 TEKOČI TRANSFERI 1.461.401
410 Subvencije 14.499
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 800.167
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam  125.013

413 Drugi tekoči domači transferi 521.722
414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.094.321
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.094.321

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  54.893
430 Investicijski transferi  54.893

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.II.) –85.692
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 7.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751 Prodaja kapitalskih deležev  7.000

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) –

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.V.)  –

C) RAČUN FINANCIRANJA (VII.–VIII.) –16.338
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje  164.839
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA  181.177

550 Odplačila domačega dolga  181.177
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.VII.) –95.028
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.VIII.) –16.338
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.IX.) 85.691
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

PRETEKLEGA LETA 331.226

2. člen
Sredstva na računu ob koncu leta 2016 se prenesejo 

v sklad Občine Podčetrtek in v vsako posamezno krajevno 
skupnost za druge namene in se vključijo v proračun Občine 
Podčetrtek za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0119/2017
Podčetrtek, dne 10. aprila 2017

Župan 
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

1068. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih 
socialnih pomoči iz proračuna Občine 
Podčetrtek

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), Zakona o socialno varstvenih preje-
mnikih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15) in 
17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10, 
17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 16. redni seji dne 
6. 4. 2017 sprejel
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P R A V I L N I K
o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih 

pomoči iz proračuna Občine Podčetrtek

1. člen
S tem pravilnikom se določa upravičence do dodelitve 

enkratne denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: denarne 
pomoči), namen dodelitve, merila in višino denarne pomoči ter 
postopek uveljavljanja in dodelitve denarne pomoči iz občinskih 
proračunskih sredstev.

2. člen
Enkratna denarna pomoč po tem pravilniku je denarna 

pomoč, ki se dodeli upravičencu praviloma enkrat letno, kot 
pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske prosilca ter 
pomoč pri plačilu stroškov šole v naravi šoloobveznim otrokom.

3. člen
Višina sredstev, ki se jih nameni za denarne pomoči v 

posameznem letu, se določi v vsakoletnem odloku o proračunu 
občine. Pomoč se dodeljuje do porabe predvidenih proračun-
skih sredstev za tekoče leto, po zaporedju vloženih popolnih 
vlog.

4. člen
Denarna pomoč socialno ogroženim posameznikom in 

družini je namenjena za:
– plačilo položnic za nujne življenjske stroške (ogrevanje, 

elektrika, smeti, voda, stroški najemnin za stanovanje);
– pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih pripomočkov, 

zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebni, stroški zanje pa 
niso zagotovljeni z obveznim in prostovoljnim zdravstvenim 
zavarovanjem;

– pomoč pri elementarnih nesrečah in požarih;
– subvencioniranje šole v naravi, naravoslovnih in drugih 

taborov, ki so del izobraževalnega procesa v osnovni šoli.
Do denarne pomoči za najemnino za stanovanje po tem 

pravilniku ni upravičena oseba, ki si ni uredila pravice do sub-
vencionirane najemnine.

5. člen
O predlogu za dodelitev denarnih socialnih pomoči odloča 

Komisija za ugotavljanje upravičenosti do denarne pomoči.
Komisijo v začetku mandata imenuje župan s sklepom.
Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja 

občinska uprava Občine Podčetrtek, in sicer zaposlena odgo-
vorna oseba za družbene dejavnosti.

6. člen
Do denarne pomoči so upravičeni posamezniki in družine, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo prijavljeno stalno prebivališče v Občini Podčetrtek 

in so državljani Republike Slovenije;
– zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni nastala po 

lastni krivdi, nujno potrebujejo pomoč;
– izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika.
Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih 

okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posame-
znika in oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu oziroma 
skupnem stanovanju in trenutno nima drugih sredstev, iz kate-
rih bi lahko zagotovil preživljanje sebe in družine:

– dolgotrajna bolezen v družini;
– invalidnost;
– nesposobnost za pridobitno delo;
– izguba zaposlitve ne po lastni krivdi;
– elementarna nesreča;
– smrt v družini;
– več otrok v družini, ki so jih starši dolžni preživljati in je 

vsaj en starš brez zaposlitve, je pa aktiven iskalec zaposlitve;
– druge posebne okoliščine.

7. člen
Do pravice denarne pomoči iz občinskega proračuna so 

upravičene osebe, kolikor njihovi neto dohodki na družinskega 
člana ne presegajo višine, ki jo za odobritev denarne socialne 
pomoči določi država, to je znesek minimalnega dohodka.

Do subvencije šole v naravi so upravičene družine, kjer 
povprečni mesečni dohodek na osebo v  % od neto povprečne 
plače znaša do 42 %, izjemoma do 53 %, lahko pa tudi 53 % in 
več, če so za to izpolnjeni pogoji iz 10. člena tega pravilnika.

Kot dohodek štejejo vsi dohodki in prejemki, ki so jih 
upravičenec in njegovi družinski člani pridobili v zadnjih treh 
mesecih pred vložitvijo vloge.

8. člen
Občan pridobi pravico do denarne pomoči pod pogojem, 

da je v tekočem letu že izkoristil zakonske možnosti po Zakonu o 
socialno varstvenih prejemkih za rešitev socialne stiske, in sicer:

– pravico do denarne socialne pomoči na Centru za 
socialno delo;

– pravico do izredne denarne pomoči na Centru za so-
cialno delo;

– izčrpal vse zakonske in druge možnosti za rešitev so-
cialne stiske.

Izjemoma je lahko upravičenec do občinske denarne po-
moči tudi občan:

– ki presega cenzus za pridobitev pravice iz prejšnjega 
člena, vendar ne več kot za 50 %;

– ni upravičen do redne in izredne denarne pomoči iz 
drugega odstavka tega člena;

– v primerih, ko ni drugih možnosti za premostitev tre-
nutne materialne stiske (izjemni primeri kot so elementarne 
nesreče).

9. člen
Upravičencu se lahko v posameznem koledarskem letu 

dodeli pomoč največ v skupni višini 250,00 EUR.
Izjemoma se lahko dodeli do 50 % višji znesek od določe-

nega, če se ugotovi, da posameznik ali družina živi v izjemno 
hudi materialni stiski in to izkazuje z ustreznimi dokazili.

Če se je upravičenec znašel v položaju materialne ogro-
ženosti zaradi elementarne nesreče ali požara, se lahko denar-
na pomoč dodeli v višjem znesku, vendar največ do desetkra-
tnika zneska občinske denarne pomoči. Mnenje o višini zneska, 
ki naj se dodeli zaradi elementarne nesreče ali požara, komisiji 
podata župan in odbor za družbene dejavnosti.

10. člen
Upravičencem do subvencije šole v naravi se določi sub-

vencija v skladu s spodnjo tabelo:

Dohodkovni 
razred

Povprečni mesečni dohodek  
na osebo v  % od neto

povprečne plače

Višina 
subvencije

1 do 18 % 50 %
2 nad 18 % do 30 % 40 %
3 nad 30 % do 36 % 30 %
4 nad 36 % do 42 % 20 %
5 nad 42 % do 53 % dodatni pogoj 15 %

6 in več nad 53 % dodatni pogoj do 50 % – 
delež določi 
komisija

Subvencijo se dodeli glede na kriterije iz zgornje tabele 
od 1. do 4. dohodkovnega razreda, 5. dohodkovnemu razredu 
pa samo v primeru, da se šole v naravi v enem šolskem letu 
udeležita dva otroka ali več otrok iz iste družine.

Komisija pri predlogu za dodelitev subvencije lahko upo-
števa tudi dolgotrajnejše socialne probleme in druge posebno-
sti v družini kot so:
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– dolgotrajna bolezen;
– smrt v družini;
– samohraniteljstvo;
– večje število nepreskrbljenih otrok;
– druge posebnosti, ki vplivajo na šibko materialno stanje 

družine.
V teh primerih komisija lahko predlaga dodelitev 20 % 

višjo subvencijo.
Izjemoma se subvencija dodeli tudi 5. in 6. dohodkov-

nemu razredu v primerih, ko gre za posebne socialne in zdra-
vstvene okoliščine.

Posebne socialne in zdravstvene okoliščine so:
– otrok ima odločbo pristojnega zavoda za šolstvo (Komi-

sija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami);
– odločbo o posebni negi in varstvu otroka (otroci z 

motnjami v duševnem razvoju, gibalno ovirani otroci, gluhi 
in naglušni, otroci z več motnjami, dolgotrajno hudo bolni 
otroci);

– otrok je vključen v programe z nižjim izobrazbenim 
standardom.

Subvencija v tem primeru lahko znaša do 50 %, njeno 
višino pa predlaga oziroma določi Komisija za ugotavljanje 
upravičenosti do denarne pomoči.

11. člen
Denarna pomoč ali subvencija se lahko upravičencu do-

deli v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po izračunu, ali pa se 
mu ne dodeli, če:

– se ugotovi, da je dejansko socialno stanje prosilca in 
družinskih članov drugačno kot izhaja iz podatkov in dokazil v 
vlogi prosilca;

– je prosilec ali družinski član, s katerim prebiva v sku-
pnem gospodinjstvu, v tekočem letu že prejel denarno pomoč 
iz občinskih proračunskih virov;

– se ugotovijo kakršni koli utemeljeni razlogi za neupravi-
čenost do denarne pomoči.

12. člen
Pravico do denarne pomoči po tem pravilniku uveljavlja 

vlagatelj s pisno vlogo.
Za plačilo položnic za nujne življenjske stroške, pomoč 

pri doplačilu zdravil, ortopedskih pripomočkov, zdravstvenih 
storitev in pomoč pri elementarnih nesrečah in požarih, odda 
vlagatelj vlogo na Občino Podčetrtek, obravnava pa jo Komisija 
za ugotavljanje upravičenosti do denarne pomoči.

Vloga se odda na obrazcu »Vloga za dodelitev denarne 
socialne pomoči«. Vlogi je potrebno priložiti zahtevane priloge, 
ki izkazujejo dohodke zadnjih treh mesecev.

Za subvencioniranje šole v naravi odda vlagatelj vlogo na 
osnovni šoli, leta pa jo skupaj z mnenjem šolske svetovalne 
službe posreduje Občini Podčetrtek, kjer jo obravnava Komisija 
za ugotavljanje upravičenosti do denarne pomoči.

Vloga se odda na obrazcu »Vloga za subvencijo šole v 
naravi«. Vlogi je potrebno priložiti:

– odločbo o otroškem dodatku;
– zahtevane priloge, ki izkazujejo dohodke zadnjih treh 

mesecev;
– potrdilo o brezposelnosti;
– potrdilo o zdravstvenem stanju, kolikor gre za dolgotraj-

nejšo bolezen.
Občinska uprava lahko preveri vse podatke iz vloge in 

dokazil.
Kolikor je vloga nepopolna, odgovorna oseba občinske 

uprave pozove vlagatelja k dopolnitvi. Če vlagatelj vloge ne 
dopolni v roku, se jo s sklepom zavrže.

13. člen
Komisija zaseda na rednih, izrednih ali korespondenčnih 

sejah. Za sklicevanje, vodenje in potek sej se smiselno upora-
blja Poslovnik Občinskega sveta Občine Podčetrtek.

Na podlagi predloga komisije izda občinska uprava odloč-
bo o dodelitvi ali zavrnitvi denarne pomoči.

Zoper odločbo oziroma sklep izdano na prvi stopnji, je 
možna pritožba, ki se vloži v roku 15 dni po prejemu odločbe. 
O pritožbi zoper odločbo prve stopnje določa župan občine.

Oseba, ki izda odločbo ali sklep mora izpolnjevati pogoje, 
določene s predpisom, ki ureja izobrazbo in strokovni izpit oseb 
za vodenje in odločanje v upravnem postopku.

14. člen
Denarna pomoč po tem pravilniku se nakaže, ko je od-

ločba pravnomočna. Praviloma se nakaže v funkcionalni obliki 
upniku upravičenca, izjemoma pa tudi upravičencu oziroma 
njegovemu zakonitemu zastopniku, neposredno na njegov 
osebni račun.

V primeru subvencije šole v naravi se pomoč nakaže šoli.
Kolikor se denarna pomoč nakaže neposredno upravičen-

cu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku, je ta dolžan v 
roku 45 dni po nakazilu sredstev dostaviti dokazila o namenski 
rabi dodeljenih sredstev.

15. člen
Upravičenec, ki mu je bila priznana denarna pomoč na 

podlagi lažnih podatkov, je dolžan vrniti sredstva, ki so mu bila 
priznana, z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke.

16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve preneha 
veljati Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Pod-
četrtek (Uradni list RS, št. 95/99).

Št. 032-0121/2017
Podčetrtek, dne 10. aprila 2017

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.
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Priloga 1 
Vloga za dodelitev denarne socialne pomoči 
 
 
 

VLOGA ZA DODELITEV DENARNE SOCIALNE POMOČI 
 
 
 
 

Priimek in ime _________________________, stanujoč ________________________________, 
 
Datum roj. ____________________, EMŠO ____________________, davčna št.: ____________, 
 
TRR: __________________________ , odprt pri_______________________________________, 
 
Kontaktna tel. številka _______________________ , podajam vlogo za finančno pomoč (utemeljite 
vzrok prošnje za finančno pomoč in namen, v katerega bi jo namenili). 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Navedite podatke o družinski skupnosti, številu nepreskrbljenih otrok ter podatke o zaposlitvi oz. 
prijavi na Uradu za delo 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Spodaj podpisani jamčim, da so podatki v vlogi resnični in nezavajajoči ter pooblaščam Občino 
Podčetrtek, da jih preveri pri pristojnih organih. V primeru ugotovitve neresničnih podatkov se 
vloga za denarno pomoč zavrne. 
 
OBVEZNE PRILOGE: 

- potrdila/dokazila o dohodkih  (plačilne liste, bančni izpisek, potrdila o pokojnini)  vlagatelja 
in družinskih članov za zadnje tri mesece pred mesecem vložitve vloge 

- potrdilo Urada za delo o brezposelnosti 
- kopija odločbe CSD o denarni socialni pomoči 
- kopije računov, za katerih plačilo se vlaga vloga 

 
 
Datum:  
              (podpis vlagatelja) 



Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 21. 4. 2017 / Stran 3151 

Priloga 2 
Vloga za subvencijo šole v naravi 
 
 
 

VLOGA ZA SUBVENCIJO ŠOLE V NARAVI 
 
 

PODATKI O VLAGATELJU 
 

Priimek in ime _________________________, stanujoč ________________________________, 
 
EMŠO _______________________________, davčna št.: ______________________________, 
 
Kontaktna tel. številka _______________________ , podajam vlogo za učenca ______________ 
 
_________________ (ime in priimek učenca), ki obiskuje _________ razred osnovne šole _____ 
 
_____________________________________________________________________________ . 
 
 
ŠOLA V NARAVI 
 
Učenec/ka se bo udeležil/a (obkrožite): 
 

- A) zimske šole v naravi, 
- B) poletne šole v naravi, 
- C) tabora oziroma bivanja v CŠOD. 

 
Okvirna cena dejavnosti _______________ EUR. 
 
Opis družinskih razmer (število otrok, finančna stiska, zaposlitev staršev ali se šole v naravi 
udeležujeta dva ali več otrok iz iste družine): 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Spodaj podpisani jamčim, da so podatki v vlogi resnični in nezavajajoči ter pooblaščam Občino 
Podčetrtek, da jih preveri pri pristojnih organih. V primeru ugotovitve neresničnih podatkov se 
vloga za denarno pomoč zavrne. 
 
 
OBVEZNE PRILOGE: 

- Odločba o otroškem dodatku 
- potrdila/dokazila o dohodkih  (plačilne liste, bančni izpisek, potrdila o pokojnini)  vlagatelja 

in družinskih članov za zadnje tri mesece pred mesecem vložitve vloge 
- potrdilo Urada za delo o brezposelnosti 
- potrdilo o zdravstvenem stanju, v kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  
              (podpis vlagatelja) 
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1069. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – UPB2, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 
45/10, 6/12) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni 
list RS, št. 54/10, 17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek 
na 16. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 

pomoč družini na domu

1.
Občina Podčetrtek daje soglasje k ceni socialno var-

stvene storitve pomoč družini na domu. Cena storitve pomoč 
družini na domu za leto 2017 ostane enaka v primerjavi s ceno 
iz leta 2016, ki jo je predlagal koncesionar SENIOR, Center za 
pomoč starejšim, Lidija Umek, s. p., Zagaj 36, p. Bistrica ob So-
tli in za leto 2017 znaša 17,54 EUR na uro za dneve opravljanja 
storitve od ponedeljka do sobote.

Občina Podčetrtek subvencionira iz proračunskih sred-
stev uporabnikom storitve pomoč družini na domu 12,54 EUR 
na uro.

Po odbiti subvenciji znaša cena socialno varstvene sto-
ritve pomoč družini na domu za uporabnika 5,00 EUR na uro.

2.
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času 

in na dan državnega praznika in dela prostega dne znaša 
19,30 EUR na uro, subvencija občine znaša 13,78 EUR na uro, 
končna cena za uporabnika znaša 5,52 EUR.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2017.

Št. 032-0122/2017
Podčetrtek, dne 10. aprila 2017

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

1070. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1210 – 
Pristava

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO1, 
Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJCB, 93/05 
– ZVMS, 111/05 odl. US, 120/06 odl. US, 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud1, 76/10 – ZRud2, 20/11 – odl. US, 57/12) in 
na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list 
RS, št. 54/10, 17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 
16. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1210 – Pristava

1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-

mičnini, parc. št. 1352/4, površine 131 m2, parc. št. 1352/5, 
površine 208 m2 in parc. št. 1352/6, površine 2 m2, vse k.o. 
1210 – Pristava. Za navedeno parcelo se vpiše lastninska pra-
vica za Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, 
matična številka 5883997000.

2.
Pristojno Okrajno sodišče na predlog Občine Podčetrtek, 

Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, vpiše v zemljiško knjigo 
lastninsko pravico Občine Podčetrtek na zemljišču, ki je nave-
deno v 1. točki tega sklepa.

Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Pod-
četrtek, bo za navedeno nepremičnino sklenjen pravni posel po 
postopku in na način, ki ga določajo predpisi.

3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 032-0123/2017
Podčetrtek, dne 10. aprila 2017

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

1071. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1240 – 
Sedlarjevo

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO1, 
Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJCB, 93/05 
– ZVMS, 111/05 odl. US, 120/06 odl. US, 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud1, 76/10 – ZRud2, 20/11 – odl. US, 57/12) in 
na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list 
RS, št. 54/10, 17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 
16. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1240 – Sedlarjevo

1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-

mičnini, parc. št. 1638, površine 26 m2 in parc. št. 1639, površi-
ne 190 m2, vse k.o. 1240 – Sedlarjevo. Za navedene parcele se 
vpiše lastninska pravica za Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 
3254 Podčetrtek, matična številka 5883997000.

2.
Pristojno Okrajno sodišče na predlog Občine Podčetrtek, 

Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, vpiše v zemljiško knjigo 
lastninsko pravico Občine Podčetrtek na zemljišču, ki je nave-
deno v 1. točki tega sklepa.

Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Pod-
četrtek, bo za navedeno nepremičnino sklenjen pravni posel po 
postopku in na način, ki ga določajo predpisi.

3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 032-0124/2017
Podčetrtek, dne 10. aprila 2017

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

1072. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1233 – 
Verače

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO1, 
Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJCB, 93/05 
– ZVMS, 111/05 odl. US, 120/06 odl. US, 126/07, 108/09, 
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61/10 – ZRud1, 76/10 – ZRud2, 20/11 – odl. US, 57/12) in na 
podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, 
št. 54/10, 17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 16. 
redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1233 – Verače

1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-

mičnini, parc. št. 2035/27, površine 297 m2, parc. št. 2032, 
površine 345 m2, vse k.o. 1233 – Verače. Za navedene parcele 
se vpiše lastninska pravica za Občino Podčetrtek, Trška cesta 
59, 3254 Podčetrtek, matična številka 5883997000.

2.
Pristojno Okrajno sodišče na predlog Občine Podčetrtek, 

Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, vpiše v zemljiško knjigo 
lastninsko pravico Občine Podčetrtek na zemljišču, ki je nave-
deno v 1. točki tega sklepa.

Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Pod-
četrtek, bo za navedene nepremičnine sklenjen pravni posel po 
postopku in na način, ki ga določajo predpisi.

3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 032-0125/2017
Podčetrtek, dne 10. aprila 2017

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

STRAŽA

1073. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu 
v Občini Straža

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ura-
dni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 ZPPreb1), 
38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 
84/04, 84/05, 88/05 – popr., 121/05) in 19. člena Statuta Občine 
straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08, 38/13) je Občinski svet 
Občine Straža na 15. redni seji dne 11. 4. 2017 sprejel

S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu v Občini Straža

1. člen
Občina Straža daje na predlog izvajalca Doma starejših 

občanov Novo mesto soglasje:
1. K ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 

domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov v višini 
18,77 € na efektivno uro oziroma 7,00 € na efektivno uro za 
uporabnika ter 11,77 € subvencija občine.

2. K ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob nedeljah 
in ponoči v višini 22,93 € na efektivno uro oziroma 8,50 € na 
efektivno uro za uporabnika ter 14,43 €/uro subvencija občine.

3. K ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob dela pro-

stih dnevih v višini 23,77 € na efektivno uro oziroma 9,20 € na 
efektivno uro za uporabnika ter 14,57 €/uro subvencija občine.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2017.

Št. 12204-2/2017-3
Straža, dne 11. aprila 2017

Župan
Občine Straža

Dušan Krštinc l.r.

TIŠINA

1074. Zaključni račun proračuna Občine Tišina 
za leto 2016

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 
in 101/13, 55/15 in 96/15) in 16. člena Statuta Občine Tišina 
(Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 
22. redni seji dne 11. 4. 2017 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Tišina za leto 2016

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tišina za 

leto 2016. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 
2016 sestavljata 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 predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine 
Tišina za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi 
načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podat-
kov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih 
spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

2. člen
Proračun Občine Tišina za leto 2016 je bil realiziran v 

naslednjih zneskih:

 V EUR (brez centov)
KON-

TO OPIS Realizacija 
2016

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.996.810

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.743.332
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 2.144.090

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.035.200
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 87.367
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  
IN STORITVE 21.522
706 DRUGI DAVKI  0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 599.242
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 96.509
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.858
712 DENARNE KAZNI 560
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 391.066
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 109.250
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72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 4.029
720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV   0,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG  0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA 
PREMOŽENJA 4.029

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 0,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE   0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 249.448
740 TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 249.448
741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.986.864
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 1.267.210
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 359.089
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 53.126
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 828.266
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 3.872
409 SREDSTVA, IZLOČENA  
V REZERVE 22.857

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 1.238.974
410 SUBVENCIJE 63.012
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  
IN GOSPODINJSTVOM 733.275
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZAC. IN USTANOVAM 161.609
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 281.078

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 443.497
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 443.497

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 37.183
430 INVESTICIJSKI TRANSFER  37.183
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 35.285
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 1.898

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.II.) (SKUPAJ 
PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) 9.946

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 180
750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 180

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0,00
440 DANA POSOJILA  0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV  0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.V.) 180

VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER 
SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL 
(I.+IV.)(II.+V.) 95.562

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE  0
55 IX. ODPLAČILA DOLGA (550) 105.687

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 105.687
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.)(II.+V.+IX.) –95.562

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) –105.687
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.IX.) –9.946

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31. 12. 2016 (kto 9009) 101.034

3. člen
Proračunski primanjkljaj Občine Tišina za leto 2016 je 

opredeljen v višini 95.562 EUR. Po evidentiranem primanj-
kljaju odhodkov tekočega leta, znaša skupna višina proračun-
skega presežka prejšnjih let po stanju na dan 31. 12. 2016 
101.033,88 EUR in se prenese v proračun leta 2017.

4. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2016 

v višini 23.184,17 EUR se prenese med sredstva proračunske 
rezerve v leto 2017.

5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2016 se 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0013/2017-1
Tišina, dne 12. aprila 2017

Župan 
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

1075. Odlok o javnem redu in miru na območju 
Občine Tišina

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 
3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11, 
21/13, 111/13, 74/14, 92/14, 32/16), 3. člena Zakona o varstvu 
javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), 8. in 16. člena 
Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) in 6. in 19. člena 
Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Med-
občinska inšpekcija in redarstvo« (Uradni list RS, št. 61/07) je 
Občinski svet Občine Tišina na 22. seji dne 11. 4. 2017 sprejel

O D L O K
o javnem redu in miru na območju Občine Tišina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok določa ukrepe v Občini Tišina (v nadaljevanju: 
občina) za varovanje javnega reda in miru ter ukrepe za zago-
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tavljanje varnosti ljudi, premoženja, okolja in zunanje podobe 
kraja. Ta odlok tudi določa ravnanja, ki jih morajo opravljati posa-
mezniki oziroma se jih morajo vzdržati zaradi varovanja javnega 
reda in miru, ljudi in premoženja ter vzdrževanja čistega okolja 
in zunanje podobe občine.

2. člen
(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol 
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

3. člen
(skrb za javni red in mir)

Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju 
občine, je dolžan ravnati tako, da ne moti, vznemirja ali ovira 
drugih oseb pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku. Prav tako 
se je vsakdo, ki se nahaja na območju občine, dolžan vzdržati 
ravnanj, ki bi ostalim lahko povzročala škodo na zdravju, osebni 
varnosti ali premoženju.

4. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji 
pomen:

– javni red in mir – je stanje, v katerem je zagotovljeno 
neovirano izvrševanje pravic in dolžnosti po ustavi, zakonih in 
odlokih ter drugih aktih občine;

– javne površine – so nepremičnine, ki so v lasti občine, 
države ali imajo status javnega dobrega in so brezpogojno ali 
pod določenimi pogoji dostopne vsakomur (ceste, parki, ulice, 
igrišča in podobno);

– zasebne površine – so nepremičnine, ki so v zasebni 
lasti in do katerih je dostop dovoljen zgolj s soglasjem lastnika, 
posestnika ali druge upravičene osebe.

5. člen
(odgovorne osebe)

(1) Za prekrške iz tega odloka so lahko odgovorne tudi 
pravne osebe, samostojni podjetniki in posamezniki, ki samo-
stojno opravljajo dejavnost, ter odgovorne osebe teh subjektov.

(2) Za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe, se za ugo-
tavljanje odgovornosti uporabljajo določila Zakona o prekrških.

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

6. člen
(varovanje javnega reda in miru)

Z namenom varovanja javnega reda in miru je prepove-
dano:

– točiti in uživati alkoholne pijače na javnih površinah – v 
parkih, na zelenicah, na otroških ali športnih igriščih, pred proda-
jalnami, na območju javnih zavodov, na ulici in na drugih javnih 
površinah ter izven prostorov, ki so določeni za točenje alkohol-
nih pijač, razen v primeru dovoljenih javnih prireditev;

– po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati ali nadlego-
vati ljudi z zbiranjem podatkov, izjav ali na vsiljiv način prodajati 
artikle, razen, ko je to izrecno dovoljeno ali določeno;

– zadrževanje na območju pokopališča z namenom druže-
nja, zabave, kajenja, počitka, uživanja hrane in pijače ali drugo 
ravnanje v nasprotju s pieteto prostora;

– vstopiti brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na javne 
površine, kjer je vstop omejen ali prepovedan in je omejitev ali 
prepoved vidno označena;

– prestaviti, odstraniti, prevračati, uničiti, poškodovati, po-
pisati ali kako drugače onesnažiti napisne table, žive meje, 
zidove, škarpe, poštne nabiralnike, zaščitne ograje, klopi, ograje, 
posode za odpadke, cvetlične posode, stojala za kolesa, igrala 
na otroških igriščih in druge naprave ali predmete za splošno 
rabo na javnih mestih;

– uriniranje ali opravljanje velike potrebe na ulicah, cestah, 
pločnikih, parkiriščih, igriščih, rekreacijskih poteh in drugih javnih 
površinah, namenjenih sprostitvi ter rekreaciji občanov ali igri 
otrok;

– zalivati vrtove, prati avtomobile ali na druge podobne 
načine uporabljati vodo iz javnega vodovodnega omrežja v času, 
ko je trošenje v te namene omejeno;

– spuščati deževnico v javno kanalizacijsko omrežje.

7. člen
(javni shodi in javne prireditve)

Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu ali 
javni prireditvi, ki se organizira na javnih površinah, je odgovoren 
vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator.

Organizator oziroma vodja iz prejšnjega odstavka imata 
naslednje obveznosti:

– poskrbeti, da je prireditveni prostor v času trajanja shoda 
oziroma prireditve opremljen z ustreznimi posodami za odpadke 
ter z ustreznimi stranišči;

– v roku 24 ur po končani prireditvi prireditveni prostor oči-
stiti in odstraniti postavljene objekte in ostale naprave ter stanje 
prireditvenega prostora zapustiti, kot je bilo pred prireditvijo, 
razen če je v soglasju za prireditev postavljen drugačen rok;

– zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz dovoljenja o 
dovolitvi prireditve, katerega izda pristojni upravni organ.

III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA

8. člen
(varovanje ljudi in premoženja)

(1) Z namenom varovanja ljudi in premoženja je prepo-
vedano:

– odstranjevati, poškodovati ali uničevati stvari, ki so v lasti 
občine;

– imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek 
ali drugo odprtino na javnih površinah, kjer obstaja nevarnost za 
življenje in zdravje ljudi;

– z brezobzirno vožnjo škropiti ljudi ali pročelja stavb ter 
drugih objektov;

– na ograje in zidove ob javnih poteh postavljati nevarne 
predmete, ki lahko povzročijo ogrožanje zdravja mimoidočih;

– nepravilno uporabljati igrala na igriščih ali naprave v 
parkih in rekreacijskih poteh, tako da ima lahko to za posledico 
poškodbe ali uničenje igral in naprav oziroma ogrožanje drugih 
ljudi;

– dovoliti domačim živalim, da povzročajo škodo na javnih 
površinah;

– parkirati motorna vozila ali kolesa na zelenih površinah, 
ki niso namenjena prometu tovrstnih vozil;

– v neposredni bližini stanovanjskih stavb sežigati oziroma 
kuriti na prostem travo, listje ali druge odpadke, če se s tem moti 
okolico ali povzroča nevarnost požarov;

– uničevati cvetje, drevje ali grmovje, žive meje, klopi, cve-
tlične posode, igrala, zaščitne ograje in druge naprave;

– metati kamenje ali druge predmete, kjer je lahko ogrože-
na varnost ljudi ali premoženja;

– na pokopališčih in ob mrliških vežicah in kapelicah nedo-
voljeno odnašati ali uničevati cvetje ali sveče;

– kampirati na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na za-
sebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika;

– brez dovoljenja pisati ali risati po zidovih, ograjah ali 
drugih javno dostopnih krajih.

(2) Z namenom varovanja ljudi in premoženja morajo la-
stniki ali upravniki stanovanjskih, poslovnih ali drugih prostorov:

– odstraniti objekte, ki ogrožajo varnost ljudi na javnih 
površinah;

– odstraniti drevesa, oziroma suhe veje dreves, plodov in 
listje, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo na javne površine 
in s tem ogrožajo varnost mimoidočih.
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IV. VARSTVO OKOLJA IN ZUNANJE PODOBE KRAJA

9. člen
(varovanje okolja in zunanje podobe kraja)

(1) Z namenom varovanja okolja, čistoče in zunanje podobe 
kraja je prepovedano:

– odlagati kakršenkoli material na javno površino, na kana-
lizacijsko ali vodovodno omrežje ali drugi objekt za splošno rabo;

– postavljati montažne in druge objekte na javnih površinah 
brez ustreznega soglasja;

– postavljati – graditi objekte (garaže, lope, nadstreške …) 
na javnih in zasebnih površinah brez ustreznih upravnih dovoljenj, 
v primerih, ko ni predpisano upravno dovoljenje pa brez soglasja 
lastnika zemljišča;

– metati, puščati ali odlagati cigaretne ogorke, žvečilne gu-
mije, izpljunke in injekcijske igle ter brizgalke na pločnike, ceste 
ali druge javne površine;

– prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč, avto-
domov in avtomobilskih prikolic na javne površine ali v naravno 
okolje;

– metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko povzro-
čajo njihovo zamašitev;

– prati in popravljati vozila na javnih površinah, razen nujnih 
popravil;

– zlivati odpadna olja in organske odpadke v kanalizacijo 
(cestne jaške in stranišča);

– iztepati, izlivati ali metati z večstanovanjskih objektov in 
objektov, ki mejijo na javno površino karkoli, kar povzroča nesnago 
ali ogroža zdravje ljudi;

– v naseljih nameščati razne piskače in druge naprave, ki 
povzročajo hrup z namenom odganjanja živali; omejitev ne velja 
za nameščanje in uporabo klopotcev v času dozorevanja grozdja;

– trgati in uničevati cvetje na zelenicah, cvetličnih koritih in 
gredah, uničiti ali poškodovati drevje in okrasne rastline v parkih, 
javnih nasadih ali hoditi po zelenih površinah;

– v naseljih škropljenje rastlin z motornimi škropilnicami 
ali ročnimi škropilnicami tako, da škropivo odnaša na sosedovo 
zemljišče;

– saditi ali gojiti rastline v koridorju komunalnih vodov ali v 
taki bližini javne površine ali zgradbe, da rastline škodujejo komu-
nalnim vodom ali povzročajo škodo na javni površini ali zgradbi, 
brez ustreznega soglasja;

– pri čiščenju snega s pločnikov ali z dvorišč, metati sneg na 
vozišča ali metati sneg iz vozišč in dvorišč na pločnike in kolesar-
ske steze ter na sosedovo ograjo ali čez ograjo;

– spuščanje vode od pranja vozil in kmetijske mehanizacije 
iz zasebnih površin na javne površine;

– onesnaževanje javnih poti.
(2) Z namenom varovanja okolja, čistoče in zunanje podobe 

kraja so lastniki, najemniki ali uporabniki ter upravljavci stanovanj-
skih, poslovnih ali drugih zgradb ter lastniki nezazidanih stavbnih 
zemljišč dolžni:

– na pripadajočem zemljišču stavb in na nezazidanih stavb-
nih zemljiščih poskrbeti, da so ta zemljišča očiščena, vzdrževana 
in urejena tako, da so v sezoni rasti trave pokošena, in sicer 
najmanj dvakrat, prvič najkasneje do 1. 7., drugič pa do 30. 9. v 
tekočem letu;

– poskrbeti za obrezovanje grmovnic, dreves in živih mej 
tako, da ne segajo čez mejo parcele na javno površino ali na drug 
način ogrožajo varnost občanov;

– redno vzdrževati okolje zaradi zatiranja agresivnih plevelov 
ter zatiranja rastlinskih bolezni, škodljivcev in parazitov.

V. OBVEZNOSTI LASTNIKOV ŽIVALI

10. člen
(obveznosti lastnikov živali)

(1) Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča, 
v bližino šol in vrtcev, zelenih površin v bližini vzgojnovarstve-

nih ustanov, pokopališč in drugih javnih prostorov, ki jim niso 
namenjeni. Ta prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu 
uporabljajo pooblaščene osebe ali živali, ki se uporabljajo kot 
vodiči ali pomočniki oziroma službeni psi (npr. psivodiči slepim, 
reševalni psi …).

(2) Lastniki morajo svoje živali na ulicah in trgih, parkih, 
rekreacijskih in vseh drugih javnih površinah, kjer so živali 
dovoljene, ves čas imeti na povodcih. Agresivne oziroma po-
padljive živali morajo na teh površinah nositi tudi nagobčnik.

(3) Lastniki živali so dolžni za svojimi živalmi počistiti 
iztrebke. V ta namen so dolžni imeti s seboj ustrezen čistilni 
pribor – za pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristoj-
nemu organu.

(4) Skrbnik ali lastnik živali mora iztrebke počistiti tako, 
da jih zavije v ustrezno vrečko in odloži v smetnjak za mešane 
komunalne odpadke.

VI. KAMPIRANJE

11. člen
(območja dovoljenega kampiranja)

V občini na javnih površinah ni dovoljeno kampiranje, na 
zasebnih površinah pa le s soglasjem lastnika zemljišča.

12. člen
(pogoji kampiranja)

(1) Kampiranje na krajih iz prejšnjega odstavka je dovolje-
no s soglasjem lastnika zemljišča, če se s tem ne moti lastnikov 
oziroma uporabnikov sosednjih zemljišč.

(2) Osebe, ki so kampirale, so dolžne za seboj počistiti in 
vzpostaviti stanje kot je bilo pred kampiranjem.

VII. NADZOR

13. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medob-
činska inšpekcija in redarstvo.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

14. člen
(prekrški)

(1) Z globo 80 evrov se kaznuje posameznik, ki:
– ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, 

šesto, sedmo in osmo alinejo prvega odstavka 6. člena,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 9. člena in prvim 

odstavkom 10. člena,
– ne ravna v skladu z 7. členom, drugim odstavkom 9. čle-

na in drugim odstavkom 10. člena,
– ravna v nasprotju z 11., 12. in 13. členom.
(2) Z globo 200 evrov se kaznuje pravna oseba, samostoj-

ni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki:

– ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, 
šesto, sedmo in osmo alinejo prvega odstavka 6. člena,

– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 9. člena in prvim 
odstavkom 10. člena,

– ne ravna v skladu s 7. členom, drugim odstavkom 9. čle-
na in drugim odstavkom 10. člena,

– ravna v nasprotju z 11., 12. in 13. členom.
(3) Z globo 100 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstav-

ka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega 
podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opra-
vlja dejavnost.



Stran 3158 / Št. 20 / 21. 4. 2017 Uradni list Republike Slovenije

IX. KONČNA DOLOČBA

15. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 007-0014/2017-1
Tišina, dne 12. aprila 2017

Župan 
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

1076. Sklep o ceniku storitev režijskega obrata 
Občine Tišina

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v 
Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb (ura-
dno prečiščeno besedilo) (OGJSOTUPB1) (Uradni list RS, 
št. 100/07) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, 
št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 22. redni seji dne 
11. 4. 2017 sprejel

S K L E P
o ceniku storitev režijskega obrata Občine Tišina

1. člen
Režijski obrat bo storitve zaračunaval po sledečem ce-

niku:

CENA STROKOVNEGA KADRA Enota Cena 22 % DDV Cena z DDV
PK DELAVEC ura 12,40 € 2,73 € 15,13 €
KV DELAVEC ura 15,80 € 3,48 € 19,28 €
VKV DELAVEC ura 17,40 € 3,83 € 21,23 €
TEHNIK ura 26,20 € 5,76 € 31,96 €
INŽENIR ura 39,60 € 8,71 € 48,31 €
STORITVE Z ROČNIMI ORODJI   
Električni vrtalnik ura 9,30 € 2,05 € 11,35 €
Vodna črpalka – elektro ura 9,10 € 2,00 € 11,10 €
DRUGE STORITVE   
Prevozni stroški   
– do 10 km kom 4,70 € 1,03 € 5,73 €
– od 11 do 20 km kom 10,34 € 2,27 € 12,61 €
– nad 20 km kom 20,30 € 4,47 € 24,77 €

2. člen
Pri obračunu se doda 5 % manipulativnih stroškov na:
– nabavne cene materialov
– storitve podizvajalcev
– stroške soglasij, elaboratov …

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0015-2017-1
Tišina, dne 12. aprila 2017

Župan 
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.
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1077. Sklep o odpisu terjatev do kupcev

Na podlagi 55. člena Pravilnika o računovodstvu in finanč-
nem poslovanju Občine Tišina ter 16. člena Statuta Občine 
Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina 
na 22. redni seji dne 11. 4. 2017 sprejel

S K L E P
o odpisu terjatev do kupcev

1. člen
Občinski svet Občine Tišina sprejme na predlog Komisije 

za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev Sklep o odpi-
su zapadlih neizterljivih terjatev do kupcev na dan 31. 12. 2016 
v višini 5.576,37 EUR. Od tega:

Vrsta terjatve Znesek v EUR
Komunalne storitve 2.838,27
Vzdrževanje katv 101,79
Vzdrževanje pokopališč 425,54
Globe za prekrške 800,00
Izgradnja kanalizacije 1.410,77

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0016/2017-1
Tišina, dne 12. aprila 2017

Župan 
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

VIPAVA

1078. Spremembe Statuta Občine Vipava

Na podlagi 16. in 106. člena Statuta Občine Vipava (Ura-
dni list RS, št. 42/11 in 73/14) je Občinski svet Občine Vipava 
na 22. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel

S P R E M E M B E   S T A T U T A
Občine Vipava

1. člen
Spremeni se drugi odstavek 24. člena Statuta Občine 

Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) tako, da se po novem 
glasi:

»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
opravlja zlasti naslednje naloge:

– svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta 
in za člane drugih organov, ki jih imenuje svet,

– svetu pripravi predlog za podelitev občinskih priznanj,
– svetu in županu daje pobude oziroma predloge odloči-

tev v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti 
sveta,

– obravnava vse druge predloge in vprašanja v zvezi z 
volitvami, imenovanji in razrešitvami, ki so v pristojnosti sveta, 
in daje svetu ustrezne predloge,

– pripravlja predloge odločitev sveta (mnenja, soglas-
ja …), ki se tičejo imenovanj direktorjev, ravnateljev in drugih 
oseb, ki jih imenujejo sveti zavodov ali drugih pravnih oseb, 
katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina oziroma v 
drugih podobnih primerih,

– pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačili za 
opravljanje funkcije in drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, 
članov občinskih organov in delovnih teles ter drugih organov, 
in izvršuje sprejete odločitve sveta,

– opravlja naloge po zakonu, ki ureja preprečevanje ko-
rupcije,

– opravlja naloge po zakonu, ki ureja lokalne volitve,
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkci-

onarjev,
– obravnava in daje svetu mnenja ter predloge odločitev, 

ki se nanašajo na organizacijo občinske uprave,
– opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti in naloge po 

naročilu sveta,
– opravlja druge naloge na podlagi zakona ali drugega 

predpisa.«

2. člen
Spremembe Statuta Občine Vipava začnejo veljati dan po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007/8/2011-3
Vipava, dne 6. aprila 2017

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes l.r.

1079. Zaključni račun proračuna Občine Vipava 
za leto 2016

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta 
Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) je Občinski 
svet Občine Vipava na 22. redni seji dne 6. 4. 2017

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Vipava za leto 2016

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vipava za 

leto 2016.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2016 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov 
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in reali-
ziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vipava 
za leto 2016.

Proračun Občine Vipava za leto 2016 je bil realiziran v 
naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v €
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Realizacija 

2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.188.604

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  4.410.059
70 DAVČNI PRIHODKI 3.586.050

700 Davki na dohodek in dobiček 3.113.811
703 Davki na premoženje 337.191
704 Domači davki na blago in storitve 115.181
706 Drugi davki in prispevki 19.867
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71 NEDAVČNI PRIHODKI 824.009
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 696.694
711 Takse in pristojbine 6.231
712 Denarne kazni 3.338
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 33.864
714 Drugi nedavčni prihodki 83.882

72 KAPITALSKI PRIHODKI 9.669
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 2.500
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 7.169

73 PREJETE DONACIJE 9.720
730 Prejete donacije iz domačih virov 9.720
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 759.156
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 455.667
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. 
iz sredstev proračuna EU 303.489

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.077.669
40 TEKOČI ODHODKI 1.199.341

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 220.294
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 50.416
402 Izdatki za blago in storitve 862.383
403 Plačila domačih obresti 21.248
409 Rezerve 45.000

41 TEKOČI TRANSFERI 2.024.754
410 Subvencije 52.844
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.170.406
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 187.974
413 Drugi tekoči domači transferi 613.530
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 683.236
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 683.236

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 170.338
431 Investicijski transferi prav. 
in fizič. osebam, ki niso pror. por. 105.006
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 65.332

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 1.110.935

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  43.851
55 ODPLAČILA DOLGA 43.851

550 Odplačila domačega dolga  43.851
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.II.V.)  1.067.084
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.VIII.) 43.851
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.VIII.IX.) 1.110.935

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2016
9009 Splošni sklad za drugo 2.106.996,80

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2016 

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

Št. 410-5/2015-31
Vipava, dne 6. aprila 2017

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes l.r.

1080. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov 
lokalnega pomena v naselju Goče, v Občini 
Vipava

Na podlagi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi nji-
hovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 – popr., 69/94, 
73/94 – odl. US, 73/95 – odl. US, 56/98, 67/98 – odl. US, 67/98 
– odl. US, 72/98 – odl. US, 72/98 – odl. US, 72/98 – odl. US, 
73/98 – popr., 75/98 – popr., 75/98, 52/02, 27/06, 61/06, 99/10 
– odl. US, 9/11, 47/11 – odl. US), Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. 
US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – skl. US, 16/99 
– popr., 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – skl. US, 28/01 – odl. 
US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – skl. US, 51/02, 108/03 – odl. US, 
72/05, 21/06 – odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO), 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US, 90/12, 
111/13, 32/16) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni 
list RS, št. 42/11 in 73/14) je Občinski svet Občine Vipava na 
22. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel
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O D L O K
o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega 

pomena v naselju Goče, v Občini Vipava

UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Občina Vipava razglaša kulturne spomeni-

ke lokalnega pomena na območju vasi Goče, v Občini Vipava.

2. člen
Namen odloka je, da se ohranijo kulturne, zgodovinske, 

arheološke, urbanistične, etnološke in umetnostnozgodovin-
ske vrednote ter da se zagotovi njihov nadaljnji obstoj v Občini 
Vipava.

3. člen
Za spomenik lokalnega pomena se razglaša:
– enota dediščine Goče – Vas, EŠD: 157
– enota dediščine Goče – Cerkev sv. Andreja, EŠD: 3646
– enota dediščine Goče – Kapela Božjega groba, EŠD: 

3650
– enote dediščine Goče – Oltarna znamenja, EŠD: 30278, 

30279, 30280 in 30281.

4. člen
Za enoto dediščine se pod naslednjimi označbami določa:
– pod a) lokacija spomenika
– pod b) opis lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za 

spomenik
– pod c) varstveni režim spomenika
– pod d) vplivno območje.

ENOTE DEDIŠČINE

5. člen
I. Enota dediščine Goče – Vas, EŠD: 157
a) Lokacija spomenika.
Spomenik (spomeniško območje) obsega naslednje par-

cele:

kat. občina št. parcele del/cela
Goče *2 cela
Goče *3/1 cela
Goče *3/2 cela
Goče *3/3 cela
Goče *3/4 cela
Goče *7 cela
Goče *8/1 cela
Goče *8/2 cela
Goče *8/3 cela
Goče *9 cela
Goče *10/1 cela
Goče *10/2 cela
Goče *11 cela
Goče *12 cela
Goče *13/1 cela
Goče *13/2 cela
Goče *13/3 cela
Goče *13/4 cela
Goče *13/5 cela
Goče *16/2 cela

kat. občina št. parcele del/cela
Goče *19/1 cela
Goče *19/2 cela
Goče *23 cela
Goče *24 cela
Goče *25 cela
Goče *26 cela
Goče *27 cela
Goče *28 cela
Goče *29 cela
Goče *30 cela
Goče *31/2 cela
Goče *32/1 cela
Goče *32/2 cela
Goče *33/1 cela
Goče *33/2 cela
Goče *34 cela
Goče *35 cela
Goče *36 cela
Goče *37 cela
Goče *38 cela
Goče *42 cela
Goče *43/1 cela
Goče *49 cela
Goče *50/1 cela
Goče *50/2 cela
Goče *50/3 cela
Goče *51 cela
Goče *52 cela
Goče *53 cela
Goče *54 cela
Goče *55 cela
Goče *56/1 cela
Goče *56/2 cela
Goče *57/1 cela
Goče *57/2 cela
Goče *58 cela
Goče *59/1 cela
Goče *59/2 cela
Goče *60/1 cela
Goče *60/2 cela
Goče *61 cela
Goče *62 cela
Goče *63 cela
Goče *64/1 cela
Goče *64/2 cela
Goče *65/1 cela
Goče *65/2 cela
Goče *67/1 J del
Goče *67/2 cela
Goče *67/3 cela
Goče *68/1 JZ del
Goče *68/2 cela
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kat. občina št. parcele del/cela
Goče *69 cela
Goče *70 cela
Goče *71 cela
Goče *72 cela
Goče *73 cela
Goče *74 cela
Goče *75 cela
Goče *76 cela
Goče *77 cela
Goče *78 cela
Goče *79 cela
Goče *80/1 cela
Goče *80/2 cela
Goče *81 cela
Goče *82 cela
Goče *83 cela
Goče *84/1 cela
Goče *84/2 cela
Goče *85 cela
Goče *86 cela
Goče *87 cela
Goče *88 cela
Goče *89/1 cela
Goče *89/2 cela
Goče *90 cela
Goče *91 cela
Goče *92 cela
Goče *93/1 cela
Goče *93/2 cela
Goče *94 cela
Goče *95 cela
Goče *96 cela
Goče *97 cela
Goče *98/1 cela
Goče *98/2 cela
Goče *99/1 cela
Goče *99/2 cela
Goče *100 cela
Goče *102/1 cela
Goče *102/2 cela
Goče *103 cela
Goče *104/1 cela
Goče *104/2 cela
Goče *105 cela
Goče *106 cela
Goče *107 cela
Goče *108 cela
Goče *109/1 cela
Goče *109/2 cela
Goče *110/1 cela
Goče *110/2 cela
Goče *111 cela

kat. občina št. parcele del/cela
Goče *112 cela
Goče *113 cela
Goče *114/1 cela
Goče *114/2 cela
Goče *115/1 cela
Goče *115/2 cela
Goče *116 cela
Goče *117 cela
Goče *118 cela
Goče *119 cela
Goče *120/1 cela
Goče *120/2 cela
Goče *121/2 cela
Goče *122/1 cela
Goče *122/2 cela
Goče *123 cela
Goče *124 cela
Goče *125 cela
Goče *126 cela
Goče *127 cela
Goče *128 cela
Goče *129 cela
Goče *130 cela
Goče *131 cela
Goče *132/1 cela
Goče *132/2 cela
Goče *132/4 cela
Goče *133/1 cela
Goče *133/2 cela
Goče *133/3 cela
Goče *135/1 cela
Goče *135/2 cela
Goče *136/1 cela
Goče *136/2 cela
Goče *137 cela
Goče *138 cela
Goče *139/1 cela
Goče *139/2 cela
Goče *140 cela
Goče *141 cela
Goče *142 cela
Goče *143 cela
Goče *144 cela
Goče *145/1 cela
Goče *145/2 cela
Goče *146 cela
Goče *147/1 cela
Goče *147/2 cela
Goče *148 cela
Goče *149 cela
Goče *150 cela
Goče *151 cela
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kat. občina št. parcele del/cela
Goče *152 cela
Goče *153/1 cela
Goče *153/2 cela
Goče *154/1 cela
Goče *154/2 cela
Goče *155/1 cela
Goče *155/2 cela
Goče *156/1 cela
Goče *156/2 cela
Goče *157/1 cela
Goče *158/1 cela
Goče *158/2 cela
Goče *160 cela
Goče *163 cela
Goče *164 cela
Goče *170 cela
Goče *173 cela
Goče 0 cela
Goče 2 cela
Goče 3 cela
Goče 4/1 cela
Goče 4/2 cela
Goče 4/3 cela
Goče 5 cela
Goče 10/2 cela
Goče 18 cela
Goče 24 cela
Goče 31 cela
Goče 33 cela
Goče 34/1 cela
Goče 34/2 cela
Goče 34/3 cela
Goče 34/4 cela
Goče 35/1 cela
Goče 35/2 cela
Goče 35/3 cela
Goče 35/4 cela
Goče 35/5 cela
Goče 35/6 cela
Goče 35/7 cela
Goče 36 cela
Goče 248 cela
Goče 249 cela
Goče 250 cela
Goče 254 cela
Goče 256/2 cela
Goče 256/3 cela
Goče 257/1 cela
Goče 257/2 cela
Goče 263/4 cela
Goče 264 cela
Goče 1261/5 del okrog stavbe

kat. občina št. parcele del/cela
Goče 1261/6 cela
Goče 1261/7 cela
Goče 1261/8 cela
Goče 1261/9 cela
Goče 1266/2 cela
Goče 1266/3 cela
Goče 1276/1 cela
Goče 1276/2 cela
Goče 1323 cela
Goče 1328/1 cela
Goče 1329/1 cela
Goče 1329/2 cela
Goče 1329/3 cela
Goče 1330/1 cela
Goče 1330/2 cela
Goče 1333/1 cela
Goče 1333/2 cela
Goče 1333/3 cela
Goče 1333/4 cela
Goče 1390/2 cela
Goče 1390/3 cela
Goče 1390/4 cela
Goče 1391/3 cela
Goče 1391/4 cela
Goče 1391/5 cela
Goče 1409 cela
Goče 1413/2 cela
Goče 1413/4 cela
Goče 1413/5 cela
Goče 1413/6 cela
Goče 1414 cela
Goče 1415 cela
Goče 1416 cela
Goče 1417 cela
Goče 1418 cela
Goče 1419 cela
Goče 1420 cela
Goče 1426 cela
Goče 1428 cela
Goče 1430/1 JV del skozi vas
Goče 1440/2 zahodni del ob vstopu in skozi
Goče 1440/3 vzhodni del od vstopa in skozi vas
Goče 1441 SZ del skozi vas
Goče 1442 SV del skozi vas
Goče 1447 cela
Goče 1449 cela
b) Lastnosti spomenika:
Naselbinska struktura Goč je rezultat večstoletnega ra-

zvoja.
Razvoju naselja je možno slediti od 16. stoletja naprej na 

podlagi ohranjenih materialnih dokazov in kasnejših katastrskih 
map. Tako so za Goče prepoznavne tri glavne razvojne faze: 
srednjeveška, razvoj v 17. in 18. stoletju in izpolnitev razvoja 
vasi do prve svetovne vojne. Srednjeveška faza je danes nav-
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kljub stavbnim predelavam dobro prepoznana v tlorisni zasnovi, 
ki jo opredeljuje stavbna parcelacija. Raster tega dela naselja 
kaže urbano mrežasto zasnovo z značilnimi goškimi gasami, 
ki jih tvorijo v dolge stegnjene nize povezane posamezne 
stavbne celote. Druga faza naselbinskega razvoja Goč sodi v 
17. in 18. stoletje. Konec 17. stoletja se naselje iz srednjeveške 
utesnjenosti prične širiti in skoraj vzpostavi današnji obseg 
naselbinske tlorisne mreže, ki se v 19. stoletju preoblikuje v 
sistem zaprtih domačij. Tretja faza naselbinskega razvoja Goč 
se izvrši v 2. polovici 18. in v 19. stoletju ter doseže dokončni 
razvoj do prve polovice 20. stoletja.

c) Varstveni režim:
Varstveni režim spomenika obsega:
– varovanje podobe naselja v prostoru: stavbne mase, 

gabariti, oblike strešin, kritina, ulične fasade,
– varovanje naselbinske zasnove: parcelacija, komunika-

cijska mreža, ulice, gase, razporeditev odprtih prostorov vasi, 
arheološke plasti,

– varovanje stavbnega tkiva: prevladujoč stavbni tip, ma-
teriali,

– uporaba javnih odprtih prostorov,
– ohranjanje historične urbanistične strukture in oblik do-

mačij,
– varovanje historičnih nivojev ulic, gas in vhodov v stav-

be,
– ohranjanje linije hišnih slemen, kapi in naklona streh,
– varovanje kulturnih, arheoloških, stavbnih, umetnostno- 

arhitekturnih in zgodovinskih vrednot v njihovi izvirnosti in ne-
okrnjenosti,

– varovanje prepoznane lege v prostoru,
– podrejanje posegov ohranjanju in vzdrževanju varova-

nih spomeniških lastnosti: značilne vedute na vas z značilnimi 
stavbami in pogledi iz oziroma na vas,

– varovanje robov naselja,
– varovanje odnosa med posameznimi stavbami in odnos 

med stavbami ter odprtim prostorom: lega, gostota objektov, 
razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene 
linije, značilne funkcionalne celote,

– varovanje prepoznane lege v prostoru glede na reliefne 
značilnosti in historične poti,

– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
d) Vplivno območje
Vplivno območje obsega naslednje parcele:

kat. občina št. parcele
Goče *15
Goče *66
Goče *67/1, S del
Goče *68/1, JV in S del
Goče *159
Goče *166
Goče 7
Goče 7
Goče 8
Goče 10/1
Goče 11
Goče 12
Goče 13
Goče 14
Goče 15
Goče 16
Goče 17/1
Goče 17/2
Goče 22

kat. občina št. parcele
Goče 23
Goče 25
Goče 26
Goče 28
Goče 30
Goče 37
Goče 38/1
Goče 38/2
Goče 74/2
Goče 219
Goče 220
Goče 223
Goče 224
Goče 225
Goče 227
Goče 228
Goče 229/1
Goče 229/2
Goče 230
Goče 231
Goče 238
Goče 239/1
Goče 242/1
Goče 242/4
Goče 246
Goče 247
Goče 251
Goče 253
Goče 255
Goče 256/1
Goče 259/1
Goče 259/2
Goče 260
Goče 262
Goče 263/1
Goče 263/2
Goče 263/3
Goče 265
Goče 267
Goče 271
Goče 274
Goče 275
Goče 276
Goče 280
Goče 281
Goče 282
Lože 1227/1
Goče 1255
Goče 1256
Goče 1257/1
Goče 1257/2
Goče 1258
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kat. občina št. parcele
Goče 1259
Goče 1260/1
Goče 1260/2
Goče 1261/1
Goče 1261/2
Goče 1262/1
Goče 1262/2
Goče 1265
Goče 1266/1
Goče 1267
Goče 1268
Goče 1270/1
Goče 1270/2
Goče 1271/1
Goče 1271/2
Goče 1272
Goče 1273
Goče 1274
Goče 1275
Goče 1280/1
Goče 1280/2
Goče 1281
Goče 1282
Goče 1283
Goče 1284/1
Goče 1286/1
Goče 1286/2
Goče 1286/3
Goče 1288
Goče 1307
Goče 1312
Goče 1313
Goče 1316
Goče 1317
Goče 1321
Goče 1325/1
Goče 1325/2
Goče 1335
Goče 1336
Goče 1337
Goče 1338
Goče 1342
Goče 1343
Goče 1345
Goče 1346
Goče 1351
Goče 1353
Goče 1355
Goče 1357
Goče 1364/1
Goče 1364/2
Goče 1365

kat. občina št. parcele
Goče 1367
Goče 1380/1
Goče 1380/2
Goče 1384
Goče 1385
Goče 1386
Goče 1387
Goče 1388
Goče 1389
Goče 1390/1
Goče 1391/1
Goče 1391/2
Goče 1393
Goče 1395
Goče 1396/2
Goče 1397
Goče 1398/1
Goče 1400
Goče 1403
Goče 1404
Goče 1407
Goče 1410/1
Goče 1410/2
Goče 1411
Goče 1412
Goče 1413/1
Goče 1413/3
Goče 1423
Goče 1429
Goče 1430/1, del izven območja vasi
Goče 1431/1
Goče 1437
Goče 1439
Goče 1440/1
Goče 1440/2, del izven območja vasi
Goče 1440/3, del izven območja vasi
Goče 1440/4
Goče 1441, del izven območja vasi
Goče 1442, del izven območja vasi
Varstveni režim za vplivno območje:
– ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in do-

minantnost varovanega naselja v prostoru, zaradi katere je to 
vplivno območje določeno,

– prostorske ureditve v vplivnem območju spomenika 
morajo biti prilagojene obstoječi tipologiji tradicionalne rabe 
na območju tako, da prostorski pomen spomenika ni okrnjen,

– v vplivnem območju je dopustna tudi ureditev javnih 
površin za igrišče in mirujoči promet, ki so potrebne za funkcio-
niranje varovanega naselja in za zmanjšanje njegove prometne 
obremenjenosti in to:

– parc. št. 1272 k.o. Goče (parkirišče za avtomobile)
– parc. št. 1270/1 in 1271/1 k.o. Goče (igrišče)
– v vplivnem območje je možna tudi ureditev postaja-

lišča za avtobuse.
Širitev naselja je možna V od jedra naselja in deloma na SZ 
delu vasi.
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– ohranjajo se naslednje ovrednotene prvine:
– nepozidanost,
– kmetijska raba,
– rob naselja,
– povezanost naselja s krajino,
– vedute na spomeniško celoto,
– dostop do naselja.

II. Enota dediščine Goče – Cerkev sv. Andreja, EŠD: 
3646

a) Lokacija spomenika
Spomenik leži znotraj naselbinskega spomenika Goče – 

Vas, EŠD 157, na parc. št. *2 k.o. 2403 Goče (cela), številka 
stavbe 58.

Spomenik nima svojega vplivnega območja.
Območje kulturnega spomenika je neposredna okolica 

cerkve vključno s cerkvenim zidom.
b) Lastnosti spomenika:
Cerkvena stavba, s svojo umeščenostjo v središče vasi, 

determinira poselitveni model Goč. Ima cerkveni zid, znotraj 
katerega je bilo nekoč pokopališče, posebnost tega zidu pa 
so do danes ohranjeni kar štirje dostopi oziroma preboji zidu. 
Dostopi so kamnoseško oblikovani in s tem poudarjeni.

Cerkev, ki je v osnovi gotska stavba, je bila v času re-
nesanse popolnoma prenovljena in spada skupaj s cerkvijo 
sv. Vida v Podnanosu med najlepše spomenike t.i. kraške 
renesanse v Vipavski dolini.

Notranjščina cerkve se kaže v baročni podobi, celovitost 
spomenika pa zaokrožujejo freske F. M. Lichtenreita in bogata 
oprema, tako kamnoseških izdelkov (oltarji, prižnica, kusto-
dijska omarica itd.) kot tudi slik in lesenih kipcev ter ostalih 
sakralnih predmetov (posodje, pohištvo, mašni plašči, svečniki, 
kustodijski križ itd.).

c) Varstveni režim:
Varstveni režim določa:
– celostno ohranjanje varovanih sestavin spomenika z 

gabariti in obliko strehe,
– ohranjanje sedanje namembnosti celote skladno z va

rovanimi vrednotami spomenika,
– vse posege v spomenik podrediti ohranjanju oblike, 

konstrukcij, materialov, strukture in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih sestavin spomenika; 

v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega dela 
je treba zagotoviti povrnitev v prvotno stanje na stroške pov
zročitelja,

– varovanje arheoloških plasti; ob izkopih zemljine, ob 
izkopih pod obstoječe temelje in tlake objekta je potrebno za-
gotoviti predhodne arheološke raziskave,

– prepoved premeščanja spomenika ali njegovih delov, 
razen če je premestitev nujna zaradi fizične zaščite delov 
spomenika,

– ohranjanje vedut na spomenik in iz spomenika na oko lico,
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža 

varovanja spomenika, namembnosti in pravic lastnika,
– označitev posameznega spomenika s predpisano ozna

ko, ki ne krni likovne podobe ali posameznih delov kulturnega 
spomenika,

– redno vzdrževanje spomenika in njegovih delov,
– morebitno osvetljevanje mora biti racionalno ter okolju 

in spomeniku prijazno,
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje 

posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.
Za notranjo opremo velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje notranje opreme v celoti, v njeni funkciji, 

izvirnosti in neokrnjenost (v barvi, legi, materialu, obliki, struk
turi, velikosti),

– dovoljeno je strokovno nadzorovano konserviranje – re
stavriranje izvirnih sestavin z rekonstrukcijo avtentične podobe 
opreme,

– izjemoma so dovoljena začasna premeščanja za raz
stave in druge promocije, vendar le po muzealskih standardih 
in s soglasjem pristojnih strokovnih služb.

III. Enota dediščine Goče – Kapela Božjega groba, 
EŠD: 3650

a) Lokacija spomenika:
Spomenik leži na parc. št. *159 k.o. 2403 Goče (del), 

številka stavbe 116, znotraj vaškega pokopališča.
b) Lastnosti spomenika
Kapela s konca 17. stoletja se ponaša z izredno bogato 

okrašeno zunanjščino s kvalitetnimi kamnoseškimi detajli in 
predstavlja kvaliteten primer t.i. kraške renesanse.

Kapela Božjega groba je tako vsebinsko, kot slogovno 
povezana s štirimi oltarnimi znamenji, razporejenimi po vasi.

Ohranjena notranjost, ki jo zlasti opredeljuje: celoten ol-
tarni del z božjim grobom, objokovalkama in sliko Del Nerija ter 
kamnit kropilnik ob vhodu.

Ohranjen prostorski kontekst, kapele znotraj pokopališča 
in pokopališča v kulturni krajini, ki je nespremenjen že od konca 
17. stol. To kaže na to, da je obstajala tendenca ločenosti dveh 
funkcij, to je mesta mrtvih in mesta živih. Pozidava se ni nikoli 
približala pokopališču, ki je že od samega začetka znotraj kul-
turne krajine in tudi danes, kar predstavlja posebno prostorsko 
in doživljajsko vrednoto.

c) Varstveni režim
Varstveni režim določa:
– celostno ohranjanje varovanih sestavin posameznega 

spomenika s parcelacijo, gabariti, obliko strehe,
– ohranjanje sedanje namembnosti celote skladno z va

rovanimi vrednotami spomenika,
– vse posege v spomenik je potrebno podrediti ohranjanju 

oblike, konstrukcij, materialov, strukture in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih sestavin spomenika; 

v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega dela 
je treba zagotoviti povrnitev v prvotno stanje na stroške pov
zročitelja,

– prepoved premeščanja spomenika ali njegovih delov, 
razen če je premestitev nujna zaradi fizične zaščite delov 
spomenika,

– ohranjanje vedut na spomenik in iz spomenika na oko
lico,

– varovanje prostorskega konteksta kapele v odnosu z 
naseljem, nepozidanost,

– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža 
varovanja spomenika, namembnosti in pravic lastnika,

– označitev posameznega spomenika s predpisano ozna
ko, ki ne krni likovne podobe ali posameznih delov kulturnega 
spomenika,

– redno vzdrževanje spomenika in njegovih delov,
– morebitno osvetljevanje mora biti racionalno ter spome-

niku in okolju prijazno,
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje 

posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.
Za notranjo opremo velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje notranje opreme v celoti, v njeni funkciji, 

izvirnosti in neokrnjenost (v barvi, legi, materialu, obliki, struk
turi, velikosti),

– dovoljeno je strokovno nadzorovano konserviranje – re
stavriranje izvirnih sestavin z rekonstrukcijo avtentične podobe 
opreme,

– izjemoma so dovoljena začasna premeščanja za raz
stave in druge promocije, vendar le po muzealskih standardih 
in s soglasjem pristojnih strokovnih služb.

d) Vplivno območje
Spomenik se nahaja znotraj vaškega pokopališča, ki je 

ograjeno s kamnitim zidom in je s tem prostorsko in vsebinsko 
determinirano. Pokopališče se nahaja znotraj vplivnega obmo-
čja za naselje Goče na parc. št. *159 k.o. 2403 Goče (cela).

Opis varstvenega režima vplivnega območja:
Ohranja se:
– grajen obodni zid,
– monumentalen vhodni portal s konca 17. stoletja,
– kovana ograja, ki zapira vhod na pokopališče,
– kropilnik v obliki školjke ob vhodu na pokopališče,
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– merilo obstoječih nagrobnikov, ki ga je potrebno upošte-
vati pri oblikovanju novih obeležij,

– sistem poti in grobov,
– ohranjanje dominantnosti kapele znotraj pokopališča,
– ohranjanje vedute na kapelo in pokopališče.
Za spomenik in njegovo vplivno območje velja tudi var-

stveni režim vplivnega območja naselbinskega spomenika 
Goče – Vas, EŠD 157.

IV. Enote dediščine Goče – Oltarna znamenja, EŠD: 
30278, 30279, 30280 in 30281

a) Lokacija spomenika
katastrska 

občina
parcelna 
številka

cela/del opis

Goče 1447 del Oltarno znamenje I – 
jugovzhodno od hiše št. 41
(EŠD: 30278)

Goče 1447 del Oltarno znamenje II – 
jugovzhodno od hiše št. 36
(EŠD: 30279)

Goče 34/1 del Oltarno znamenje III –  
na severni fasadi šole
(EŠD: 30280)

Goče *159 del Oltarno znamenje IV –  
v severozahodnem zidu 
pokopališča 
(EŠD: 30281)

Spomenik nima svojega vplivnega območja. Kot vplivno 
območje velja območje naselbinskega spomenika Goče – Vas, 
EŠD 157 in njegov varstveni režim.

b) Lastnosti spomenika
Oltarna znamenja so kvaliteten baročni umetniški izdelek 

iz zadnjega desetletja 17. stoletja, verjetno delo neke kamno-
seške delavnice, ki je v tem času delovala na Vipavskem 
in bližnjem Krasu. Reliefi in kamnoseško obdelana oltarna 
arhitektura znamenj se vsebinsko in slogovno tesno povezu-
jejo s cerkvijo sv. Andreja v vasi in Kapelo Božjega groba ter 
monumentalnega vhoda na vaškem pokopališču. Kot tipični 
predstavniki spomenikov t.i. kraške renesanse pa dopolnjujejo 
sliko bogatega razvoja kiparstva v kamnu Zahodne Slovenije 
od prazgodovine do danes.

c) Varstveni režim
Varstveni režim določa:
– celostno ohranjanje varovanih sestavin spomenika,
– vse posege v spomenik podrediti ohranjanju oblike, 

konstrukcij, materialov, strukture in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih sestavin spomenika; 

v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega dela 
je treba zagotoviti povrnitev v prvotno stanje na stroške pov
zročitelja,

– prepoved premeščanja spomenika ali njegovih delov, 
razen če je premestitev nujna zaradi fizične zaščite delov 
spomenika,

– ohranjanje vedut na spomenik in iz spomenika na oko lico,
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža 

varovanja spomenika, namembnosti in pravic lastnika,
– označitev posameznega spomenika s predpisano ozna

ko, ki ne krni likovne podobe ali posameznih delov kulturnega 
spomenika,

– redno vzdrževanje spomenika in njegovih delov,
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje 

posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.

SKUPNE DOLOČBE

6. člen
Lastnik oziroma posestnik spomenikov mora v sorazmerju 

s svojimi zmožnostmi javnosti omogočiti dostopnost spomenika 
in njegovo predstavljanje.

Javni dostop ne sme ogrožati spomenika in posameznih 
spomeniških vrednot, zlasti ne njegove osnovne namembnosti.

7. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenikov ali njegovega 

dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče 
in vplivno območje, so potrebni kulturnovarstveni pogoji in na 
njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.

8. člen
V skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine morajo 

biti spomeniki v sorazmerju z zmožnostmi lastnika oziroma 
posestnika dostopni javnosti.

Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico na spo-
menikih le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spome-
nikov.

9. člen
Meje območij spomenikov in njihovih vplivnih območij so 

vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilih 1:5000 in 
1:10000.

Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica in Občina 
Vipava.

10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat 

Republike Slovenije, pristojen za področje kulturne dediščine.

11. člen
Pravni status kulturnega spomenika se zaznamuje v ze-

mljiški knjigi kot zaznamba na podlagi tega odloka.
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti v zemljiški knjigi za-

znamuje status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih 
v tem odloku.

KONČNA DOLOČBA

12. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Re-

publike Slovenije.
Z dnem veljavnosti tega odloka se v Občini Vipava pre-

nehajo uporabljati določbe tretjega člena, druge točke Goče 
– urbano jedro Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Aj-
dovščina, Uradno glasilo (Gorica), št. 4/87157, 9/98.

Št. 007-0001/2017-1
Vipava, dne 6. aprila 2017

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes l.r.

1081. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr., Odl. US: 
UI11/0745, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 
in 52/16), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen social-
no varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 
51/08, 5/09, 6/12), Pravilnika o standardih in normativih social-
novarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 
11/13, 102/15) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list 
RS, št. 42/11, 73/14) je svet Občine Vipava na 22. redni seji 
dne 6. 4. 2017 sprejel
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S K L E P
o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu

1. člen
Občina Vipava daje soglasje k uskladitvi ekonomske cene 

storitve pomoč družini na domu na območju Občine Vipava, ki 
znaša za uro socialne oskrbe od ponedeljka do petka 17,48 EUR.

Cena neposredne oskrbe za uporabnika znaša 
6,97 EUR/efektivno uro, za Občino Vipava pa 10,51 EUR/efek-
tivno uro.

2. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Re-

publike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2017 dalje.

Št. 122-5/2017-2
Vipava, dne 6. aprila 2017

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes l.r.

1082. Sklep o določitvi osnovne plače direktorja 
javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o siste-
mu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 
– ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 4. člena Uredbe 
o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 
103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 
112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 
62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 
41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 
57/15, 98/15, 15/16 in 84/16) in 30. člena Statuta Občine Vipava 
(Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) župan Občine Vipava izdajam

S K L E P
o določitvi osnovne plače direktorja javnega 

zavoda Zavod za turizem Trg Vipava

1.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za turizem 

Trg Vipava, Glavni trg 1, 5271 Vipava uvrščam v 35. plačni razred.

2.
Soglasje k uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred poda 

pristojni minister.

Št. 014-7/2017-2
Vipava, dne 22. februarja 2017

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes l.r.

ZAGORJE OB SAVI

1083. Zaključni račun proračuna Občine Zagorje 
ob Savi za leto 2016

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 

(14/13 popr.), 101/13 – ZJFG, 55/15 – ZFisP in 96/15 – 
ZIPRS1617) in 104. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi 
(Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob 
Savi na 17. redni seji dne 10. 4. 2017 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2016

1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob 

Savi za leto 2016.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za 

leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu 
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih pri-
hodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 
računa financiranja; v posebnem delu pa prikaz predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine 
Zagorje ob Savi za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa 
je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz 
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, 
njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji 
v tem letu.

Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 
2016 obsega v evrih:

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v eurih

I SKUPAJ PRIHODKI 70+71+72+73+74+78 13.362.402

TEKOČI PRIHODKI 70+71 11.588.155

70 DAVČNI PRIHODKI 10.124.851

700 Davki na dohodek in dobiček 8.940.996

703 Davki na premoženje  879.067

704 Domači davki na blago in storitve 293.805

706 Drugi davki 10.983

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.463.304

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 1.183.158

711 Takse in pristojbine 8.220

712 Denarne kazni 9.694

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 16.399

714 Drugi nedavčni prihodki  245.834

72 KAPITALSKI PRIHODKI 54.240

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 30.287

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolg. sr. 23.953

73 PREJETE DONACIJE  2.029

730 Prejete donacije iz domačih virov 2.029

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.654.561

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  937.739

741 Prejeta sredstva državnega proračuna  
iz sredstev proračuna EU 716.822

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 63.418

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 63.418
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II SKUPAJ ODHODKI 40+41+42+43 12.328.900

40 TEKOČI ODHODKI 2.868.086

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  703.683

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  114.624

402 Izdatki za blago in storitve 1.496.727

403 Plačila domačih obresti  46.088

409 Sredstva, izločena v rezerve 506.964

41 TEKOČI TRANSFERI 7.151.715

410 Subvencije 70.217

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 3.532.342

412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 648.764

413 Drugi tekoči domači transferi 2.900.391

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.862.303

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.862.303

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 446.796

431 Investicijski transf. pravnim  
in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki 230.422

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 216.375

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) III 1.033.502

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
750+751 8.493

750 Prejeta vračila danih posojil 8.493

751 Prodaja kapitalskih deležev  0

V DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 0

VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
IV–V  +8.493

C RAČUN FINANCIRANJA

VII ZADOLŽEVANJE

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII ODPLAČILA DOLGA

55 ODPLAČILA DOLGA 1.406.413

550 Odplačila domačega dolga  1.406.413

IX POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
NA RAČUNIH I+IV+VIIIIVVIII –364.418

X NETO ZADOLŽEVANJE VIIVIII –1.406.413

XI NETO FINANCIRANJE VI+XIX –1.033.502

XII Stanje sredstev na računih konec 
preteklega leta 1.628.798

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi se ob-

javi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni, posebni del in 
Načrt razvojnih programov zaključnega računa proračuna z ob-
razložitvami se objavijo na spletni strani Občine Zagorje ob Savi.

Št. 410-22/2016
Zagorje ob Savi, dne 10. aprila 2017

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

1084. Odlok o koriščenju sredstev proračunske 
rezerve Občine Zagorje ob Savi v letu 2017 
za odpravo posledic naravnih nesreč

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.), 101/13 – ZJFG, 55/15 
– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 96. člena Poslovnika Občin-
skega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) 
in 9. člena Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 
2017 (Uradni list RS, št. 83/16) je Občinski svet Občine Zagorje 
ob Savi na 17. redni seji dne 10. 4. 2017 sprejel

O D L O K
o koriščenju sredstev proračunske rezerve 

Občine Zagorje ob Savi v letu 2017 za odpravo 
posledic naravnih nesreč

1. člen
Odlok o koriščenju sredstev proračunske rezerve Občine 

Zagorje ob Savi v letu 2017 ureja višino in namen porabe sred-
stev proračunske rezerve Občine Zagorje ob Savi v letu 2017.

2. člen
Iz sredstev proračunske rezerve se v letu 2017 zagotovi 

največ 130.000 € za:
– »Sanacijo plazu v jedru vasi Čemšenik«.

3. člen
Dejanska poraba sredstev bo posebej specificirana v 

okviru zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi 
za leto 2017.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-6/2017
Zagorje ob Savi, dne 10. aprila 2017

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

1085. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi 
(Uradni list RS, št. 30/15), v zvezi s 23. členom Zakona o gra-
ditvi objektov (ZGO1UPB1, Uradni list RS, št. 102/04 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJCB, 93/05 
– ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 
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je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 17. redni seji dne 
10. 4. 2017 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se nepremičninam z ID znakom:
– nepremičnini ID znak: parcela 1887 2763/13 (katastrska 

občina 1887 Šentlambert parcela 2763/13 v izmeri 252 m2)
– nepremičnini ID znak: parcela 1887 2763/15 (katastrska 

občina 1887 Šentlambert parcela 2763/15 v izmeri 85 m2)
– nepremičnini ID znak: parcela 1887 2763/17 (katastrska 

občina 1887 Šentlambert parcela 2763/17 v izmeri 51 m2)
– nepremičnini ID znak: parcela 1887 2764/3 (katastrska 

občina 1887 Šentlambert parcela 2764/3 v izmeri 15 m2),
odvzame oziroma ukine status javnega dobra.

2. člen
Nepremičnine navedene v prejšnjem členu tega sklepa 

se po ukinitvi statusa javnega dobra prenesejo v last in posest 
Občine Zagorje ob Savi.

3. člen
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra 

na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti 
v skladu z ZGO1 izda občinska uprava Občine Zagorje ob 
Savi. Po pravnomočnosti odločbe se pri zemljiškoknjižnem 
sodišču, preko portala esodstvo Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije predlaga vknjižba lastninske pravice v korist Občine 
Zagorje ob Savi.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-23/2016
Zagorje ob Savi, dne 10. aprila 2017

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

1086. Sklep o soglasju k ekonomski ceni socialno 
varstvene storitve »pomoč na domu«

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem var-
stvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 
– popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 
52/16 – ZPPreb1), 38. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), ter 17. člena 
Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je 
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 17. redni seji dne 
10. 4. 2017 sprejel

S K L E P

1.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi izdaja soglas-

je k ekonomski ceni socialnovarstvene storitve »pomoč na 
domu«, ki znaša 15,27 EUR na efektivno uro. V ekonomsko 
ceno so vključeni stroški neposredne socialne oskrbe v višini 
13,44 EUR na efektivno uro, stroški za strokovno pripravo v 
višini 0,90 EUR ter stroški za vodenje in koordiniranje v višini 
0,93 EUR na efektivno uro.

2.
Uporabnik plača storitev »pomoč na domu« v višini 

4,15 EUR na efektivno uro. Razliko do polne ekonomske cene 
storitve v višini 11,12 EUR prizna Občina Zagorje ob Savi kot sub-
vencijo, in sicer v višini 9,56 EUR za stroške neposredne socialne 
oskrbe, v višini 0,90 EUR za stroške strokovne priprave in v višini 
0,66 EUR za vodenje in koordiniranje na efektivno uro storitve.

3.
Cena storitve opravljene v nedeljo znaša 20,75 EUR na 

efektivno uro in bo iz občinskega proračuna subvencionirana 
v višini 15,01 EUR, in sicer: 13,45 EUR za stroške neposre-
dne socialne oskrbe, v višini 0,90 EUR za stroške strokovne 
priprave in v višini 0,66 EUR za vodenje in koordiniranje na 
efektivno uro storitve. Uporabnik pa bo za efektivno uro storitve 
opravljene v nedeljo plačal v višini 5,74 EUR.

4.
Cena storitve opravljene na dan državnega praznika ali 

dela prostega dne znaša 21,85 EUR na efektivno uro in bo iz 
občinskega proračuna subvencionirana v višini 15,79 EUR, in 
sicer: 14,23 EUR za stroške neposredne socialne oskrbe, v višini 
0,90 EUR za stroške strokovne priprave in v višini 0,66 EUR za 
vodenje in koordiniranje na efektivno uro storitve. Uporabnik pa 
bo za efektivno uro storitve opravljene na dan državnega prazni-
ka in prostega dne plačal storitev v višini 6,06 EUR.

5.
Neposredno izvajanje storitve pomoč družini na domu 

upravičenca obsega 110 efektivnih ur v povprečju na socialno 
oskrbovalko.

6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2017 dalje. 
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen 
pod številko 122-5/2016.

Št. 122-6/2017-1
Zagorje ob Savi, dne 10. aprila 2017

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

KRANJ

1087. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne 
občine Kranj – spremembe št. 1

Na podlagi 18. in 53. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 
– ZKZC, 57/12, 57/12 – ZUPUDPPA, 109/12, 35/13 in 76/14 
– odločba US) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, št. 71/16, 1/17) je Svet Mestne občine Kranj na 27. re-
dni seji dne 19. 4. 2017 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o izvedbenem prostorskem načrtu  
Mestne občine Kranj – spremembe št. 1

1. člen
V Odloku o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne ob-

čine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14 in 9/16 – teh. popr., 63/16 
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– obvezna razlaga) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, 
da se glasi:

"(1) IPN je sestavljen iz odloka, prilog k odloku in prilog k 
prostorskemu aktu ter grafičnega dela."

2. člen
V prvem odstavku 4. člena se:
(434) (458) – v točki 23. črta besedilo "s svetlo višino na 

najnižjem delu do 1,50 m";
(437) – na koncu 31. točke doda besedilo, ki se glasi:
"V primeru, da za EUP ni določen faktor izrabe (FI) se pri 

izračunu OPB upošteva max. faktor zazidanosti (FZ) in max. 
etažnost določena za EUP. Za kletno etažo se smiselno upo-
rabi definicija FI iz 9. točke tega člena.";

[8.46] – točka 37. spremeni tako, da se glasi:
»Podstrešje je del stavbe nad zadnjim nadstropjem in 

neposredno pod poševno streho, brez kolenčnega zidu, ki je 
lahko delno namenjeno bivanju.«;

[8.26] – v točki 43, besedilo »1,40« nadomesti z besedi-
lom »1,20«;

[8.26, 8.32] – točka 45. v celoti črta.

3. člen
V 9. členu se v točki 2.1.1.2:
[8.5] – v prvem odstavku doda tretja podalineja prve ali-

neje, ki se glasi: » • garažne stavbe,«,
(473) [8.5] – v tretjem odstavku v drugi podalineji prve 

alineje za besedilom »(do 500 m2)« doda besedilo »garažne 
stavbe,«; in za besedilom » do 5 zaposlenih" nadaljevanje 
stavka spremeni tako, da se glasi: "in da dejavnost ne potrebuje 
deponij, parkirnih površin za tovorna vozila, avtobuse ali grad-
bene stroje ter ne povzroča čezmernih obremenitev s hrupom, 
ki veljajo za stanovanjska območja,";

[8.6] (439) (459) – v četrtem odstavku besedilo desete 
podalineje v drugi alineji spremeni tako, da se glasi:

• "merilne in regulacijske postaje, nadstrešnice za komu-
nalne odpadke (zaprte z mrežami) in ekološki otoki,";

– v četrtem odstavku na začetku druge alineje dodajo tri 
nove podalineje, ki se glasijo:

• »majhne stavbe na obstoječih parcelah, eno in dvosta-
novanjskih stavb,

• majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave (razen 
kioskov) na obstoječih parcelah, eno in dvostanovanjskih stavb,

• nadstreški, senčnice in vetrolovi,«;
[8.5] – v šestem odstavku druge podalineje prve alineje 

za besedilom »(do 300 m2)« doda besedilo »garažne stavbe,«;
[8.5] – v sedmem odstavku na koncu prve alineje doda 

besedilo »garažne stavbe,«;
[8.5] – v desetem odstavku prve alineje za besedilom 

»garažne stavbe,« doda besedilo »javne sanitarije,«;
[8.5] – v enajstem odstavku druge podalineje prve ali-

neje za besedilom »garažne stavbe,« doda besedilo »javne 
sanitarije,«;

[8.5] – v štirinajstem odstavku druge podalineje prve 
alineje za besedilom »garažne stavbe,« doda besedilo »javne 
sanitarije,«;

– v drugi podalineji prve alineje petnajstega odstavka se 
za besedilom garažne stavbe doda », zaklonišča«;

[8.5] – v osemnajstem odstavku druge podalineje prve 
alineje za besedilom »garažne stavbe,« doda besedilo »javne 
sanitarije,«;

[8.5] – v devetnajstem odstavku druge podalineje prve 
alineje za besedilom »garažne stavbe,« doda besedilo »javne 
sanitarije,«;

[8.5] – v dvajsetem odstavku prve alineje za besedilom 
»garažne stavbe,« doda besedilo »javne sanitarije,«;

(451) – v prvi alineji tridesetega odstavka doda nova 
podalineja, ki se glasi:

• "stavbe spremljajočih dejavnosti: avtomehanične delav-
nice in garaže.".

(424A) (437) Besedilo točke 2.1.1.4. se črta.

4. člen
[8.8] V 10. členu se v točki 2.1.1.7 v prvem odstavku v šesti 

podalineji prve alineje besedilo »bo« nadomesti z besedilom 
»je«.

5. člen
[3, 8.9, 32] V 11. členu se v točki 2.1.2.1 v drugi alineji be-

sedilo »stavb« nadomesti z besedilom »objektov«.

6. člen
(164, 311, 375, 405, 414, 424C, 426, 427, 428, 429, 430, 

431, 432, 433, 437, 452, 478) [8.10, 8.13, 8.15, 8.16, 8.18, 8.19, 
13] Besedilo 12. člena se v celoti spremeni tako, da se glasi:

"12. člen
(odmiki)

2.2.1. Splošni pogoji glede odmikov:
(1) Novi objekti morajo biti odmaknjeni od meja sosednjih 

zemljišč toliko, da ni motena sosednja posest in da sta mo-
žna vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, namenjene 
gradnji. Za odmik objekta od parcelne meje se šteje najkrajša 
razdalja med točko objekta (najbolj izpostavljeni nadzemni in 
podzemni deli stavb, vključujoč napušče, nadstreške, stopni-
šča, balkone in podobne gradbene elemente) in mejo parcele, 
namenjene gradnji.

(2) Od obstoječih objektov morajo biti novi objekti oddaljeni 
najmanj toliko, da so zagotovljeni svetlobnotehnični, požarno-
varnostni in drugi pogoji, določeni z veljavnimi predpisi.

(3) Na območju historičnega mestnega jedra in vaških jeder 
mora postavitev objektov upoštevati tlorisno zazidavo EUP in 
obstoječe gradbene linije, pri čemer je treba zagotoviti varnost 
cestnega prometa. Na območju gručaste zazidave mora posta-
vitev objektov upoštevati tlorisno zazidavo EUP. Na območju 
obcestne zazidave mora postavitev upoštevati obstoječe razpo-
znavne gradbene linije.

(4) Ograje in podporni zidovi (razen ob cestah) se lahko 
postavijo do meje sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gra-
dnjo ne posega v sosednje zemljišče. Ograje in podporni zidovi 
se lahko gradijo tudi na meji parcele, če se lastniki zemljišč, ki jih 
razmejuje, o tem medsebojno pisno sporazumejo. Za postavitev 
ograj in podpornih zidov ob javnih kategoriziranih in nekatego-
riziranih cestah je potrebno pridobiti soglasje upravljavcev, s 
katerim ti določijo ustrezne odmike in višine, tako da ograje in 
podporni zidovi ne ovirajo preglednosti na cestah in vzdrževanje 
cest. Ograje in podporni zidovi morajo biti od cestnega telesa 
oddaljene najmanj 1,0 m. Manjši odmik od 1,0 m lahko v svojem 
soglasju, na podlagi kategorizacije ceste, obstoječega cestnega 
profila (izveden pločnik, že rekonstruirana cesta) in preglednosti 
ceste, dovoli upravljavec ceste.

(5) Med javno cesto in ograjo, pri uvozu na parcelo, name-
njeni gradnji, je potrebno zagotoviti najmanj 5,0 m prostora, na 
katerem se vozilo lahko ustavi. Manjši odmik od predpisanega 
je možen od mestnih in krajevnih cest ter javnih poti in ga določi 
upravljavec ceste na podlagi kategorizacije in preglednosti ceste.

(6) Omrežja gospodarske javne infrastrukture ter druge 
prometne, manipulacijske, parkirne in podobne utrjene površine 
ter igrišča se lahko, brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč, 
gradi do meje sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo 
ne posega v sosednje zemljišče in da je možno vzdrževanje in 
raba objektov in naprav.

(7) Od javnega vodovodnega omrežja morajo biti stavbe 
oddaljene najmanj 3,0 m, greznice in deponije z odpadnimi in 
škodljivimi snovmi najmanj 5,0 m, drevesa 2,0 m, podporni zidovi 
in druge arhitektonske ovire pa najmanj 1,0 m. Od osi javnega 
kanalizacijskega omrežja morajo biti stavbe oddaljene najmanj 
3,0 m, 5,0 m od osi pa ni dovoljena nasaditev drevesnih vrst, ki 
razširjajo koreninski sistem v globino in širino. Odstopanje od 
teh določil je možno v soglasju z upravljavcem javnega vodo-
vodnega oziroma kanalizacijskega omrežja ter v primerih, ko 
je potrebno upoštevati regulacijske črte ali posebne pogoje s 
področja varstva kulturne dediščine.
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(8) Odmik objektov od gozdnega roba mora biti tolikšen 
(vsaj povprečna višina odraslih dreves gozda v neposredni 
bližini lokacije), da gospodarjenje z gozdom ne ogroža objektov 
oziroma rab prostora. Kadar takšen odmik ni zagotovljen, inve-
stitor prevzema odgovornost za poškodbe na svojih objektih, 
ki jih lahko povzročijo normalno gospodarjenje s sosednjim 
gozdom ali ujme ter sanacija njihovih posledic.

2.2.2. Poleg splošnih pogojev iz točke 2.2.1. tega čle-
na je potrebno, glede na namensko rabo, upoštevati še 
naslednje pogoje:

2.2.2.1. Odmiki stavb od javnih cest
(1) Od cestnega telesa javnih kategoriziranih in nekatego-

riziranih cest oziroma od regulacijske linije, kadar je ta določe-
na, morajo biti nadzemni deli novih stavb, kot zahtevni in manj 
zahtevni objekti, v območjih z namensko rabo S, C in A (razen 
A(p)) oddaljeni najmanj 5,0 m, nezahtevni in enostavni objekti 
pa 2,0 m. V območjih z namensko rabo IP, IG, IK, BT, BC, BD 
in Ap pa morajo biti nadzemni deli novih stavb, kot zahtevni in 
manj zahtevni objekti, oddaljeni najmanj 8,0 m, nezahtevni in 
enostavni objekti 2,0 m. Določba ne velja za odmik garaž in 
sicer, na delu med uvozom v garažo in javno cesto, kjer mora 
biti ta odmik najmanj 5,0 m.

(2) Odstopanje od teh določil je možno kadar morajo 
stavbe slediti obstoječi razpoznavni gradbeni liniji, upoštevati 
posebne pogoje s področja varstva kulturne dediščine in kadar 
je potrebno upoštevati predpisane normative in standarde, ki 
urejajo posamezne dejavnosti. Soglasje za manjše odmike od 
predpisanih ob rekonstruiranih cestah lahko izda tudi upravlja-
vec ceste, na podlagi izdelanih strokovnih podlag in ustreznih 
utemeljitev.

(3) Podzemni deli stavb, ki so v celoti vkopani, morajo biti 
od cestnega telesa javnih kategoriziranih in nekategoriziranih 
cest oddaljeni najmanj 2,0 m, za manjše odmike je potrebno 
pridobiti soglasje upravljavca cest.

2.2.2.2. Odmiki stavb od parcelnih mej
(1) Od meje parcele, namenjene gradnji (razen ob cestah) 

morajo biti nadzemni deli novogradenj, kot zahtevni in manj 
zahtevni objekti, v območjih z namensko rabo:

– SSe, SSe(s), SSn, SK, SK(k), SP, SP(s), A(sk), A(s), 
A(k), ZS, ZK oddaljene najmanj 4,0 m;

– SSv oddaljene najmanj za polovico svoje višine,
– CU, CD(t), SB, CD(i), CD(v), CD(z) in A(v) v skladu 

s predpisanimi standardi in normativi, ki urejajo posamezne 
dejavnosti, oziroma najmanj 4,0 m in

– IP, IG, IK, BT, BC, BD, A(p) oddaljene najmanj 5,0 m.
(2) V območjih SSe, SSe(s), SK, SK(k), SP, SP(s), A(sk), 

A(s), A(k) in v območju CU, kjer so dopustne eno in dvostano-
vanjske stavbe, so pri gradnji manj zahtevnih objektov, dovolje-
ni manjši odmiki od zgoraj predpisanih, vendar ne manj kot 2,5 
m, ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč in objektov. 
Odmiki od predpisanih so, brez soglasja mejašev, lahko manjši 
v primeru, ko je potrebno upoštevati pogoje s področja varstva 
kulturne dediščine, ko to določajo posebne določbe in v primeru 
gradnje eno- in dvostanovanjske stavbe, ki se bodo v enakih ali 
manjših višinskih gabaritih gradila na mestu prej odstranjene 
zakonito zgrajene stanovanjske stavbe ali gospodarskega po-
slopja kmetije, pri kateri je odmik od meje sosednjega zemljišča 
enak ali večji kot pri stavbi, ki se nadomešča ter pri gradnjah 
eno stanovanjskih stavb, v primeru, da je stavba od meje so-
sednjega zemljišča oddaljena najmanj za polovico svoje višine 
(merjeno od terena do kapne lege), vendar ne manj kot 2,5 m.

(3) V vseh zgoraj navedenih namenskih rabah morajo biti 
podzemni deli stavb, ki so v celoti vkopani, od meje parcele, na-
menjene gradnji, oddaljeni najmanj 2,0 m, ob pisnem soglasju 
lastnikov sosednjih zemljišč (mejašev) so odmiki lahko manjši.

(4) Od meje parcele, namenjene gradnji (razen ob cestah) 
morajo biti nove stavbe, kot nezahtevni in enostavni objekti od-
daljeni najmanj 1,5 m, razen v območjih IP, IG, IK, BT, BC, BD, 
A(p), kjer morajo biti objekti oddaljeni najmanj 3,0 m. Manjši 
odmiki, razen v območjih SSv, so dopustni ob pisnem soglasju 
lastnikov sosednjih zemljišč (mejašev).

(5) V območjih ZP, T, E, O, F, PO, K1, K2, G mora biti mi-
nimalni odmik od parcelne meje sosednjih zemljišč za zahtevne 
in manjzahtevne stavbe najmanj 4,0 m, za nezahtevne in eno-
stavne objekte pa toliko, da ni motena sosednja posest in da je 
možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, namenjene 
gradnji, vendar ne manj kot 1,5 m.

2.2.3 Manjše odmike od predpisanih je potrebno v 
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja utemeljiti."

7. člen
(437) V drugem odstavku 13. člena se za besedilom "z 

namensko rabo SP je" doda besedilo "na parceli namenjeni 
gradnji,".

8. člen
[8.22] V četrtem odstavku 14. člena se na koncu drugega 

stavka pred piko doda besedilo »in soglasje«.

9. člen
(215) V 15. členu se:
– v podtočki 2.4.1.1. v prvem odstavku besedilo drugega in 

tretjega stavka spremeni tako, da se glasi:
»Posegi v prostor morajo vzdrževati vzpostavljeno obli-

kovno enovitost v posamezni EUP in se prilagoditi okoliškim 
objektom in ureditvam zlasti glede: lege objektov na parceli, 
orientacije objektov, odmikov od sosednjih objektov, gradbene 
mase ter naklon strešin, kritine in smeri slemen, razen v primeru 
sodobnega oblikovanja stavb. Na pobočjih mora biti daljša stra-
nica stavbe praviloma vzporedna s plastnicami.«;

– v podtočki 2.4.1.2. v prvem odstavku besedilo prvega 
stavka spremeni tako, da se glasi:

»Na območju historičnih mestnih in vaških jeder z ohra-
njeno kulturno dediščino je pri umeščanju novih stavb potrebno 
ohranjati obstoječi tradicionalni vzorec poselitve, ki ga tvorijo 
stavbe v gručah ali stavbe, ki so nanizane vzdolž prometnic, za 
katere je značilna postavitev na ali ob posestne meje.«;

– v podtočki 2.4.1.2. v tretjem odstavku za besedo »jedrih« 
doda besedilo, ki se glasi: »z ohranjeno kulturno dediščino«.

10. člen
(215) (449) V 16. členu se v podtočki 2.4.2.1. v pregle-

dnici tipologija stavb v koloni Podrobnejša ali podpodrobnejša 
namenska raba:

– pri namenski rabi z oznako SK doda nova tretja alineja, 
ki se glasi:

• " sodobne prostostoječe eno in dvostanovanjske stavbe v 
EUP, ki nahajajo v delih naselja (mesta) Kranj in so opredeljene 
v drugi alineji tretjega odstavka 5. člena tega odloka";

– pri namenski rabi z oznako CU v drugi alineji doda be-
seda "dvojčki".

11. člen
V 17. členu se:
(233) (431) (433) (434) (458) [8.26; 8.27; 8.32; 26] – v 

podtočki 2.4.3.2. v prvi alineji črta besedilo: "v razmerju stranic 
vsaj 1:1,2.";

– v drugi alineji besedilo prvih treh stavkov spremeni tako, 
da se glasi:

»Višinski gabarit stavbe je lahko pritličen, z gabaritom 
(K) + P + M, pri čemer je kota pritličja največ 1,20 m nad terenom, 
višina kolenčnega zidu je največ 1,50 m. Če je kota pritličja nižja 
od 1,20 m nad terenom se z enako ali manjšo diferenco (razliko) 
lahko zviša višina kolenčnega zidu, vendar leta ne sme prese-
gati maksimalne višine 2,0 m. Višinski gabarit stavb je lahko tudi 
nadstropen z gabaritom (K) + P + 1 + M, pri čemer kota kapu na 
najvišjem delu ne sme presegati višine 7,40 m nad terenom.«

– v tretji alineji v prvem stavku črtata besedi "simetrične"; 
besedilo petega stavka se spremeni tako, da se glasi: "Strehe 
nad zimskimi vrtovi imajo lahko drugačen naklon.". Besedilo 
šestega stavka pa se v celoti črta.

(463) [8.29] – v drugi alineji podtočke 2.4.3.3. črta besedilo 
»osnovnega«;
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– v četrti alineji pa za besedilom "ravne strehe" doda 
vejica in črta beseda "ali";

(431) – v četrti alineji podtočke 2.4.3.4 za drugim stavkom 
doda besedilo tretjega stavka, ki se glasi:

"Stanovanjski enoti dvojčka na nagnjenem terenu sta 
lahko višinsko zamaknjeni.".

[8.31] – v podtočki 2.4.3.6. v prvi alineji za besedilom 
»enakih« doda besedilo »tlorisnih in višinskih«;

– zadnji stavek zadnje alineje se spremeni tako, da se glasi:
»Dozidave in nadzidave stanovanjskega niza morajo od-

ražati celovito urejenost posameznega niza (likovni red).«

12. člen
V 21. členu se v točki 2.4.7:
(452) – v preglednici iz četrtega odstavka doda nova 

vrstica, ki se glasi:
varovana stanovanja 1 PM / stanovanje

[12a] – v preglednici iz četrtega odstavka devetnajsta 
vrstica spremeni tako, da se glasi:

poslovni prostori s strankami 1 PM / 50 m² neto površine
(435) (484) – na koncu točke dodajo trije novi odstavki, 

ki se glasijo:
»(8) Kadar ni tehničnih in prostorskih možnosti se parki-

rišča, s soglasjem upravljavca, lahko zagotovijo tudi v okviru 
javnih parkirišč, če so ta v bližini.

(9) Dovoljena je gradnja dvonivojskih parkirišč z monta-
žnimi jeklenimi konstrukcijami na namenski rabi PO in drugih 
odprtih parkirnih površinah.

(10) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi 
dejavnostmi in dela v več izmenah se pri izračunu potrebnih par-
kirnih mest upoštevajo največje potrebe po sočasnem parkiranju.«

13. člen
(460) [36] – v 25. členu se točka 2.5.1. spremeni tako da 

se glasi:
"2.5.1 Pogoji za oblikovanje parcel, namenjenih gra-

dnji, za predvidene objekte
(1) Pri določitvi velikosti in oblike parcele, namenjene 

gradnji, je treba upoštevati:
– tip objekta in predpisano stopnjo izkoriščenosti parcele 

(FZ, OBP oziroma FZ, FI, odmike od parcelnih mej, regulacij-
skih linij in podobno),

– velikost in tlorisno zasnovo objektov,
– namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov,
– možnost priključitve na infrastrukturne vode, objekte in 

naprave,
– krajevno značilno obliko parcel,
– naravne razmere,
– omejitve uporabe zemljišča,
– lastniško in obstoječo parcelno strukturo zemljišča.
(2) Pri določitvi velikosti in oblike parcele, namenjene 

gradnji, je treba zagotoviti:
– spremljajoče dejavnosti osnovnemu objektu (nezahtevni 

in enostavni objekti, parkirni prostori, manipulativne površine),
– predpisane intervencijske dostope in površine za gasil-

ska in druga reševalna vozila, – potrebne odmike ali požarne 
ločitve za omejevanje širjenja požara na sosednje parcele v 
skladu s predpisi, ki določajo površine za gasilce ob zgradbah.

(3) Površina dostopne poti od javne ceste do parcele, 
namenjene gradnji, se ne upošteva v izračunu FZ, FI, OBP ali 
ZP in pri velikosti parcele, namenjene gradnji.

(4) Pogoji za velikost minimalnih parcel namenjenih gra-
dnji, so za:

– prostostoječe enostanovanjske 
stavbe v SSe

– prostostoječe enostanovanjske 
stavbe v SK

min. 350 m2

min. 400 m2

– prostostoječe dvostanovanjske 
stavbe min. 400 m2

– dvostanovanjske stavbe – dvojček min. 2 x 250 m2 

– stanovanjske vile min. 600 m2

– prostostoječe atrijske stavbe min. 400 m2

– enostanovanjske stavbe v nizu na 
vsako enoto

– počitniške hiše
– za gradnjo novih kmetij

min. 200 m2

min. 250 m2

min. 2000 m2 
*Toleranca za določitev minimalne parcele, namenjene 

gradnji, je do 2 % ob pogoju, da so izpolnjeni pogoji glede lege, 
velikosti in zmogljivosti objektov iz točke 2.2 in 2.3 tega odloka.

(5) Pri stanovanjskih stavbah za posebne namene (SB), 
stavbah centralnih dejavnosti (C), stavbah za posebne namene 
(B) in proizvodnih območjih (I), se velikost parcele, namenjene 
gradnji, določi na osnovi prostorskih značilnosti in zahtev de-
javnosti, za katere se izvaja prostorska ureditev ali gradnja, ob 
upoštevanju meril in pogojev glede lege, velikosti in zmogljivo-
sti objektov iz točke 2.2 in 2.3 tega odloka.

(6) V primeru nagnjenega terena, kjer je nagib večji od 
12°, se kriteriji za oblikovanje novih parcel, namenjenih gradnji, 
sorazmerno večajo tako, da je pri naklonu 25° parcela večja 
(daljša) za 100 % (parcela mora biti povečana v smeri naklona).

(7) Za prostostoječe stavbe na pravokotnih in kvadratnih 
parcelah velja, da širina parcele ne sme biti manjša od 14 m.

(8) Delitev ali združevanje zemljiških parcel za oblikovanje 
novih parcel, namenjenih gradnji, je dovoljena pod pogojem, 
da se nove parcele, namenjene gradnji, oblikujejo na podlagi 
določil tega odloka in, da imajo vse zagotovljen dovoz in dostop 
do javne ceste. Delitev ali združevanje zemljiških parcel je 
vedno dovoljena za potrebe gradnje javne infrastrukture in za 
določitev javnega dobra.

(9) Parcela, namenjena gradnji, na kateri stoji objekt 
oziroma je bilo zanj pridobljeno gradbeno dovoljenje, je lahko 
predmet parcelacije samo v primerih, če sprememba meje 
ali površine parcele ne bo povzročila kršitve s tem odlokom 
predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za objekt 
(velikost parcele, namenjene gradnji, FZ, OBP ali ZP, FI, od-
mike od parcelnih mej, regulacijskih linij, normativi za parkirne 
površine in podobno)."

(433) (437) (450) V točki 2.5.2 se na koncu prvega od-
stavka doda besedilo, ki se glasi:

"V takšnih primerih je parcela, namenjena gradnji, lahko tudi 
manjša od predpisane minimalne parcele, namenjene gradnji.".

14. člen
V 26. členu se:
(489) – na koncu prvega odstavka podtočke 2.6.1 doda 

besedilo, ki se glasi:
"V kolikor javno vodovodno omrežje gradi investitor, ki ni 

občina, mora biti med investitorjem in občino sklenjena pogod-
ba o opremljanju.";

– v tretjem odstavku črta besedilo, ki se glasi:
»(azbestne cevi)«;
– deveti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Varovalni pas magistralnega in primarnega vodovoda, 

v katerem je potrebno pridobiti soglasje upravljavca, je širine 
5,00 m na vsako stran od osi cevovoda, pri sekundarnem in 
priključnem omrežju pa je varovalni pas 3,00 m na vsako stran 
od osi cevi. V varovalnem pasu obstoječega vodovoda brez 
soglasja upravljavca ni dovoljeno spreminjati niveleto terena.«.

15. člen
(489) V 27. členu podtočke 2.6.2. se:
– v prvem odstavku beseda tehnoloških nadomesti z 

besedo industrijskih;
– v drugem stavku četrtega odstavka besedilo Tehnološke 

vode nadomesti z besedo Industrijske;
– na koncu četrtega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
"Kjer je kanalizacijsko omrežje samo delno zgrajeno, je 

pred gradnjo novih stavb ali sočasno, potrebno dograditi javno 
kanalizacijsko omrežje. V koliko javno kanalizacijsko omrežje 
gradi investitor, ki ni občina, mora biti med investitorjem in 
občino sklenjena pogodba o opremljanju."
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– črta tretji stavek petega odstavka in nadomesti z bese-
dilom, ki se glasi:

"Po izgradnji kanalizacijskega omrežja je lastnik dolžan 
greznico očistiti, zasuti ali jo uporabiti za drug namen (zbira-
nje deževnice …). V roku 6 mesecev po prejemu obvestila, 
poslanega s priporočeno pošto o obvezni priključitvi, se mora 
objekt priključiti na javno kanalizacijo, v kolikor v obvestilu ni 
določeno drugače.".

16. člen
(465) (483) (489) V 28. členu se v podtočki 2.6.3.1:
– v prvem odstavku besedilo prve alineje spremeni tako, 

da se glasi:
– "minimalna širina novih dvosmernih občinskih cest ozi-

roma ulic je 4 m, enosmernih cest oziroma ulic pa 3,0 m;";
– besedilo pete alineje spremeni tako, da se glasi:
– "ob regionalnih in lokalnih cestah (LC, LG, LZ in LK) 

je v naseljih potrebno izvesti hodnike za pešce, ki morajo biti 
opremljeni z javno razsvetljavo;";

– na kocu prvega odstavka doda nova alineja, ki se glasi:
– "kjer so javne ceste samo delno zgrajene, je pred gra-

dnjo novih stavb ali sočasno, potrebno dograditi javne ceste. V 
kolikor javne ceste gradi investitor, ki ni občina, mora biti med 
investitorjem in občino sklenjena pogodba o opremljanju, na 
projektno dokumentacijo za gradnjo ceste pa mora investitor 
pridobiti soglasje občine.";

– v šestem odstavku besedilo točke b) spremeni tako, 
da se glasi:

"b) varovalni pas pri občinskih cestah:

• glavne mestne ceste 12 m,
• zbirne mestne in zbirne krajevne ceste 10 m,
• mestne in krajevne cestah 8 m,
• lokalne ceste 10 m,
• javne poti 6 m,
• javne poti za kolesarje 3 m.";
– na koncu doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
"(9) Za obstoječe javne ceste, ki še niso vrisane v ze-

mljiški kataster oziroma nimajo določne svoje EUP prav tako 
veljajo omejitve in pogoji iz tega člena in 12. člena odloka.".

17. člen
V 31. členu podtočke 2.6.6 se črta drugi odstavek in na-

domesti z besedilom, ki se glasi:
"(2) Na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, 

mora investitor ali lastnik objekta, v katerem nastaja komunal-
na odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda 
odvaja v javno kanalizacijo. Na območju, ki ni opremljeno z 
javno kanalizacijo, mora investitor ali lastnik objekta, v katerem 
nastaja komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se za komu-
nalno odpadno vodo pred odvajanjem neposredno ali posredno 
v vode izvedejo ukrepi v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje 
in čiščenje komunalne odpadne vode (z malimi komunalnimi 
čistilnimi napravami, biološkimi čistilnimi napravami ali nepre-
točnimi greznicami, ki jih je potrebno redno čistiti)."

18. člen
V 32. členu se v prvem odstavku zamenja tabela »Omrež-

ja obstoječe in predvidene gospodarske javne infrastrukture (v 
nadaljevanju: GJI) po naseljih oziroma delih naselja«:

NASELJE OBSTOJEČA GJI PREDVIDENA GJI
Vo Ko(l) Ko(m) Eo Po Vo Ko(l) Eo Po

BABNI VRT 1* 4 4 1 4 5 / 6 /
BOBOVEK 1 4 4 1 4 5 7 6 /
BREG OB SAVI 1 4 4 1 3 5 7 6 6
BRITOF 1 3 / 1 2 5 6 6 6
ČADOVLJE 1 4 4 1 4 5 7 6 /
ČEPULJE 1 4 4 1 4 5 / / /
GOLNIK 1 / 3 1 4 5 6 6 7
GORIČE 1* 4 4 1 4 5 7 6 /
HRASTJE 1 4 4 1 4 5 7 6 7
ILOVKA 1 4 4 1 2 5 7 / /
JAMA 1 4 4 1 4 5 7 6 /
JAMNIK 1* 4 4 1 4 / / / /
JAVORNIK 1 4 4 1 4 5 / 6 /
KOKRICA 1 1 / 1 1 / / 6 6

KRANJ

JEDRO 1 1 / 1 1 / / 6 6
PRIMSKOVO 1 1 / 1 1 / / 6 6
PLANINA 1 3 2 1 2 5 6 6 6
ČIRČE 1 4 4 1 3 5 7 6 7
DRULOVKA 1 3 2 1 1 5 / 6 6
SAVA 1 3 2 1 1 5 6 6 6
LABORE 1 3 2 1 2 / 5 6 6
STRAŽIŠČE 1 3 2 1 1 5 5 6 6
KRANJSEVER 1 3 2 1 1 / 5 6 6
STRUŽEVO 1 2 3 1 1 / 6 6 6
ŠMARJET. GORA 1 4 4 1 4 / / / /
ZLATO POLJE 1 3 2 1 1 5 5 6 6
RUPA 1 4 4 1 1 5 7 6 /

LAVTARSKI VRH 1 4 4 1 4 / / / /
LETENICE 1* 4 4 1 4 5 7 6 /
MAVČIČE 1 4 4 1 4 5 7 6 /
MEJA 1 4 4 1 4 / / / /
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NASELJE OBSTOJEČA GJI PREDVIDENA GJI
Vo Ko(l) Ko(m) Eo Po Vo Ko(l) Eo Po

MLAKA PRI KRANJU 1 3 2 1 2 5 6 6 6
NEMILJE 1* 4 4 1 4 / / / /
NJIVICE 1* 4 4 1 4 / / / /
OREHOVLJE 1 4 4 1 1 5 7 6 6
PANGRŠICA 1 4 4 1 4 / 7 / /
PLANICA 1 4 4 1 4 5 / / /
PODBLICA 1* 4 4 1 4 / 7 / /
PODREČA 1 4 4 1 4 5 7 6 /
POVLJE 1 4 4 1 4 5 / 6 /
PRAŠE 1 4 4 1 4 5 7 6 /
PREDOSLJE 1 4 4 1 1 5 7 6 6
PŠEVO 1 4 4 1 4 5 7 / /
RAKOVICA 1(1*) 4 4 1 4 5 7 / /
SPODNJA BESNICA 1 4 4 1 4 5 7 6 /
SPODNJE BITNJE 1 1 / 1 2 / / 6 6
SRAKOVLJE 1 4 4 1 4 5 7 6 /
SREDNJA VAS–GORIČE 1* 4 4 1 4 / / / /
SREDNJE BITNJE 1 1 / 1 2 / / 6 6
SUHA PRI PREDOSLJAH 1 4 4 1 4 5 7 6 /
SVETI JOŠT NAD KRANJEM 1 4 4 1 4 5 / / /
ŠUTNA 1 1 / 1 2 / / 6 6
TATINEC 1 4 4 1 4 5 7 6 /
TENETIŠE 1 4 4 1 4 5 7 6 /
TRSTENIK 1 4 4 1 4 5 7 6 /
ZABUKOVJE 1* 4 4 1 4 / / 6 /
ZALOG 1* 4 4 1 4 5 7 6 /
ZGORNJA BESNICA 1* 4 4 1 4 5 7 6 /
ZGORNJE BITNJE 1 1 / 1 2 / / 6 6
ŽABLJE 1 4 4 1 4 / / 6 /
ŽABNICA 1 1 / 1 2 / / 6 6

"1.7 Bobovek BO 1/1, 2, 3, 4, 5, 8
(1) Območje je z Uredbo o Naravnem rezervatu glinokopnih 

bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju (Uradni list RS, št. 34/16) 
in Odlokom o Naravnem rezervatu Glinokopnih bajerjev z okolico 
na Bobovku pri Kranju (Uradni list RS, št. 39/16) razglašeno za 
naravni rezervat. V EUP so dovoljene gradnje in prostorske ure-
ditve, ki jih dopuščata akta o zavarovanju naravnega rezervata.

(2) Območje centralnih dejavnosti EUP BO 4 je potrebno 
fizično ločiti od naravnega rezervata tako, da se na mejo re-
zervata postavi ograjo.

(3) V območju naravnega rezervata se delno ohranja 
stavbna zemljišča namenjena površinam za oddih, rekreacijo 
in šport (ZS) EUP BO 1/2, BO 1/4 in BO 1/5. Na teh zemljiščih 
je dopustno izvajati dejavnosti, ki so v skladu z varstvenimi 
cilji določene na ureditveni situaciji (karta iz 5. člena uredbe in 
odloka o zavarovanju).

(4) Gradnje na območju naravne vrednote se ne sme 
izvajati v nočnem in večernem času. Javna razsvetljava in 
razsvetljava gradbišča ni dovoljena. Luči ob objektih morajo 
biti opremljene s svetlobnimi tipali in ne smejo oddajati svetlobe 
nad vodoravnico.";

(466) – v točki 1.10 Bobovek BO 4/1 in BO 4/2 v naslovu 
oznaki EUP "BO 4/1 in BO 4/2" spremenita v "BO 4";

– v drugem odstavku:
• besedilo prvega stavka spremeni tako, da se glasi:
»Na zahodnem delu EUP BO 4 je določeno vplivno obmo-

čje naravnega rezervata, ki je opredeljeno v ureditveni situaciji 
z Uredbo in Odlokom o Naravnem rezervatu glinokopnih bajer-
jev z okolico na Bobovku.«;

19. člen
V 33. členu se v točki 2.7.1.1. v drugem odstavku:
– črta besedilo »OPN« in nadomesti z besedilom »SD 

IPN1«;
– črta besedilo »11/2013 z dne november 2013« in nado-

mesti z besedilom »04/2017 z dne januar 2017«.

20. člen
(446) [8.35] V 44. členu se doda nov šesti odstavek, ki 

se glasi:
"(6) Na projektno dokumentacijo je za požarno zahtevne 

objekte in javne objekte potrebno pridobiti tudi soglasje pristoj-
ne gasilske organizacije.".

21. člen
V 47. členu se:
(440) (441) – v točki 1.3 Bitnje BI 8, BI 13 in BI 17 v pr-

vem odstavku črta besedilo prve alineje, v četrti alineji se črta 
beseda "simetrične";

– v drugem stavku drugega odstavka za besedilom 
"pisarniške dejavnosti" črta pika in doda besedilo, ki se glasi:

"ter delavnice pod pogojem, da obseg dejavnosti vključuje 
le do 10 zaposlenih in da dejavnost ne potrebuje parkirnih povr-
šin za tovorna vozila, avtobuse ali gradbene stroje.";

(462) – v naslovu točke 1.4 se za besedo "Bitnje" dodajo 
oznake EUP "BI 5, BI 6, BI 7, Bi 9,";

(466) [8.38] – točka 1.7 v celoti črta in nadomesti z bese-
dilom, ki se glasi:
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• v drugem stavku črta besedilo "(v podenoti EUP BO 
4/2)";

(437) – v točki 1.12 Breg ob Savi BRS 7/2 kratici "NV" 
izpišeta z besedilom "naravne vrednote";

(233) – v točki 1.16 Britof BR 5/1 besedilo "posegih v 
prostor" nadomesti z besedilom "gradnjah novih objektov". Na 
koncu točke doda nov stavek, ki se glasi:

"V delu EUP kjer že prevladujejo manjši nakloni od pred-
pisanih, je dovoljen naklon strešin v razponu od 12°–25°.";

(470) [38] – za točko 1.26 doda nova 1.26 a točka, ki se 
glasi:

"1.26 a Kokrica KO 18
(1) Območje je bilo realizirano na podlagi zazidalnega 

načrta in je namenjeno stanovanjskim površinam, stavb v nizu 
ter eno in dvostanovanjskih prostostoječih stavb.

(2) Nadzidave stavb v območju niso dovoljene.
(3) Z gradnjo dozidav se ne sme porušiti urbanističnega 

koncepta, ki je bil določen z zazidalnim načrtom.
(4) Ohranjati je potrebno obstoječe naklone strešin in 

smeri slemen.«;
(482) – besedilo podtočke 1.28.2 spremeni tako, da se 

glasi:
"Pri obnovi fasad blokov, stolpičev in stolpnic je potrebno 

upoštevati:
– Barvne smernice za obnovo večstanovanjskih objektov 

na območju MOK – Vzhod, kareji 1–5, izdelovalec Scapelab 
d.o.o., Ljubljana, Katarina Hostar, november 2011;

– Barvne smernice za obnovo večstanovanjskih objektov 
na območju MOK – Zahod, kareji 6–10, izdelovalec Scapelab 
d.o.o., Ljubljana, Katarina Hostar, marec 2012.";

– za točko 1.30 dodata dve novi 1.30 a in 1.30 b točki, ki 
se glasita:

(108) "1.30 a Kranj Čirče KR Č 6
Dovoljena je sprememba namembnosti dela obstoječega 

gospodarskega poslopja (do največ 1/4 dolžine) v trgovino in 
delavnico (servis) hidravličnih cevi, ki se nahaja na zemljišču 
parc. št. 144/1 k.o. Čirče.

(470) 1.30 b Kranj Čirče KR Č 13
V EUP je na še nepozidanih površinah dovoljena gradnja 

eno in dvostanovanjskih stavb.";
– za točko 1.32 dodajo nove 1.32 a,1.32 b in 1.32 c točke, 

ki se glasijo:
(379) »1.32 a Kranj Drulovka KR D 5
Dopustno je drugačno oblikovanje strehe nadstreška na 

zemljišču parc. št. 13/1 k.o. Drulovka kot to določa 17. člen tega 
odloka, pod pogojem, da pozidanost zemljišča ni presežena ter 
da so zagotovljeni ustrezni odmiki.

[6] 1.32b Kranj Drulovka KR D9/1
Na zemljišču parcelne številke 502/8 in 502/9, k.o. Drulov-

ka je dopusten višinski gabarit objekta K + P + 1 + M.
[25] 1.32c Kranj Drulovka KR D17
Na gozdnem zemljišču parc. št. 427/14 k.o. Drulovka je 

dovoljena izvedba avtobusnega obračališča na način, da se v 
čim večji meri ohranja obstoječa drevesna vegetacija.";

(424A) (437) – besedilo točke 1.33 Kranj Drulovka KR D 
10/1 črta in se ga nadomesti z besedilom, ki se glasi:

[8.40] (273) (464) "1.33 Kranj Jedro KR J 2/1
(1) V EUP ni dovoljena gradnja novih stanovanj ali spre-

memba namembnosti obstoječih dejavnosti v stanovanjsko 
namembnost.

(2) Na zemljišču parc. št. 989/4,5 k.o. Kranj je za že zgra-
jen steklenjak (zimski vrt na južni strani paviljonskega objekta 
Globus) možno pridobiti upravno dovoljenje za gradnjo, pod 
pogojem pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega Urada za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe Mestne občine 
Kranj in ZVKD.";

(467) – v točki 1.35 Kranj jedro KR J 3 doda nov tretji 
odstavek, ki se glasi:

"(3) V EUP je do izgradnje poslovno upravnega središča 
dopustna ureditev parkirišč (tudi za avtodome).";

(417) – na začetku točke 1.37 Kranj jedro KR J 5, KR 
J 6, KR J 34, KR J 37 doda številka "(1)", na kocu točke pa 
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

"(2) Do realizacije predvidenega križišča je v EUP KR J 37 
na zemljišču parc. št. 912/2 k.o. Kranj za že zgrajeno parkirišče 
možno pridobiti upravno dovoljenje za gradnjo, pod pogojem, 
da se parkirišče zazeleni in da se izvedejo izravnalni ukrepi za 
varstvo arheoloških ostalin, ki se določijo ob izdaji kulturno-
varstvenih pogojev Zavoda. Oglaševalni panoji pa morajo biti 
umeščeni tako, da ne ovirajo preglednosti v križišču.";

(477) – v točki 1.42 Kranj jedro KR J 17/1 na koncu prve 
alineje drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi:

"posebno pozornost je potrebno posvetiti fasadi (le ta se 
lahko obnovi ali izvede nova obešena fasada)";

(474)) – v točki 1.45 Kranj jedro KR J 25 v drugem stavku 
prvega odstavka črta beseda "javnim", na koncu pa se doda 
besedilo, ki se glasi: »V postopku pridobivanja natečajnih reši-
tev sodeluje v vseh fazah tudi strokovnjak s področja varstva 
kulturne dediščine, ki skrbi da se upošteva vsebinske pogoje s 
področja varstva kulturne dediščine tako pri pripravi natečajne-
ga gradiva kot pri ocenjevanju natečajnih rešitev.«;

(278) – na začetku točke 1.48 Kranj jedro KR J 33 doda 
številka "(1)", na kocu točke pa doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi:

"(2) V obstoječem objektu na zemljišču parc. št. 439 
k.o. Kranj je dovoljena tudi proizvodna in obrtna dejavnost.";

[12] – točka 1.49 Kranj Labore KR L1 v celoti črta;
[21] (454) (453) – v točki 1.51 Kranj Planina KR PL 3 na 

koncu drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
"Na zemljišču parcelne številke 279/23 k.o. Primskovo 

je dovoljena gradnja avtopralnice (legalizacija v obstoječih 
gabaritih in izrabi prostora). Na površinah zelenic stanovanjske 
soseske so dovoljene tudi ureditve otroških igrišč in površin za 
vrtičkarstvo, v skladu s projektom »Prenova in oživitev stano-
vanjske soseske Planina.«;

[8.42] (301) (453) (486) – besedilo točke 1.52 Kranj Pla-
nina KR PL 12 nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»(1) Območje je namenjeno stanovanjski in poslovni de-
javnosti, garažni hiši in verskemu centru.

(2) Na zahodnem delu območja, v križišču Likozarjeve 
ulice in Ceste Rudija Šeliga, je potrebno upoštevati predvideno 
izgradnjo krožišča (R=60 m), ob vzhodni vpadnici (Cesta Rudija 
Šeliga) pa ohranjati 6 m širok koridor za izgradnjo kolesarske 
steze in hodnika za pešce.

(3) Območje se prometno navezuje na Cesto Rudija Še-
liga. Za izvedbo priključkov območja EUP KR PL 12 na Cesto 
Rudija Šeliga je potrebno izdelati prometno študijo. Maksimalni 
višinski gabarit stavb je (K) + P + 2 + M.

(4) Do realizacije dopustnih vrst objektov glede na namen, 
opredeljenih v prvem odstavku tega člena, so dovoljene uredi-
tve površin za vrtičkarstvo.«

[8.41] (453) (454) – besedilo drugega odstavka točke 1.53 
Kranj Planina KR PL 17 spremeni tako, da se glasi:

"(2) V EUP je dovoljena nadzidava garažnih objektov, 
gradnja garažnih kleti pod pogojem, da se po izgradnji vzpo-
stavi obstoječa parterna raba (zelenice, igrišča, parkirišča), 
ureditev športnega parka ali ureditev manjših športnorekrea-
cijskih objektov s spremljajočimi stavbami malega merila. Na 
površinah zelenic stanovanjske soseske so, v skladu s predpi-
sanimi kriteriji, dovoljene tudi ureditve površin za vrtičkarstvo. 
Strokovno podlago ureditve vrtov potrdi pristojna strokovna 
služba za prostor.";

[37] (455) (456) – v točki 1.56 Kranj Planina KR PL 
23/2, 3 besedilo četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi:

"(4) V podenoti KR PL 23/2 so dovoljeni še naslednji 
posegi:

– ob Cesti talcev, vzhodno od trgovske šole, je dovoljena 
gradnja poslovno stanovanjske stavbe,

– na zemljišču parc. št. 182/31 k.o. Huje je dovoljena 
gradnja stavbe centra trajnostne mobilnosti in tržnice,

– na zemljišču parcelne številke 182/11 k.o. Huje je dovo-
ljena gradnja garažne stavbe.";
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[11] – besedilo točke 1.57 Kranj Planina KR PL 37 se v 
celoti spremeni tako, da se glasi:

"(1) Območje se nahaja ob vzhodni mestni obvoznici v 
bližini Delavskega mosta in je namenjeno gradnji večstanovanj-
skih stavb za bivanje s spremljajočimi dejavnostmi.

(2) Višinski gabarit v območju je P + 3 + M do P + 4 + M 
in pada s severne proti južni strani območja.

(3) Ker območje predstavlja pomembno vstopno točko v 
mesto se urbanističnoarhitektonske rešitve za gradnjo novih 
stavb in objektov v tej EUP pridobijo z natečajem.";

[8.42] (453) – za točko 1.58 doda nova 1.58 a točka, ki 
se glasi:

"1.58 a Kranj Planina KR PL 40/1
Do realizacije dopustnih vrst objektov glede na namen-

sko rabo prostora PO, so dovoljene tudi ureditve površin za 
vrtičkarstvo.";

[35] – za točko 1.59 doda nova 1.59a točka, ki se glasi:
"1.59a Kranj Planina KR PL 41
V območju obstoječega podhoda pod Cesto talcev se 

lahko uredi plezalna stena za otroke. V območju obstoječega 
podhoda pod Cesto Rudija Šeliga se dovolijo ureditve za šport 
in dejavnosti, kot so rolkanje, rolanje ipd., pod pogojem, da se 
zagotovi ustrezna varnost vseh uporabnikov podhoda.";

(302) – za točko 1.60 doda nova 1.60a točka, ki se glasi:
"1.60 a Kranj Planina KR PL 51
Gozdne površine so namenjene doživljajskemu igrišču z 

otroškimi igrali. Območje je dopustno na gozdnem robu zava-
rovati z gozdnogojitveno prilagoditvijo grmovnega sloja. Vse 
ureditve je potrebno predhodno uskladiti z institucijo pristojno 
za ohranjanje narave. ";

[9] – za točko 1.62 doda nova 1.62a točka, ki se glasi:
"1.62a Kranj Primskovo KR P17/2
Na zemljišču parc. št. 1315/1 in 1315/2 k.o. Primskovo je 

potrebno zagotavljati 5% delež zelenih površin.";
[34] – točka 1.63 spremeni tako, da se glasi:
"1.63 Kranj Primskovo KR P 17/3
(1) V območju zemljišč parc. št. 1288/1, 1289/2, 1289/3, 

1290/4, 1290/6, 1292/2, 1289/4 in 1290/5, k.o. Primskovo je 
dopustna gradnja turističnogostinskega objekta z nastanitve-
nimi kapacitetami.

(2) Na zemljiščih parcelnih številk 1280/1, 1283/1, 1281/1, 
1285/6, 1282/1, 1285/5, 1284/1,1304/2, 1275-del, 1277/1-del, 
1273/1-del, 1276-del, 1278-del, 1274-del, vse k.o. Primskovo 
je dopustna gradnja avtomehanične delavnice.";

(275) – v točki 1.74 Kranj Sava KR SA 7/1, 2 za bese-
dilom "k.o. Kranj)" doda besedilo, ki se glasi: "in proizvodne 
dejavnosti (na zemljišču parc. št. 414 k.o. Kranj)";

[24] (451) – za točko 1.74 doda nova 1.74 a točka, ki se 
glasi:

"1.74 a Kranj Sava KR SA 10
(1) Območje centralne čistilne naprave Kranj, ki je na-

menjeno čiščenju odpadnih voda in ravnanja z nenevarnimi 
odpadki.

(2) Poleg navedene osnovne dejavnosti območja je v ob-
močju dovoljena tudi gradnja spremljajočih dejavnosti (upravna 
stavba, avtomehanična delavnica in garaže ter drugi spremlja-
joči objekti), na severnem delu območja pa tudi športna igrišča 
in bife.";

[23] (286) – za točko 1.77 doda nova 1.77 a točka, ki se 
glasi:

"1.77 a Kranj sever KR SE 1/1
(1) V EUP je dovoljena gradnja stavb za kratkotrajno 

nastanitev športnikov.
(2) Pri gradnji tribun se dostopnost funkcionalno oviranih 

oseb zagotavlja v parterju.";
(270) – v naslovu točke 1.79 se pri oznaki "KR SE 15/1, 2" 

črta številka "2";
– za točko 1.80 doda nova 1.80a točka, ki se glasi:
»1.80a Kranj sever KR SE 19
Nadzidava (druge etaže) poslovnega objekta tovarne Go-

renjska oblačila (EŠD 27471) je dovoljena v skladu z izdanim 

kulturnovarstvenim soglasjem št. 351010061/20173 z dne 
26. 1. 2017.«

[8.41] (453) – v točki 1.82 Kranj sever KR SE 21 za prvim 
stavkom doda besedilo, ki se glasi:

"Na teh površinah je, v skladu s predpisanimi kriteriji, do-
voljena tudi ureditev površin za vrtičkarstvo. Strokovno podlago 
ureditve vrtov potrdi pristojna strokovna služba za prostor.";

– za točko 1.88 dodata dve novi 1.88 a in 1.88 b točki, ki 
se glasita:

[8.43] (452) "1.88 a Kranj Stražišče KR ST 18
Dovoli se sprememba namembnosti obstoječega sam-

skega doma v večstanovanjsko stavbo s 27 do 33 % deležem 
varovanih stanovanj, pod pogojem zagotovitve ustreznih par-
kirnih mest v parterju, kleti ali v neposredni bližini.

(457) 1.88 b Kranj Stražišče KR ST 23
Na zemljišču parc. št. 637 k.o. Stražišče je dovoljena 

obdelava nevarnih in nenevarnih odpadkov.";
[8.44] (485) – za točko 1.93 doda nova 1.93 a točka, ki 

se glasi:
"1.93 a Kranj Šmarjetna gora KR Š 26/9
Na zemljišču parc. št. 1100/1 k.o. Kranj je za potrebe Klu-

ba lokostrelcev dovoljena postavitev nadstrešnice.";
[5] – za točko 1.97 doda nova 1.97a točka, ki se glasi:
"1.97a Letenice LE 9
Na zemljišču parcelne številke 433 in 434. k.o. Goriče je 

dovoljena gradnja objektov za potrebe kmetije.";
– za točko 1.99 dodata dve novi 1.99 a in 1.99 b točki, ki 

se glasita:
(450) "1.99 a Mlaka pri Kranju ML 1/2
Na zemljišču parc. št. 344/2 in 345/9 k.o. Kokrica je dovo-

ljena gradnja stanovanjske hiše na mestu prej odstranjenega 
objekta, s smerjo slemena sever – jug.

(255) 1.99 b Mlaka pri Kranju ML 4/2
Na zemljišču parc. št. 144/7,10,11 k.o. Vojvodin Boršt I 

je dovoljena gradnja (legalizacija) večstanovanjskega objekta 
(trostanovanjske hiše) v obstoječih gabaritih in izrabi prostora, 
obstoječih odmikih od sosednjih parcel pod pogojem pridobi-
tve pisnih soglasij mejašev ter zagotovitvi ustreznega števila 
parkirnih mest na lastnem zemljišču ali pa se lete zagotovi v 
neposredni bližini skladno petemu odstavku 21. člena, točke 
2.4.7. Mirujoči promet.";

(230) – za točko 1.101 doda nova 1.101 a točka, ki se 
glasi:

"1.101 a Orehovlje OR 1/1
Na zemljišču parc. št. 170/5,6,7,8,9,10,11,12 k.o. Britof je 

dovoljena gradnja (legalizacija) večstanovanjskega objekta s 
štirimi stanovanji, z višinskim gabaritom K + P + 1 + M, minimal-
nim deležem odprtih bivalnih površin (OBD) 10 % in minimalnim 
odmikom od meje sosednjega zemljišča 0,50 m. Za navedeni 
odmik (0,50 m) je potrebno pridobiti pisno soglasje lastnikov 
sosednjih zemljišč (mejašev). Za večstanovanjski objekt je po-
trebno na parceli, namenjeni gradnji, zagotoviti ustrezno število 
parkirnih mest ali pa se le te zagotovi v neposredni bližini skla-
dno petemu odstavku 21. člena točke 2.4.7. Mirujoči promet.";

(469) – v točki 1.104 Planica PLA 3 in PLA 9 besedilo 
prvega stavka nadomesti z besedilom:

"Območje obstoječih počitniških hiš se nahaja v vplivnem 
območju cerkve Sv. Gabriela.";

(408 A, B) – za točko 1.105 doda nova 1.105 a točka, ki 
se glasi:

"1.105 a Podreča PO 2/2
Na zemljišču parc. št. 979/5 k.o. Podreča je dovoljena 

gradnja (legalizacija) stanovanjske stavbe pod pogojem za-
gotovitve minimalne parcele, namenjene gradnji (odkup dela 
zemljišča parc. št. 979/6 in 978/8 k.o. Podreča) in dostopa do 
objekta. Na zemljišču parc. št. 979/7 k.o. Podreča je dovoljena 
gradnja (legalizacija) stanovanjske stavbe pod pogojem za-
gotovitve minimalne parcele, namenjene gradnji (odkup dela 
zemljišča parc. št. 979/6 k.o. Podreča) in dostopa do objekta z 
juga. Odmiki obeh stavb od parcelnih mej so lahko manjši od 
predpisanih v 12. členu odloka.";
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(395) – na začetku točke 1.108 Praše PRA 1/1, 2 doda 
številka "(1)", na kocu točke pa doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi:

"(2) Nova parcelacija zemljišč parc. št. 38/3 in 38/1 k.o. 
Praše mora preko teh zemljišč zagotoviti dostop do EUP 
PRA 4.";

(437) – v točki 1.111 Predoslje PR 19/1 kratica "NV" 
izpiše z besedilom "naravne vrednote";

(168) (349) (350 A,B) (441) – v točki 1.127 Žabnica ŽA 
6/1, 2, 3, 4 v prvem odstavku črta besedilo prve alineje, v četrti 
alineji se črta beseda "simetrične";

– v drugem stavku drugega odstavka za besedilom "pisar-
niške dejavnosti" črta pika in doda besedilo, ki se glasi:

"ter delavnice pod pogojem, da obseg dejavnosti vključuje 
le do 10 zaposlenih in da dejavnost ne potrebuje parkirnih povr-
šin za tovorna vozila, avtobuse ali gradbene stroje.";

– na koncu točke dodata nov četrti in peti odstavek, ki 
se glasita:

"(4) V EUP ŽA 6/2 je na zemljišču s parc. št. 1412/2 k.o. 
Žabnica dopustna gradnja eno ali dvostanovanjske stavbe, ki 
je namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi v skladu s 
splošnimi določili PIP za SSe(s).

((5) V EUP ŽA 6/4 je na zemljišču s parc. št. 1972/1 in 
1973/3 k.o. Žabnica dopustna gradnja eno ali dvostanovanjskih 
stavb brez spremljajočih dejavnosti v skladu s splošnimi določili 
PIP za SSe.".

22. člen
V 3. točki 48. člena se:
[33] – v točki 3.4 prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predvidena je celovita prenova opuščenega (degra-

diranega) industrijskega območja. EUP je namenjena obrtnim, 
skladiščnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim 
ter objektom za šport, rekreacijo in prosti čas.«

(362) – v točki 3.10 Kranj Čirče KR Č 12 za besedilom 
"športnim dejavnostim" doda besedilo "ter bivanju";

(279) – na koncu točke 3.11 Kranj Jedro KR J 1 doda 
nov sedmi odstavek, ki se glasi:

"(7) Na zemljiščih parc. št. 356/4, 366/1, 367/1,3, 372/1,2 
k.o. Kranj je v obstoječem objektu dopustno ohranjati obstoječo 
obrtno dejavnost.";

(281) – v točki 3.16 Kranj Kanjon Kokre KR K 4/1, 2, 
KR K 5 in KR K 6 na koncu prvega odstavka doda nov stavek, 
ki se glasi:

"Načrtovane rešitve naj vključijo tudi prezentacijo ruševin 
Jurijevega mlina.";

– v petem odstavku na koncu prve alineje doda besedilo, 
ki se glasi: " in drugih obstoječih legalnih objektov,";

[12] – za točko 3.16 doda nova 3.16a točka, ki se glasi:
"3.16a Kranj Labore KR L1
(1) EUP je namenjena industrijskim, proizvodnim, skla-

diščnim in servisnim dejavnostim (IP).
(2) Pri načrtovanju je potrebno:
– zagotoviti ustrezno ureditev zelenih površin in drugih 

javnih odprtih prostorov,
– na stiku proizvodnih in stanovanjskih območij zagotoviti 

ustrezne odmike in zelene pasove,
– zagotoviti linijsko visokodebelno vegetacijo ob vzhodni 

mestni obvoznici,
– zagotoviti potrebno število parkirnih mest,
– upoštevati predvideno rekonstrukcijo vzhodne mestne 

obvoznice kot štiripasovnice,
– upoštevati novo cesto (podaljšek Delavske ceste).
(3) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov iz 

(1) točke tega člena, dovoljena:
– gradnja prizidkov skladišč (maksimalnih tlorisnih dimen-

zij 9,6 m × 6,20 m + 12,5 m × 26,8 m + 45,6 m × 12,9 m + 
6,0 m × 5,0 m) na zemljišču parcelne številke 325/5, k.o. Stražišče,

– gradnja industrijskega objekta (maksimalnih tlorisnih 
dimenzij 87,0 m × 15,0 m in višinskega gabarita do 12 m) na 
zemljišču parcelne številke 325/8, k.o. Stražišče,

– gradnja industrijskega objekta (maksimalnih tlorisnih di-
menzij 63,0 m × 25,0 m in višinskega gabarita do 13,0 m) na 
zemljišču parcelne številke 325/12, k.o. Stražišče,

– gradnja industrijskega objekta (maksimalnih tlorisnih di-
menzij 76,0 × 25,0 m + 85,0 m × 20,0 m in višinskega gabarita 
19,0 m) na zemljišču parcelne številke 339/11, 339/12, 339/2, 
339/14 in 335/9, k.o. Stražišče,

– odstranitev stanovanjske hiše na zemljišču parcelne šte-
vilke 337/12, k.o. Stražišče,

– postavitev šotorskega skladišča (maksimalnih tlorisnih 
dimenzij 30,m × 15,0 m) na zemljišču parcelne številke 312/25, 
337/13, 337/10, 337/11, 337/12 in 337/3, k.o. Stražišče.";

(318) (319) – v točki 3.17 Kranj Labore KR L 2/1, 2 v dru-
gem odstavku besedilo četrte alineje spremeni tako, da se glasi:

– "višinski gabariti stavb naj ne presegajo višinskih ga-
baritov obstoječih stavb v sosednjem območju z oznako EUP 
KR L 1, maksimalni FZ celotnega območja je 0,45.";

– besedilo tretjega odstavka se nadomesti z besedilom, 
ki se glasi:

"(3) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov iz 
1. točke 48. člena odloka IPN, na zemljiščih parc. št. 314/1,2,3,4 
k.o. Stražišče dovoljena gradnja treh proizvodnoposlovnih 
objektov v skladu s Prilogo 3 (SD IPN – 1): Usmeritve za gra-
dnjo objektov v EUP KR L 2/1, ki so sestavni del tega odloka. 
Višinski gabariti stavb pa ne smejo presegati višinskih gabaritov 
obstoječih stavb v sosednjem območju proizvodnih dejavnosti z 
oznako EUP KR L1.";

(448) – na začetku točke 3.23 Kranj Vzhodna mestna 
obvoznica KR OV 1 in KR OV 2 doda številka "(1)", na kocu 
točke pa doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

"(2) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov 
iz 1. točke 48. člena odloka IPN, v EUP KR OV 1 (križišče pri 
Qlandiji) na zemljišču parc. št. 350/6, 505/4, 343/4 in 111/5 vse 
k.o. Čirče dovoljena začasna izvedba parkirišč in manipulacijskih 
površin pod pogojem, da jih uporabnik ob realizaciji križišča 
odstrani.";

(297C) (453) – v naslovu točke 3.24 Kranj Zahodna 
mestna povezovalna cesta KR OZ 1, KR OZ 2, KR OZ 3, 
KR OZ 4, ŠH 16, ŠH 17 in ŠH 18 oznaka EUP "KR OZ 1" spre-
meni v oznako "KR OZ 1/1, 2, 3";

– na koncu točke doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Do uveljavitve OPPN so poleg dovoljenih posegov iz 

1. točke 48. člena odloka IPN, v koridorju infrastrukture, dovoljene:
– gradnje parkirišč in odprtih skladišč za proizvodno dejav-

nost v EUP KR OZ 1/2,
– ureditve površin za vrtičkarstvo v EUP KR OZ1/1 in 

KR OZ 1/3, v skladu s predpisanimi kriteriji. Strokovno podlago 
ureditve vrtov potrdi pristojna strokovna služba za prostor.";

(488) – na začetku točke 3.26 Kranj Planina KR PL 33/2 
doda številka "(1)", na kocu točke pa doda nov drugi odstavek, 
ki se glasi:

"(2) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov iz 
1. točke 48. člena odloka IPN, na zemljišču parc. št. 336/1 k.o. 
Čirče dopustna začasna ureditev ograjenega pasjega parka.";

[7] – v točki 3.28 Kranj Primskovo KR P 18/1 drugi stavek 
spremeni tako, da se glasi:

"Z obzirom na lego v prostoru je območje namenjeno 
poslovnemu središču mesta, in sicer poslovnim, storitvenim, 
sejemskim, razstaviščnim, trgovskim in gostinskim dejavnostim, 
stavbam za znanstveno raziskovalno delo, raziskovalnim labo-
ratorijem ter garažnim stavbam, skladiščem, gasilskim stavbam 
in bencinskim servisom ter površinam in objektom mirujočega 
prometa.";

(165) – v točki 3.29 Kranj Primskovo KR P 24 v tretjem 
odstavku številka "0,40" nadomesti s številko "0,52";

– četrtem odstavku za besedo "dovoljene" doda besedilo, 
ki se glasi: "rekonstrukcije obstoječih objektov in manjše dozi-
dave ter";

(418C) – v točki 3.30 Kranj Sava KR SA 2 v prvem 
stavku prvega odstavka za besedo "storitvenih," doda beseda 
"skladiščnih,";
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– drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov iz 

1. točke 48. člena odloka IPN, dovoljena gradnja dveh mon-
tažnih skladiščnih objektov na zemljišču parc. št. 1143/1,3, 
1139/1, 1119, 1120/1,2, 1117/1, 1121, 1122 in 1138/2 k.o. Kranj, 
ki jih bo možno v primeru drugačnih urbanističnih rešitev v 
OPPN odstraniti ter sprememba namembnosti zakonito zgra-
jenih stavb, v skladu z namensko rabo območja.";

(276) – na začetku točke 3.31 Kranj Sava KR SA 4 doda 
številka "(1)", na kocu točke pa doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi:

"(2) Do uveljavitve OPPN se, poleg dovoljenih posegov 
iz 1. točke 48. člena odloka IPN, v objektu s parc. št. 1270 
k.o. Kranj dovoljuje sprememba namembnosti za naslednje 
dejavnosti: organizacija kulturnih in umetniških prireditev, or-
ganizacija in vodenje projektov, organizacija izobraževalnih in 
kreativnih delavnic, izvajanje mladinskih kulturnih dejavnosti, 
izvajanje založniške dejavnosti, izdelovanje umetniških in ro-
kodelskih izdelkov, oblikovanje in distribucija medijskih vsebin, 
fotografiranje, snemanje in izdajanje foto, video in avdio zapi-
sov, sodelovanje z ostalimi organizacijami in združevanji ter 
gostinska dejavnost.";

[28] (418 B) – v točki 3.32 Kranj Sava KR SA 5 v prvem 
odstavku besedilo pete alineje spremeni tako da, se glasi:

• "višinski gabariti stavb naj ne presegajo višine 25 m 
nad obstoječim terenom, maksimalni FZ celotnega območja 
je 0,45.",

• besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"(2) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov 

iz 1. točke tega člena, dovoljena gradnja novega skladišča na 
mestu prej odstranjenega obstoječega objekta, na zemljišču 
parcelne številke 1257/20, 1257/50 – del, obe k.o. Kranj in 
postavitev šotora, na zemljišču parcelne številke 1257/50 – del, 
k.o. Kranj, gradnja (legalizacija) proizvodnega objekta, na ze-
mljišču parc. št. 1257/1, 1257/18, obe k.o. Kranj, pod pogojem 
zagotovitve potrebnih parkirnih mest, v obsegu kot so potrebne 
za dejavnost na omenjeni lokaciji oziroma izgubljena parkirna 
mesta zagotoviti drugje ter sprememba namembnosti zakonito 
zgrajenih stavb v severnem in osrednjem delu območja, v 
skladu z namensko rabo območja.";

(303) – točki 3.33 Kranj Sava KR SA 6/1 na koncu če-
trtega odstavka črta ločilo "pika" in doda besedilo, ki se glasi:

"in gradnja (legalizacija) poslovno stanovanjske stavbe na 
parc. št. 249/15 in 249/36 k.o. Huje, pod pogojem zagotovitve 
potrebnih parkirnih mest v neposredni bližini.";

(304) – v točki 3.34 Kranj Sava KR SA 6/2 v tretjem 
odstavku v tretji alineji gabarit "K+P+2" spremeni v "K+P+3", 
v peti alineji pa se številka "0,35" spremeni v številko "0,40";

– na kocu točke doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Do uveljavitve OPPN so poleg dovoljenih posegov iz 

1. točke 48. člena odloka IPN, dovoljene tudi ureditve urbanih 
vrtov na podlagi izdelane strokovne podlage, ki jo potrdijo stro-
kovne službe občine.";

(424 B) – v točki 3.35 Kranj Sava KR SA 8 v drugem od-
stavku za besedo "storitvene" črta besedilo "in druge podobne";

– peti alineji tretjega odstavka se številka"0,35" spremeni 
v številko "0,40";

– besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se 
glasi:

"(4) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov 
iz 1. točke 48. člena odloka IPN, dovoljena gradnja nadkrite 
terase pred gostinskim lokalom – bifejem na zemljišču parc. 
št. 516/1 in 516/9 k.o. Drulovka ter sprememba namembnosti 
zakonito zgrajenih stavb, v skladu z namensko rabo območja.";

[8.41] (453) – na začetku točke 3.38 Kranj Struževo 
KR S 15 doda številka "(1)", na kocu točke pa doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi:

"(2) Na celotnem območju so, poleg dovoljenih posegov 
iz 1. točke 48. člena odloka IPN, do uveljavitve OPPN, v skla-
du s predpisanimi kriteriji, dovoljene tudi ureditve površin za 
vrtičkarstvo. Strokovno podlago ureditve vrtov potrdi pristojna 
strokovna služba za prostor.";

(269) – za točko 3.38 doda nova 3.38 a točka, ki se glasi:
"3.38 a Kranj Zlato Polje KR Z1
V osrednjem območju kompleksa Zlato Polje (KR Z1), 

je poleg univerzitetnih in srednje šolskih dejavnosti dopusten 
tudi razvoj drugih družbenih dejavnosti na področju zdravstva, 
socialnega in otroškega varstva, kulture, znanosti, javne upra-
ve in pravosodja.";

[8.41] (453) – v točki 3.40 Kranj Zlato Polje KR Z 8/1, 2 
doda nov peti odstavek, ki se glasi:

"(5) Na celotnem območju KR Z8/1,2 so poleg dovoljenih 
posegov iz 1. točke 48. člena IPN, do uveljavitve OPPN, v 
skladu s predpisanimi kriteriji, dovoljene tudi ureditve površin 
za vrtičkarstvo. Strokovno podlago ureditve vrtov potrdi pri-
stojna strokovna služba za prostor.";

[8.41] (297C) (453) – v naslovu točke 3.41 Kranj Žele-
zniška povezava KR Ž1, KR Ž2, KR Ž3 doda oznaka EUP 
", KR Ž4";

– na začetku točke doda številka "(1)", na kocu točke pa 
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

"(2) Do uveljavitve OPPN so poleg dovoljenih posegov iz 
1. točke 48 člena, v koridorju infrastrukture dovoljene:

– gradnje parkirišč in odprtih skladišč za proizvodne 
dejavnosti v EUP KR Ž4,

– ureditve površin za vrtičkarstvo v EUP KR Ž1, v skla-
du s predpisanimi kriteriji. Strokovno podlago ureditve vrtov 
potrdi pristojna strokovna služba za prostor.";

(198A) – v točki 3.43 Mlaka pri Kranju ML 7/1 – 13 v 
prvem odstavku pri oznaki EUP ML 7/2,3,4,7,8 črta številka 
"7" in črta besedilo enajste alineje.

23. člen
Priloga 1 in Priloga 3 se nadomestita z novima Prilogo 1 

in Prilogo 3 (– spremembe št. 1) z enakimi nazivi in sta se-
stavni del tega odloka.

24. člen
[2] (1) Karte grafičnega dela IPN MOK iz tretjega od-

stavka 3. člena »3. prikazi območij enot urejanja prostora, 
osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in 
prostorskih izvedbenih pogojev« – listi 5 (D2648), 19 (D2518), 
20 (D2519), 21 (D2520), 26 (D2526), 28 (D2528), 29 (D2529), 
34 (D2538), 35 (D2539), 40 (D2550) in 41 (D2410) se nado-
mestijo z novimi – spremembe št. 1.

[2] (2) Karte grafičnega dela IPN MOK iz tretjega od-
stavka 3. člena »4. prikazi območij enot urejanja prostora in 
prikazi gospodarske javne infrastrukture« – listi 5 (D2648), 
19 (D2518), 20 (D2519), 21 (D2520), 26 (D2526), 28 (D2528), 
29 (D2529), 34 (D2538), 35 (D2539), 40 (D2550) in 41 (D2410) 
se nadomestijo z novimi – spremembe št. 1.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
Vsi postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega od-

loka (SD IPN – 1), se dokončajo po določbah osnovnega 
Odloka IPN razen v primeru, ko stranka pisno zahteva, da 
se postopek vodi v skladu s tem odlokom in priloži ustrezno 
dokumentacijo.

26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 350-9/2015-402-48/15
Kranj, dne 20. aprila 2017

Župan
Mestne občine Kranj

Boštjan Trilar l.r.
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 1

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

 

OBLIKOVANJE

MAX FI
MAX FZ MIN% OBP 

(ZP) MAX. ETAŽNOST URBANISTIČNO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BABNI VRT BV 1/1 SK /  0,40     25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.1

BV 1/2 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.1

BV 2 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
BV 3 ZS / / / / / PIP /

BITNJE BI 1 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.2

BI 2 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
BI 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
BI 4 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
BI 5 IK / 0,45 ZP 15% K+P+M razpršena poselitev-KK PIP /
BI 6 A(v) 0,35 25% K+P+M razpršena poselitev-KK PIP /
BI 7 A(s) 0,40 25% K+P+M razpršena poselitev-KK PIP /

BI 8 SK(k) / 0,45 25% K+P+M obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.3

BI 9 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno območje-KK PIP /

BI 10 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M raščeno območje-KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.4

BI 11 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M raščeno območje-KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.4

BI 12/1,2,3,4,5,6 SSe(s) / 0,3 25% K+P+1 raščeno območje PIP /

BI 12/7 PC / / / / / PIP /
BI 12/8 VC / / / / / PIP /
BI 12/9 K2, VC / / / / / PIP /

BI 13 SK(k) / 0,4 25% K+P+M obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.3

BI 14 ZS / / / / / PIP /
BI 15 PC / / / / / PIP /
BI 16 PC / / / / / PIP /

BI 17 SK / 0,40 25% K+P+M obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.3

BI 18/1,2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
BI 18/3 PC / / / / / PIP /
BI 19 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno območje PIP /

BI 20 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raščeno območje PIP /

BI 21/1 CD(i) / K+P+1 posebno območje PIP /

BI 21/2 ZD / / / / / PIP /

BI 22 CU / 0,35 25% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.5

BI 23/1,2,3,4,5,6 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raščeno območje PIP
za BI 23/1,2,3,4,5,6, 
posebna določba 47. 

člen, točka 1.6
BI 23/7 PC / / / / / PIP /
BI 23/8 VC, K1 / / / / / PIP /
BI 24 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 ulična zazidava PIP /
BI 25 SSn / 0,45 20% K+P+1 hiše v nizu PIP /
BI 26 SSn / 0,45 20% K+P+1 hiše v nizu PIP /
BI 27 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 ulična zazidava PIP /
BI 28 CU / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
BI 29 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
BI 30 VC / / / / / PIP /
BI 31 ZD / / / / / PIP /

BI 32/1 ZK / / / / KK OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.2

BI 32/2 PC / / / / KK PIP /

BI 33 A(s) / 0,35 25% K+P+M razpršena poselitev-KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.4

BI 34 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidavaKK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.4

BI 35 SK / 0,4 25% K+P+1 obcestna zazidavaKK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.4

BI 36 SK / 0,4 25% K+P+1 obcestna zazidavaKK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.4

BI 37 SSe(s) / 0,30 25% K+P+M raščeno območje-KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.4

BI 38 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M obcestna zazidavaKK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.4

BI 39 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M obcestna zazidavaKK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.4

BI 40 SK / 0,4 K+P+1 obcestna zazidavaKK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.4

BI 41 SSe(s) / 0,30 25% K+P+M obcestna zazidavaKK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.4

BI 42/1,2 SSe / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.3

BI 42/3 K2 / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.3

BI 43/1,2 SSe / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.3

BI 43/3 PC / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.3

BI 44 PC / / / / / PIP /
BI 45 K1,K2,VC / / / / / PIP /
BI 46 K1,VC / / / / / PIP /
BI 47 K2 / / / / / PIP /

BI 48/1 PC / / / / / PIP /
BI 48/2 K2,VC / / / / / PIP /
BI 48/3 K2 / / / / / PIP /
BI 49 K2 / / / / / PIP /
BI 50 K2 / / / / / PIP /

v skladu z norm. in stand. 

NAČIN 
UREJANJA

POSEBNE DOLOČBE 
OZIROMA 

USMERITVENASELJE OZNAKA EUP
PODROBNEJŠA 

NAMENSKA RABA

VELIKOST
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BOBOVEK BO 1/1  K2,VC,G / / / /
/

PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.7

BO 1/2,4,5 (466) ZS / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.7

BO 1/2,3 (466) VC,G / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.7

BO 1/6,7 (466) CU / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.7

BO 1/8 (466) G, VC, K1, K2 / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.7

BO 2/1,2 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1  raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.8

BO 2/3 SB / K+P+1 posebno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.8

BO 2/4 PC / / / / / PIP /

BO 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.9

BO 4/1,2 (466) CU / 0,35 25% K+P+2  raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.10

BO 5 PC / / / / / PIP /
BO 6/1 PC / / / / / PIP /
BO 6/2 K1 / / / / / PIP /
BO 7 K1 / / / / / PIP /

BO 1/3, 8 (466) A(s) / 0,30 25% K+P+M razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.7 /

BREG OB SAVI
BRS 1 CD(v) / 0,40 25% upoštevati višinski 

gabarit EUP BRS4 posebno območje PIP /

BR S 2/1,2 CU / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
BR S 2/3 PC / / / / / PIP /

BR S 3/1,2,3 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1  raščeno območje PIP
za EUP BR S 3/1 

posebna določba 47. 
člen, točka 1.11

BR S 3/4 PC / / / / / PIP /

BR S 4 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.11

BR S 5 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
BR S 6 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /

BR S 7/1 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M obcestna zazidava PIP /

BR S 7/2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.12

BR S 7/3 PC / / / / / PIP /
BR S 8 PC / / / / / PIP /

BRITOF BR 1 SSe / 0,35 25% K+P+1 ulična zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.13

BR 2 SSe(s) / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.14

BR 3/1 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 gručasta zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.15

BR 3/2 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /

BR 3/3 PC / / / / / PIP /
BR 4/1,2,3 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M ulična zazidava PIP /

BR 4/4 PC / / / / / PIP /

BR 5/1,2,3 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M ulična zazidava PIP
za BR 5/1 posebna 

določba 47. člen, točka 
1.16

BR 5/4 PC / / / / / PIP /

BR 6/1 SSe(s) / / / / / veljavni OPPN /

BR 6/2 PC / / / / / veljavni OPPN /

BR 7 SSv 0,9 ohranjati 
obstoječi FZ / ohranjati obstoječe 

višinske gabarite raščeno območje PIP /

BR 8 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno območje PIP /

BR 9 SSe(s) / 0,30 25% K+P+M ulična zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.17

BR 10 (433) IG / 0,60 ZP 15% 10 % K+P+1 svojevrstno območje PIP /

BR 11 SSe(s) / 0,30 25% K+P+M ulična zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.17

BR 12 (433) IG / 0,50 ZP 15% 10 % K+P+1 svojevrstno območje PIP /

BR 13 IG / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.4

BR 14 ZS / / / / / PIP /
BR 15 PC / / / / / PIP /

BR 16 PC / / / / / veljavni OPPN /

BR 17 PC / / / / / PIP /
BR 18 PC / / / / / PIP /
BR 19 K1 / / / / / PIP /

BR 20 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.18

BR 21 K1 / / / / / PIP /
BR 22,23 G / / / / / PIP /

ČADOVLJE ČA 1/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+M  raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.19

ČA 1/4 PC / / / / / PIP /
ČA 2 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

ČEPULJE ČE 1/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
ČE 1/4 PC / / / / / PIP /
ČE 2 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
ČE 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

ČE 4 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

ČE 5 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

GOLNIK GO 1 ZP / / / / / PIP /
GO 2 CD(z) / K+P+4+(M) posebno območje PIP /
GO 3 CD(z) / K+P+2+(M) posebno območje PIP /

GO 4 CD(z) / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.5

GO 5 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1+(M)  raščeno območje PIP /

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 
v skladu z norm. in stand. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GO 6 SK / 0,40 25% K+P+1+(M) gručasta zazidava PIP /
GO 7 SSe / 0,35 30% K+P+1+(M) obcestna zazidava PIP /
GO 8 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1+(M)  raščeno območje PIP /
GO 9 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1+(M)  raščeno območje PIP /

GO 10 A(s) / 0,35 30% K+P+(M) razpršena poselitev PIP /
GO 11 SK / 0,40 25% K+P+1+(M)  raščeno območje PIP /
GO 12 CD(t) 0,60 0,30 20% K+P+1 posebno območje PIP /

GO 13 CD(z) / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.6

GO 14 SSe / 0,35 30% K+P+M ulična zazidava PIP /
GO 15/1,2 SSv(s) 1 0,20 25% K+P+3+(M) / PIP /
GO 15/3 PC / / / / / PIP /
GO 16 SSv(s) 1 0,20 25% K+P+4+(M) / PIP /
GO 17 SSn / 0,40 25% K+P+1+(M) ulična zazidava PIP /
GO 18 SSe / 0,35 30% K+P+M ulična zazidava PIP /
GO 19 SSn / 0,40 25% K+P+M ulična zazidava PIP /
GO 20 SSe / 0,35 30% K+P+1+(M) / PIP /

GO 21 SSe / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.7

GO 22 PC / / / / / PIP /
GO 23 O / / svojevrstna območja PIP /
GO 24 PC / / / / / PIP /
GO 25 K2 / / / / / PIP /
GO 26 A(s) / 0,35 30% K+P+(M) razpršena poselitev PIP /
GO 27 A(s) / 0,35 30% K+P+(M) razpršena poselitev PIP /

GO 28/1 A(sk, s) / 0,35 30% K+P+1+(M) razpršena poselitev PIP /
GO 28/2 A(sk, s) / 0,35 30% K+P+1+(M) razpršena poselitev-KK PIP /
GO 28/3 PC / / / / / PIP /
GO 29 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
GO 30 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
GO 31 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
GO 32 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
GO 33 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
GO 34 A(s) / 0,35 30% K+P+(M) razpršena poselitev-KK PIP /

GO 35, 36 K2, G / / / / / PIP G - posebna določba 
47. člen, točka 1.20

GO 37 K1, K2, G / / / / / PIP G - posebna določba 
47. člen, točka 1.20

GO 38 K1, K2 / / / / / PIP /
GO 39 K1, G / / / / / PIP /

GO 40/1 PC / / / / / PIP /
GO 40/2 K1 / / / / / PIP /

GO 40/3 K1, K2,G / / / / / PIP G - posebna določba 
47.člen, točka 1.20

GO 41 G / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.20

GORIČE
GOR 1/1,2,3 CU / 0,40 20%

slediti stavbnim 
tipom in upoštevati 

silhueto naselja
gručasta zazidava PIP /

GOR 1/4 PC / / / / / PIP /
GOR 2/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
GOR 2/3 PC / / / / / PIP /
GOR 3 ZK / / / / / PIP /

GOR 4/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
GOR 4/3 PC / / / / / PIP /
GOR 5 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
GOR 6 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
GOR 7 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
GOR 8 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M  raščeno območje PIP /

GOR 9 SSe / 0,35 30% K+P+M obcestna zazidavaKK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.21

GOR 10 PC / / / / / PIP /
GOR 11 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

GOR 12 A(s) / 0,20 25% K+P+1+M razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.22

GOR 13 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
GOR 14 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
GOR 15 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

HRASTJE HR 1/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
HR 1/4 PC / / / / / PIP /
HR 2 CD(v) / 0,40 25% / posebno območje PIP /
HR 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /

HR 4/1,2 [22] SSe(s) / 0,35 30% K+P+1+M ulična zazidava PIP /
HR 4/3 PC / / / / / PIP /
HR 5 ZS / / / / / PIP /

HR 6/1 IG / / / / / OPPN usmeritev 48. člen 
točka 3.8

HR 6/2 IK / 0,45 ZP 25% K+P+M raščeno območje PIP /

HR 6/3 IG / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen,  točka 1.23

HR 7 ZS / / / / / PIP /

ILOVKA
IL 1 SK /

za stan. hiše = 
0,35, za kmetije 

= 0,40
25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /

IL 2 K1,G / / / / / PIP /
IL 3 G / / / / / PIP /

JAMA JA 1/1 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP
JA 1/2 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro PIP /
JA 1/3 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro PIP /
JA 1/4 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP
JA 1/5 PC / / / / / PIP /
JA 2/1 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
JA 2/2 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
JA 2/3 PC / / / / / PIP /
JA 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /

 JA 4 (389) SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
JA 5 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /

JA 6 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.24

JA 7 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /
JA 8 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /

JAMNIK JAM 1 SK / 0,40 25% K+P+M vaško jedro PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.25

JAM 2 A(v) / 0,40 25% / razpršena poselitev PIP /

JAM 3 A(sk) / 0,40 25% K+P+M razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.26

JAM 4 A(k) / 0,35 30% ohranjati obstoječe 
gabarite razpršena poselitev PIP /

v skladu s potrebami tehnologije
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JAM 5 A(k) / 0,35 30% ohranjati obstoječe 
gabarite razpršena poselitev PIP /

JAVORNIK JAV 1/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
JAV 1/3 PC / / / / / PIP /
JAV 2 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
JAV 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 4 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 5 A(k) / 0,15 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 6 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 7 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 8 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 9 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 10 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 11 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
JAV 12 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
JAV 13 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
JAV 14 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 15 O / v skladu z norm. 
in stand. 

/ / svojevrstno območje PIP /

JAV 16 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
JAV 17 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
JAV 18 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
JAV 19 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
JAV 20 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

KOKRICA KO 1 SSv 0,60 0,20 20% K+P+2  raščeno območje PIP /
KO 2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
KO 3 SK / 0,35 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
KO 4 PC / / / / / PIP /
KO 5 PC / / / / / PIP /
KO 6 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1  raščeno območje PIP /

KO 7/1,2,3 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /

KO 7/4 PC / / / / / PIP /
KO 8 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
KO 9 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno območje PIP /

KO 10 ZK / / / / / PIP /

KO 11/1,2 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

KO 11/3 PC / / / / / PIP /
KO 12 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /

KO 13 CD(i) / K+P+1 posebno območje PIP /

KO 14 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
KO 15 CU / 0,35 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
KO 16 A (sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

KO 17/1,2,3,4 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M ulična zazidava PIP /
KO 17/5 PC / / / / / PIP /

KO 18 (470)  [38] SSn / 0,40 25% K+P+1 hiše v nizu ulična zazidava PIP posebna določba 47. 
člena, točka 1.26a

KO 19 (433) IG / 0,50 ZP 15% 10 % K+P+1 svojevrstno območje PIP /

KO 20 IG / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.9

KO 21 ZD / / / / / PIP /
KO 22 PC / / / / / PIP /
KO 23 K1,K2, VC / / / / / PIP /

KO 24 (466) K2, G / / / / / PIP /
KO 25 K1,G,VC / / / / / PIP /
KO 26 G / / / / / PIP /

KO 27/1 PC / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.27

KO 27/2 K1,G / / / / KK PIP /
KO 28 G / / / / / PIP /

KRANJ KR 1 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev-KK PIP /

KR 2 A(k) / / / / razpršena poselitev-KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.29

KR 3 ZD / / / / KK PIP /
KR 4 ZD / / / / KK PIP /
KR 5 A(p) / 0,40 25% K+P+M razpršena poselitev-KK PIP /

KRANJ  
AVTOCESTA AC 1 PC / / / / / PIP /

KRANJ - ČIRČE KR Č 1/1,2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 ulična zazidava PIP /
KR Č 1/3 PC / / / / / PIP /

KR Č 2 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

KR Č 3 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 ulična zazidava PIP /

KR Č 4 CU / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.30

KR Č 5 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno območje PIP /

KR Č 6 (108) SK(k) / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člena, točka 1.30a

KR Č 7 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /

KR Č 8 SSn / ohranjati višinski 
gabarit hiše v nizu PIP /

KR Č 9 SSn / 0,40 30% K+P+1 hiše v nizu PIP /
KR Č 10 BC / 0,30 ZP 15% P posebno območje PIP /
KR Č 11 CU / 0,40 35% K+P+2 posebno območje PIP /

KR Č 12 CU / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.10

KR Č 13 (470) SSn / 0,40 35% K+P+1 hiše v nizu PIP posebna določba 47. 
člena, točka 1.30b

KR Č 14 BD / / / / / veljavni OPPN /

KR Č 15 SK(k) / 0,40 35% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.31

v skladu z norm. in stand. 

ohranjati obstoječi FZ in OBP
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KR Č 16 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

KR Č 17 PC / / / / / PIP /
KR Č 18 PC / / / / / PIP /
KR Č 19 K1 / / / / / PIP /
KR Č 20 G / / / / / PIP /
KR Č 21 G / / / / / PIP /

KRANJ  
DRULOVKA KR D 1 CD(i) / K+P+1 posebno območje PIP /

KR D 2 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno območje PIP /

KR D 3/1,2 S / 0,20, za trgovino 
pa 0,60

40% (SSn) 20% 
(SSv)

K+P+M (SSn) 
K+P+3 (SSv)

obodna (karejska) 
zazidava PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.32

KR D 3/3 PC / / / / / PIP /
KR D 4/1,2,3,4 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raščeno območje PIP /

KR D 4/5 PC / / / / / PIP /

KR D 5 (379) SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člena, točka 1.32a

KR D 6 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 ulična zazidava PIP /
KR D 7 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 svojevrstno območje PIP /
KR D 8 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 ulična zazidava PIP /

KR D 9/1,2 [6] SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 ulična zazidava PIP
za KRD 9/1 posebna 
določba  47. člena, 

točka 1.32b
KR D 9/3 PC / / / / / PIP /

KR D 10/1,2 (424a, 
437) SK /

za stan. hiše = 
0,35, za kmetije 

= 0,40
25% K+P+1 obcestna zazidava PIP

za KR D 10/1 posebna 
določba 47. člen, točka 

1.33
KR D 10/3 PC / / / / / PIP /
KR D 11 SSn / 0,40 30% K+P+1 hiše v nizu PIP /
KR D 12 ZS / / / / / PIP /
KR D 13 PŽ / / / / / PIP /
KR D 14 PC / / / / / PIP /
KR D 15 PC / / / / / PIP /
KR D 16 G / / / / / PIP /

KR D 17 [25] G / / / / / PIP posebna določba 47. 
člena, točka 1.32c

KR D 18 K1 / / / / / PIP /
KR D 19 K1, G / / / / / PIP /

KRANJ  JEDRO
KR J 1 CU / / / / historično mestno jedro-ND

veljavni ZN, 
predvideni 

OPPN

 usmeritev 48. člen, 
točka 3.11

KR J 2/1 (273) (464) CU obst. obst. / K+P+3 posebno območje-ND PIP posebna določba 47. 
člena, točka 1.33

KR J 2/2 CU obst. obst. / K+P+3 posebno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.34

KR J 3 CU 2,0 0,5 / K+P+3(4) obodna (karejska) 
zazidava PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.35

KR J 4 ZP / / / / ND PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.36

KR J 5 CU 1,7 0,80 /

K+P+2, pri čemer 
elažnost ne sme 

preseči višine 
dvorane, katera se 

ohranja

posebno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.37

KR J 6 CU / 0,40 10% K+P+3 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.37

KR J 7 CD(i) / K+P+2 posebno območje PIP
posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1 in 

1.38
KR J 8 ZP / / / / / PIP /

KR J 9 ZP / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.39

KR J 10 CU / 0,50 10% K+P+3 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.40

KR J 11 SSe / 0,30 20% K+P+1+M ulična zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.41

KR J 12 SSn / 0,40 20% K+P+1 hiše v nizu PIP /

KR J 13 SSe / 0,30 20% K+P+1+M ulična zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.41

KR J 14 SSv 0,8 0,25 20% K+P+3 obcestna zazidava PIP posebna določa 47. 
člen, točka 1.28.1

KR J 15 SSe(s) / 0,35 20% K+P+1+M obcestna zazidava PIP /

KR J 16/1 SSe / 0,30 20% K+P+1+M ulična zazidava-ND PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.41

KR J 16/2 SSe / 0,30 20% K+P+1+M ulična zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.41

KR J 17/1 CU / / 20% / obodna (karejska) in ulična 
zazidava PIP

posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1, 

1.28.2 in 1.42

KR J 17/2 CU / 0,35 20% / ulična zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.43

KR J 17/3 PC / / / / / PIP /
KR J 18 CD(i) / K+P+1 posebno območje PIP /

KR J 19/1,2 SSv 1,4 0,25 25% / enotni koncept pozidave PIP
posebna določba 47. 

člen, točka 1.28.1, 
1.28.2 in 1.44

KR J 19/3 PC / / / / / PIP /
KR J 20 (271) SSe(s) / 0,35 20% K+P+1+M ulična zazidava PIP /

KR J 21 CD(z) / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.12

KR J 22 SSv / / 25% / obodna (karejska) 
zazidava PIP

posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1, 

1.28.2 in 1.44

KR J 23 SSe / 0,30 20% K+P+1+M ulična zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.41

KR J 24 SSe / 0,30 25% K+P+1+M obcestna zazidava PIP /

KR J 25 CU / 0,40 20% 3K+P+16 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.45

KR J 26 ZP / / / / / PIP /
KR J 27 ZP / / / / / PIP /

KR J 28 CU / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.13

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 
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KR J 29 CU / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.13

KR J 30 CU / / / / obcestna zazidavaND PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.46

KR J 31 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M obcestna zazidavaND PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.47

KR J 32 E / / / / svojevrstno območje-ND PIP /

KR J 33 CU / obstoječi / ohranjati obstoječe 
gabarite obcestna zazidavaND PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.48

KR J 34 (468) CU 3,1 0,35 / ohranjati obstoječe 
gabarite obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 

člena, točka 1.37

KR J 35 SSv 0,8 0,20 25% K+P+4 enotni koncept pozidave PIP
posebna določba 47. 

člen, točka 1.28.1, 
1.28.2 in 1.44

KR J 36 CU / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.14

KR J 37 PC / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.37

KR J 38 PC / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.15

KR J 39 PC / / / / / PIP /

KR J 40 SSe / 0,30 20% K + P+M ulična zazidava-ND PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.41

KRANJ  KANJON 
KOKRE

KR K 1 VC, G / / / / / PIP /

KR K 2 VC, G / / / / / PIP /
KRK 3 VC, G, K2 / / / / / PIP /

KR K 4/1 VC, G / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.16

KR K 4/2 VC, G, K2 / / / / ND OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.16

KR K 5 ZS / / / / ND OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.16

KR K 6 BT / / / / ND OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.16

KRANJ  LABORE

KR L 1 (433)  [12] IP / 0,5  / ZP 15%    /

K+P+2, razen 
objekti in deli 

objektov, ki morajo 
biti višji zaradi 
tehnologije /

svojevrstno območje / PIP OPPN

posebna določba 47. 
člen, točka 1.49  

usmeritev 48. člen, 
točka 3.16a

KR L 2/1,2 IP / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.17

KR L 2/3 PC / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.18

KR L 3 (433) IG / 0,50 ZP 15% 10 %

K+P+2, razen 
objekti in deli 

objektov, ki morajo 
biti višji zaradi 

tehnologije

svojevrstno območje PIP /

KR L 4 IG / / / / KK OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.19

KR L 5 BD / 0,25 ZP 15% K+P+1 svojevrstno območje PIP /
KR L 6 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 ulična zazidava PIP /

KR L 7 IG / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.20

KR L 8 BD / 0,30 ZP 15% K+P+1 raščeno območje PIP /
KR L 9 E / / / / svojevrstno območje PIP /

KR L 10 SSn / 0,30 30% K+P+1+M hiše v nizu PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.50

KR L 11 SSv 1,3 0,30 25% K+P+4 obcestna zazidava PIP /
KR L 12 CU / 0,35 30% K+P+2 posebno območje PIP /
KR L 13 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR L 14 IK / 0,50 ZP 15% P obcestna zazidava PIP /
KR L 15 K1 / / / / / PIP /
KR L 16 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR L 17 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR L 18 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR L 19 ZD / / / / / PIP /
KR L 20 ZD / / / / / PIP /
KR L 21 PC / / / / / PIP /
KR L 22 PC / / / / / PIP /
KR L 23 G / / / / / PIP /
KR L 24 K1 / / / / / PIP /
KR L 25 K1 / / / / / PIP /

KR L 26/1 PC / / / / / PIP /
KR L 26/2 K1 / / / / / PIP /
KR L 27/1 PC / / / / / PIP /

KR L 27/2,3 K1 / / / / / PIP /
KRANJ  

OBVOZNICA KR OS 1,2,3 PC / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.21 in 3.22

KR OV 1,2 PC / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.21 in 3.23

KR OZ 1,2,3,4  KR 
OZ1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4 

(297C)
PC / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 

točka 3.21 in 3.24

KRANJ  PLANINA KR PL 1 CU 1,0 0,30 20% K+P+3 obcestna zazidava PIP /

KR PL 2/1,2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M ulična zazidava PIP /
KR PL 2/3 PC / / / / / PIP /

KR PL 3 SSv 1,5 0,35 25% / obodna (karejska) 
zazidava PIP

posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.2 in 

1.51
KR PL 4 CU 0,6 0,30 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR PL 5 SSn / 0,35 30% K+P+2 hiše v nizu PIP /
KR PL 6 SSn / 0,35 30% K+P+2 hiše v nizu PIP /
KR PL 7 SSn / 0,35 30% K+P+2 hiše v nizu PIP /
KR PL 8 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1+M ulična zazidava PIP /

KR PL 9 CD(i) / K+P+1 posebno območje PIP /

KR PL 10 SK / 0,45 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
KR PL 11 SSn / 0,35 30% K+P+1+M hiše v nizu PIP /

KR PL 12 (486) CU / / / / obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.52

v skladu z norm. in stand. 

6



Stran 3186 / Št. 20 / 21. 4. 2017 Uradni list Republike Slovenije

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 1

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KR PL 13/1 SK / za stan. hiše = 0,35, 
za kmetije = 0,40 25% K+P+1+M obcestna zazidava PIP /

KRPL 13/2 SK / za stan. hiše = 0,35, 
za kmetije = 0,40 25% K+P+1+M obcestna zazidavaND PIP /

KR PL 14 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M raščeno območje PIP /
KR PL 15 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno območje-ND PIP /

KR PL 16 BD / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.25

KR PL 17 SSv / / 25% pri blokih ohranjati 
obstoječe gabarite / PIP

posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.2 in 

1.53

KR PL 18 CD(i) / K+P+1 posebno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1.  

KR PL 19 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
KR PL 20 BD / 0,30 ZP 15% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR PL 21 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 ulična zazidava PIP /

KR PL 22/1 SSv / / / / / veljavni OPPN /

KR PL 22/2 BD / / / / / veljavni OPPN /

KR PL 22/3 PC / / / / / veljavni OPPN /

KR PL 22/4 BD / 0,30 ZP 15% K+P+1 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.54

KR PL 22/5 PO / / / / / PIP /
KR PL 22/6 PO / / / / / PIP /
KR PL 22/7 G / / / / / PIP /

KR PL 23/1 SSv / / 25% ohranjati obstoječe 
gabarite

obodna (karejska) 
zazidava  ND PIP

posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.2 in 

1.55

KR PL 23/2,3 SSv / / 25% pri blokih ohranjati 
obstoječe gabarite ulična zazidava PIP

posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.2 in 

1.56

KR PL 24 CD(i) / K+P+1 posebno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1.

KR PL 25 CD(i) / K+P+1 posebno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1.

KR PL 26 SB / K+P+2 posebno območje PIP /
KR PL 27 SSn / 0,40 25% K+P+1+M hiše v nizu PIP /
KR PL 28 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

KR PL 29/1 BD / / / / / veljavni OPPN /

KR PL 29/2 SSv / / / / / veljavni OPPN /

KR PL 29/3 CD(t) / / / / / veljavni OPPN /

KR PL 29/4 CD(i) / / / / / veljavni OPPN /

KR PL 29/5 PC / / / / / veljavni OPPN /

KR PL 30 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M ulična zazidava PIP /

KR PL 31 CD(i) / K+P+3 posebno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1

KR PL 32 SSn / 0,35 25% K+P+1+M hiše v nizu PIP /
KR PL 33/1 ZK / / / / / / /

KR PL 33/2 ZK / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.26

KR PL 34 E / / / / svojevrstno območje PIP /
KR PL 35 ZD / / / / / PIP /

KR PL 36/1 SSe(s) / 0,35 25% K+P+2 obcestna zazidava PIP /
KR PL 36/2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR PL 36/3 PC / / / / / PIP /

KR PL 37 SSv / / / / obodna (karejska) 
zazidava PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.57
KR PL 38 E / / / / svojevrstno območje PIP /

KR PL 39 ZS / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.58

KR PL 40/1 (453) PO / / / / / PIP posebna določba 47. 
člena, točka 1.58a

KR PL 40/2 PO / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.59

KR PL 40/3 PC / / / / / PIP /

KR PL 41 [35] PC / / / / / PIP posebna določba 47. 
člena, točka 1.59a

KR PL 42 K1 / / / / / PIP /
KR PL 43 G / / / / / PIP /

KR PL 44 PC / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.15

KR PL 45 SK(k) / 0,35 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.60

KR PL 46 CU / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.27

KR PL 47 CU / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.27

KR PL 48 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR PL 49 G / / / / / PIP /
KR PL 50 G / / / / / PIP /

KR PL 51 (302) G / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.60a

KRANJ  
PRIMSKOVO KR P 1/1,2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M ulična zazidava PIP /

KR P 1/3 PC / / / / / PIP /
KR P 2/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR P 2/3 PC / / / / / PIP /

KR P 3 CU / 0,40 20% K+P+1 ulična zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.61

KR P 4 (433) IG / 0,50 ZP 15% 10 % K+P+1 svojevrstno območje PIP /
KR P 5 PC / / / / / PIP /
KR P 6 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 svojevrstno območje PIP /
KR P 7 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 svojevrstno območje PIP /
KR P 8 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 svojevrstno območje PIP /
KR P 9 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M raščeno območje PIP /

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 
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KR P 10 A(s) / 0,30 30% K+P+M razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.62

KR P 11 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M raščeno območje PIP /

KR P 12 ZS / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.62

KR P 13 ZD / / / / / PIP /
KR P 14 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 svojevrstno območje PIP /
KR P 15 K1,G / / / / / PIP /
KR P 16 G / / / / / PIP /

KR P 17/1,2 [9] BD 0,45 0,35 ZP 15% K+P+1 posebno območje PIP
za KR P 17/2 se doda 
posebna določba 47. 

člena, točka 1.62a

KR P 17/3 BD 0,5 0,35 ZP 15% K+P+3 posebno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.63

KR P 17/4 PC / / / / / PIP /

KR P 18/1 BD / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.28

KR P 18/2,3,4 BD / 0,35 ZP 15 % K + P + 3 posebno območje PIP /
KR P 18/5 PC / / / / / PIP /

KR P 19/1,2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
KR P 19/3 PC / / / / / PIP /
KR P 20 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno območje PIP /

KR P 21 CD(i) / K+P+1 posebno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1.

KR P 22 CD(i) / K+P+2 posebno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1.

KR P 23 BD 1,0 0,3 ZP 15% K+P+3 posebno območje PIP /

KR P 24 IG / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.29

KR P 25/1,2,3,4 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M ulična zazidava PIP /
KR P 25/5,6 PC / / / / / PIP /

KR P 26 ZS / / / / / PIP /

KR P 27/1,2,3,4 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /

KR P 27/5 PC / / / / / PIP /

KR P 28/1 SSe / 0,35 30% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.64

KR P 28/2 ZP / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.65

KR P 29 PC / / / / / PIP /
KR P 30 G / / / / / PIP /
KR P 31 ZS / / / / / PIP /
KR P 32 K1 / / / / / PIP /

KR P 33 G / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.66

KRANJ  RUPA KR R 1 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno območje PIP /
KR R 2/1,2,3,4 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /

KR R 2/5 PC / / / / / PIP /
KR R 3/1 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M ulična zazidava PIP /
KR R 3/2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M ulična zazidava PIP /
KR R 3/3 PC / / / / / PIP /

KR R 4 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.67

KR R 5 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
KR R 6 PC / / / / / PIP /
KR R 7 PC / / / / / PIP /

KR R 8/1 F / / / / / PIP /

KR R 8/2 F / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.68

KR R 8/3 F / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.69

KR R 9/1,2,3 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M obcestna zazidava PIP /
KR R 9/4 PC / / / / / PIP /
KR R 10 A(s) / 0,35 25% K+P+M razpršena poselitev PIP /
KR R 11 A(s) / 0,35 25% K+P+M razpršena poselitev PIP /

KR R 12/1 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.70

KR R 12/2,3 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 raščeno območje PIP /

KR R 12/4 PC / / / / / PIP /
KR R 13 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /

KR R 14 ZS / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.71

KR R 15 ZS / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.71

KR R 16/1,2,3,4 PC / / / / / PIP /

KR R 16/5 K1,G / / / / / PIP K1 - posebna določba 
47. člen, točka 1.72

KR R 16/6 K1, K2, G / / / / / PIP /

KR R 16/7 K1, K2, G, VC / / / / / PIP /

KR R 16/8 K1 / / / / / PIP /

KR R 16/9 K1 / / / / / PIP K1 - posebna določba 
47. člen, točka 1.73

KRANJ  SAVA
KR SA 1 VC / / / / / PIP /

KR SA 2 CU / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.30

KR SA 3/1 BD / / / / / veljavni OPPN /

KR SA 3/2 BD / / / / ND veljavni OPPN /
KR SA 3/3 ZP / / / / / veljavni OPPN /
KR SA 3/4 ZP / / / / / veljavni OPPN /

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KR SA 4 PO / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.31

KR SA 5 IG / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.32

KR SA 6/1 CU / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.33

KR SA 6/2 SSv / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.34

KR SA 7/1,2 CU 1,50 0,40 25% K+P+5 obcestna zazidavaND PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.74

KR SA 7/3 PC / / / / / PIP /

KR SA 8 IG / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.35

KR SA 9 ZS / / / / / PIP /

KR SA 10 (451) O / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.74a

KR SA 11/1,2 ZS / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.75

KR SA 12/1,2 ZS / / / / / PIP /
KR SA 12/3 PŽ / / / / / PIP /

KR SA 13 PŽ / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.76

KR SA 14 PŽ / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.76

KR SA 15 E / / / / / PIP /
KR SA 16 CD(t) 0,50 0,25 ZP 15% P+1 obcestna zazidava PIP /

KR SA 17 ZS / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.77

KR SA 18 PC / / / / / PIP /
KR SA 19 PC / / / / / PIP /
KR SA 20 E / / / / svojevrstno območje-ND PIP /
KR SA 21 G / / / / / PIP /
KR SA 22 G / / / / / PIP /
KR SA 23 K2,G / / / / / PIP /
KR SA 24 K2 / / / / / PIP /
KR SA 25 K2 / / / / / PIP /
KR SA 26 G / / / / / PIP /
KR SA 27 G / / / / / PIP /
KR SA 28 G / / / / / PIP /
KR SA 29 G / / / / / PIP /
KR SA 30 G / / / / / PIP /
KR SA 31 G / / / / / PIP /
KR SA 32 G / / / / / PIP /
KR SA 33 G / / / / / PIP /

KRANJ  SEVER KR SE 1/1 (286) [23] BC / 0,3   / ZP 30% / višina stavb prilag. 
dejav. posebno območje PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.77a

KR SE 1/2 BC / 0,30 ZP 30% višina stavb prilag. 
dejav. posebno območje PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.78
KR SE 1/3 PC / / / / / PIP /

KR SE 2 CU 0,7 0,30 25% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.78

KR SE 3 BD / 0,30 ZP 15% K+P+2 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.78

KR SE 4 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M ulična zazidava PIP /

KR SE 5 SSv
2,0 

(stolpiči), 
1,8 (bloki)

0,30 15% ohranjati obstoječe 
gabarite enotni koncept zazidave PIP

posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1, 

1.28.2 in 1.79
KR SE 6/1,2 SSe(s) / 0,35 20% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR SE 6/3 PC / / / / / PIP /

KR SE 7/1,2 SSe / 0,35 30% ohranjati obstoječe 
gabarite obcestna zazidavaND PIP

za KR SE 7/1 posebna 
določba 47. člen, točka 

1.80
KR SE 7/3 PC / / / / / PIP /

KR SE 8 SSe(s) / 0,35 20% max. višina je 10,0 
m obcestna zazidava PIP /

KR SE 9 SSn / 0,40 30% K+P+1 hiše v nizu PIP /
KR SE 10 SSn / 0,40 30% K+P+1+M hiše v nizu PIP /
KR SE 11 CD(i) / K+P+2 posebno območje PIP /

KR SE 12 SSv

1,7 (stolpiči 
in lamelni 
bloki), 1,5 

(bloki)

0,25 (stolpiči), 
0,30 (bloki), 0,40 
(lamelni bloki), 

0,35 (ostale 
stavbe vključno z 

garažnimi 
hišami)

20%

(K)+P+6 (stolpiči), 
(K)+P+4 (bloki), 
(K)+P+5 (lamelni 

bloki), (K)+P+1+M 
ali (K)+P+2 (ostale 
stavbe vključno z 
garažnimi hišami)

enotni koncept zazidave PIP
posebna določba 47. 

člen, točka 1.28.1, 
1.28.2 in 1.79

KR SE 13 SSn / 0,40 30% K+P+1 hiše v nizu PIP /
KR SE 14 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

KR SE 15/1,2 (270) SSv

1,1 
(stolpnice in 
bloki), 1,0 
(stolpiči)

0,20 
(stolpnice),0,25 
(stolpiči) 0,30 

(bloki, garažne 
hiše, ostale 

stavbe)

20%

(K)+P+10 
(stolpnice), 

(K)+P+4 (bloki), 
(K)+P+5 (stolpiči), 
(K)+P+1 (garažne 
hiše), (K)+P+2+M 
ali (K)+P+3 (ostale 

stavbe)

enotni koncept zazidave PIP
posebna določba 47. 

člen, točka 1.28.1, 
1.28.2 in 1.79

KR SE 15/2 (270) SSv / 0,25 20% (K) + P+ 2 obodna zazidava PIP /

KR SE 15/3 PC / / / / / PIP /
KR SE 16 CD(v) / 0,4 ZP 25% / posebno območje PIP /
KR SE 17 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR SE 18 SSn / 0,45 25% K+P+1+M hiše v nizu PIP /

KR SE 19 (268) [18] BD 0,8 0,35 ZP 15% K+P+1 2 posebno območje PIP
posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1 in 

1.80a
KR SE 20/1 CU / / / / posebno območje PIP /

KR SE 20/2 CU / / / / posebno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.81

KR SE 21 ZD / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.82

KR SE 22 PC / / / / / PIP /
KR SE 23 PC / / / / / PIP /
KR SE 24 PC / / / / / PIP /
KR SE 25 K1 / / / / / PIP /

KR SE 26/1 PC / / / / / PIP /

v skladu z norm. in stand. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KR SE 26/2 K1 / / / / / PIP /

KRANJ  
STRAŽIŠČE KR ST 1/1,2,3,4,5,6,7,8 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raščeno območje PIP /

KR ST 1/9 PC / / / / / PIP /

KR ST 2/1 CU /
0,25,  za kareja 

ob Delovski cesti 
pa 0,35 

30% K+P+2 posebno območje PIP
posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1 in 

1.83
KR ST 2/2 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno območje PIP /

KR ST 3 BC 0,15 ZP 30% višina stavb prilag. 
dejav. posebno območje PIP /

KR ST 4 CD(i) / K+P+2 posebno območje PIP /
KR ST 5 CU / / / / posebno območje PIP posebna določba 47. 
KR ST 6 CD(v) 0,50 ZP 25% / posebno območje PIP /
KR ST 7 SSe / 0,35 30% K+P+1 ulična zazidava PIP /
KR ST 8 SSn / 0,40 25% K+P+M hiše v nizu PIP /

KR ST 9/1,2,3 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 raščeno območje PIP /

KR ST 9/4,5 PC / / / / / PIP /
KR ST 10 SSn / 0,35 25% K+P+2 hiše v nizu PIP /

KR ST 11 SSe(s) / 0,40 20% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.85

KR ST 12 SSv 1,8 0,30 25% K+P+4 raščeno območje PIP /

KR ST 13 SSv 1,9 0,45 10% K+P+2+M obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.86

KR ST 14 SSn / 0,30 30% K+P+1+M hiše v nizu PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.87

KR ST 15 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
KR ST 16 SSv 0,8 0,30 25% K+P+2 raščeno območje PIP /

KR ST 17 SSn / 0,50 20% K+P+1 hiše v nizu PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.88

KR ST 18 (452) SB 1,5 0,40 15% K+P+4 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.88a

KR ST 19 SSv / 0,30 25% K+P+1+M obcestna zazidava PIP /

KR ST 20 IG / / / / svojevrstno območje OPPN posebna določba 48. 
člen, točka 3.36

KR ST 21 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR ST 22 SSe / / / / / veljavni OPPN /

KR ST 23 (457) (433) IG / 0,40 ZP 15% 10 % višina stavb prilag. 
dej. max 15,0 m svojevrstno območje PIP posebna določba 47. 

člena, točka 1.88b

KR ST 24 SSe(s) / 0,25 35% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.89

KR ST 25 (433) IG / 0,30 ZP 15% 10 % P+1 svojevrstno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.90

KR ST 26 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR ST 27 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 svojevrstno območje PIP /
KR ST 28 A(s) / 0,35 25% K+P+M razpršena poselitev PIP /

KR ST 29/1 PC / / / / / PIP /
KR ST 29/2 K1,G / / / / / PIP /
KR ST 29/3 G / / / / / PIP /
KR ST 29/4 K1 / / / / / PIP /

KR ST 30/1,2,3 PC / / / / / PIP /
KR ST 30/4,6,9 K2 / / / / / PIP /

KR ST 30/5 K2,G / / / / / PIP /
KR ST 30/7,8 K1 / / / / / PIP /

KR ST 31 G / / / / / PIP /
KR ST 32/1 PC / / / / / PIP /
KR ST 32/2 G / / / / / PIP /
KR ST 32/3 K2,G / / / / / PIP /
KR ST 33 PC / / / / / PIP /

KRANJ  
STRUŽEVO KR S 1 CU 2 0,45 20% K+P+5 posebno območje PIP /

KR S 2 SSv 1,2 0,35 20% K+P+5 obcestna zazidava PIP
posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1 in 

1.28.2

KR S 3 CU 1,5 0,30 20% K+P+4 posebno območje PIP /

KR S 4 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M raščeno območje PIP /
KR S 5 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M raščeno območje PIP /
KR S 6 SK / 0,40 25% K+P+1+M obcestna zazidava PIP /
KR S 7 SSv 1,0 0,30 25% K+P+2 raščeno območje PIP /
KR S 8 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M obcestna zazidava PIP /
KR S 9 SSn / 0,30 25% K+P+1 hiše v nizu PIP /

KR S 10 SSv 0,8 0,20 15% K+P+3 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1

KR S 11 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M raščeno območje PIP /

KR S 12 IG / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.37

KR S 13 IG / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.37

KR S 14/1 IG / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.37

KR S 14/2 IG / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.37

KR S 15 CU / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.38

KR S 16 (433) IG / 0,50 ZP 15% 10 % višina max 15,0 m svojevrstno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.91

KR S 17 ZD / / / / / PIP /

KR S 18 PC / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.92

KR S 19 PŽ / / / / / PIP /
KR S 20 G / / / / / PIP /
KR S 21 G / / / / / PIP /
KR S 22 K1,G / / / / / PIP /

KR S 23/1 PŽ / / / / / PIP /
KR S 23/2 K1,G / / / / / PIP /
KR S 24/1 PŽ / / / / / PIP /
KR S 24/2 K1,G / / / / / PIP /
KR S 24/3 K1 / / / / / PIP /
KR S 25 K1, G / / / / / PIP /

KRANJ  
ŠMARJETNA 

GORA
KR Š 1 BC / / / / posebno območje PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.93

v skladu z norm. in stand. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KR Š 2 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno območje PIP /

KR Š 3 BT / 0,25 30% K+P+3 posebno območje PIP /
KR Š 4 BC / / / / posebno območje PIP /

KR Š 5/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

KR Š 5/3 PC / / / / / PIP /
KR Š 6 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

KR Š 7/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR Š 7/3 PC / / / / / PIP /

KR Š 8/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR Š 8/3 PC / / / / / PIP /

KR Š 9/1,2,3 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR Š 9/4 PC / / / / / PIP /
KR Š 10 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR Š 11 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
KR Š 12 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 13 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 14 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 15 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 16 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 17 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 18 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 19 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 20 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 21 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 22 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 23 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 24 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 25 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

KR Š 26/1,2,3,4,5 PC / / / / / PIP /
KR Š 26/6,8 K2,G / / / / / PIP /
KR Š 26/7 G / / / / / PIP /

KR Š 26/9 (485) K2 / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.93a

KR Š 27 K2 / / / / / PIP /
KR Š 28 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 29 O / / / / svojevrstno območje PIP /

KRANJ  ZLATO 
POLJE KR Z 1 (269) CU / / / / / veljavni OPPN usmeritev 48. člen, 

točka 3.38a

KR Z 2 CD(i) / K+P+2 posebno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1

KR Z 3 CU 1,8 0,35 30% K+P+4 obodna (karejska) 
zazidava PIP /

KR Z 4 CU / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.39

KR Z 5 SSv 1,4 0,30 20% K+P+3+M obodna (karejska) 
zazidava PIP

posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1, 

1.28.2 in 1.94
KR Z 6 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 ulična zazidava PIP /

KR Z 7 BD / 0,30 ZP 15% K+P+1 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.95

KR Z 8/1 CU / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.40

KR Z  8/2 PO / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.40

KR Z 9 IK / 0,45 ZP 15 % K + P + M razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.96

KR Z 10 ZS / / / / / PIP /

KR Z 11/1 PC / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.92

KR Z 11/2 PC / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.27

KR Z 11/3 K1,G / / / / / PIP /
KRANJ  

ŽELEZNICA KR Ž 1,2,3, 4 (297C) PŽ / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.41

LAVTARSKI VRH LV 1 SK / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /

LV 2 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M  raščeno območje PIP /

LV 3 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
LV 4 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
LV 5 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

LETENICE LE 1/1 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
LE 1/2 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
LE 1/3 PC / / / / / PIP /
LE 2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M obcestna zazidava PIP /
LE 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
LE 4 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /

LE 5/1 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava-KK PIP /
LE 5/2 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava-KK PIP /
LE 5/3 PC / / / / / PIP /

LE 6 E / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.97

LE 7 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

LE 8 SP (s) /
0,35 (za S) (za 
SP 60 m2 + 20 

m2)

30% (za S)  
(40% za SP) K+P+M  raščeno območje-KK PIP /

LE 9 [5] SSe / 0,35 30% K+P+M  raščeno območje-KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.97a

LE 10 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev-KK PIP /
LE 11 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev-KK PIP /

MAVČIČE MA 1/1 CU / 0,45 20% K+P+1 vaško jedro - ND PIP /
MA 1/2 CU / 0,45 20% K+P+1 vaško jedro - ND PIP /
MA 1/3 CU / 0,45 20% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
MA 1/4 CU / 0,45 20% K+P+1 vaško jedro - ND PIP /
MA 1/5 ZK / / / / vaško jedro - ND PIP /
MA 1/6 PC / / / / / PIP /
MA 2 SK / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
MA 3 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /

MA 4/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
MA 4/3 PC / / / / / PIP /

MA 5 SSe / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.42

v skladu z norm. in stand. 

v skladu s potrebami tehnologije
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MA 6/1,2 SSe / 0,35 30% K+P+1  raščeno območje PIP /
MA 6/3 PC / / / / / PIP /

MA 7 E / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.98

MA 8 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
MA 9 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /

MA 10 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
MA 11 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
MA 12 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
MA 13 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
MA 14 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
MA 15 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
MA 16 PC / / / / / PIP /

MEJA ME 1 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
ME 2 A(p) / 0,40 25% K+P+(M) razpršena poselitev PIP /
ME 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
ME 4 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
ME 5 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
ME 6 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
ME 7 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

MLAKA PRI 
KRANJU ML 1/1,2,3,4 (450) SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 ulična zazidava PIP

za ML 1/1 in ML 1/2 
posebna določba 

47.člen, točka 1.99 in 
1.99a

ML 1/5 PC / / / / / veljavni OPPN /

ML 1/6 PC / / / / / PIP /
ML 2 SK / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

ML 3/1,2 SK / 0,35 30% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
ML 3/3 PC / / / / / PIP /

ML 4/1,2 (255) SSe(s) / 0,35 30% K+P+1  raščeno območje PIP
za ML 4/2 posebna 

določba 47.člen, točka 
1.99b

ML 4/3 PC / / / / / PIP /
ML 5 SSn / 0,35 30% K+P+1 hiše v nizu PIP /
ML 6 CU 1,2 0,35 25% K+P+2+M  raščeno območje PIP /

ML 7/1 CU / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

ML 7/2 S / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

ML 7/3 S / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

ML 7/4 S / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

ML 7/5 SB / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

ML 7/6 ZP / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

 ML 7/7 (198A) S / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

ML 7/8 S / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

ML 7/9 ZS / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

ML 7/10 G / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

ML 7/11 PC / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

ML 7/12 PC / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

ML 7/13 G / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

ML 8 BT / / / K+P+M  raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.100

ML 9 CD(z) / K+P+2+M posebno območje PIP /

ML 10 G,VC / / / / / PIP /

ML 11 VC / / / / / PIP /
ML 12 PC / / / / / veljavni OPPN /
ML 13 G / / / / / PIP /

NEMILJE
NE 1/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /

NE 1/4 PC / / / / / PIP /
NE 2 ZS / / / / / PIP /
NE 3 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 4 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 5 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
NE 6 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 7 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
NE 8 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 9 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

NE 10 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 11 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 12 SP / 60 m2 + 20 m2 40% (K)+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 13 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 14 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 15 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 16 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
NE 17 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 18 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

NJIVICA NJ 1/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
NJ 1/3 PC / / / / / PIP /
NJ 2 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
NJ 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

NJ 4 PC / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
74/08)

/

NJ 5 A(s) / / / / razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.101

OREHOVLJE
OR 1/1 (230) SK /

za stan. hiše = 
0,35, za kmetije 

= 0,40
25% K+P+1 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.101a

OR 1/2 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.102

v skladu z normativi in standardi
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OR 1/3 PC / / / / / PIP /

OR 2 [2] SSe / 0,30 30% K+P+M+1 ulična zazidava PIP /

PANGRŠICA PA 1/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.103

PA 1/3 SK / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
PA 1/4 PC / / / / / PIP /
PA 2 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

PA 3 A(k) / 0,35 30% ohranjati obcestni 
gabarit razpršena poselitev PIP /

PLANICA PLA 1 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro PIP /
PLA 2 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M  raščeno območje PIP /

PLA 3 SP / obstoječi / ohranjati obstoječi 
višinski gabarit  raščeno območje PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.104

PLA 4 A(v) / 0,40 25% K+P+M razpršena poselitev PIP /

PLA 5 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PLA 6 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PLA 7 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PLA 8 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

PLA 9 SP / obstoječi / ohranjati obsotječi 
višinski gabarit  raščeno območje PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.104

PODBLICA
POD 1/1 SK / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /

POD 1/2 SK / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.105

POD 1/3 PC / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.105

POD 2 CD(i) / K+P+1  raščeno območje PIP /
POD 3 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
POD 4 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
POD 5 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
POD 6 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
POD 7 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
POD 8 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
POD 9 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

PODREČA PO 1 CD(v) / 0,40 25% /  raščeno območje PIP /
PO 2/1,2 (408A, 408B) SK / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /

PO 2/2 (408A, 408B) SK / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.105a

PO 2/3 PC / / / / / PIP /
PO 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
PO 4 SSn / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
PO 5 SSe / 0,35 30% K+P+1  raščeno območje PIP /
PO 6 PC / / / / / PIP /
PO 7 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

PO 8 E / / razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.106

PO 9/1 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

PO 9/2 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev veljavni DPN /
PO 10 SB / 0,35 30% K+P+1 raščena območje PIP /

POVLJE
POV 1/1 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /

POV 1/2 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /

POV 1/3 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro PIP /

POV 1/4 PC / / / / / PIP /
POV 2 SP / 60m2 + 20 m2 40% K+P+M obcestna zazidava PIP /
POV 3 SP / 60m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

POV 4 A(k) / 0,35 30% ohranjati višinski 
gabarit razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.107

POV 5 A(k) / 0,35 30% ohranjati višinski 
gabarit razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.107

POV 6 A(k) / 0,35 30% ohranjati višinski 
gabarit razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.107

POV 7 A(k) / 0,35 30% ohranjati višinski 
gabarit razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.107
POV 8 O / / svojevrstna območja PIP /

PRAŠE PRA 1/1,2 SK / 0,40 20% K+P+1 vaško jedro-ND PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.108

PRA 1/3 SK / 0,40 20% K+P+1 raščeno območje PIP /
PRA 1/4,5 SK / 0,40 20% K+P+1 vaško jedro PIP /
PRA 1/6 PC / / / / / PIP /

PRA 2 BT / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.44

PRA 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro PIP /

PRA 4 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.109

PRA 5 PC / / / / / PIP /

PREDOSLJE PR 1 B / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 1

PR 2 B / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 2

PR 3 B / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 3

PR 4 B / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 4

PR 5 ZP / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 5

PR 6 ZS / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 6

PR 7 PO / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 7

PR 8 O / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 8

PR 9 A(k) / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 9

PR 10 A(k) / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 9

PR 11 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev DPN posebna določba 49. 
člen, točka 10

PR 12 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.110

v skladu s potrebami tehnologije

v skladu s potrebami tehnologije 

v skladu z norm. in stand. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PR 13/1 IK / / / / / veljavni OPPN, 
DPN

posebna določba 49. 
člen, točka 11

PR 13/2 A(s) / 0,35 30% K+ P + M razpršena poselitev DPN posebna določba 49. 
člen, točka 12

PR 14 CD(v) / 0,40 25% / posebno območje DPN posebna določba 49. 
člen, točka 13

PR 15 ZK / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 14

PR 16 CU / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 15

PR 17/1 K2,G, VC / / / / / DPN

K2 - posebna določba 
49. člen, točka 16, G - 
posebna določba 49. 
člen, točka 16, VC - 

posebna določba 49. 
člen, točka 16

PR 17/2,3 PC / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 17

PR 17/4,5 K1,G / / / / / DPN

K1 - posebna določba 
49. člen, točka 18, G - 
posebna določba 49. 

člen, točka 18

PR 17/6 G / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 19

PR 17/7 K1,G / / / / / DPN

K1 - posebna določba 
49. člen, točka 18, G - 
posebna določba 49. 

člen, točka 18

PR 17/8 K1,G / / / / / DPN

K1 - posebna določba 
49. člen, točka 18, G - 
posebna določba 49. 

člen, točka 18

PR 18 SK / 0,30 25% K+P+M  raščeno območje DPN posebna določba 49. 
člen, točka 20

PR 19/1 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.111

PR 19/2 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 raščeno območje PIP /

PR 19/3 PC / / / / / PIP /

PR 20 CD(i) / K+P+1 posebno območje PIP /
PR 21 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M raščeno območje PIP /
PR 22 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
PR 23 SSe / 0,35 25% K+P+1 ulična zazidava PIP /
PR 24 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
PR 25 PC / / / / / PIP /
PR 26 K1 / / / / / PIP /

PŠEVO PŠ 1/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /

PŠ 1/4 SK(k) / 0,40 25% K+P+M raščeno območje PIP /
PŠ 1/5 PC / / / / PIP /
PŠ 2 K2 / / / / / PIP /
PŠ 3 K2 / / / / / PIP /
PŠ 4 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PŠ 5 A(s) / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PŠ 6 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PŠ 7 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PŠ 8 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PŠ 9 A(sk) / 0,40 25% K+P+M razpršena poselitev PIP /

PŠ 10 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PŠ 11 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PŠ 12 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PŠ 13 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

RAKOVICA RA 1 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
RA 2 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
RA 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
RA 4 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
RA 5 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
RA 6 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
RA 7 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
RA 8 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
RA 9 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

RA 10 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
RA 11 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
RA 12 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

SPODNJA 
BESNICA SB 1 CD(v) / 0,40 25% / gručasta zazidava PIP /

SB 2/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
SB 2/4 PC / / / / / PIP /

SB 3/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /

SB 3/3 PC / / / / / PIP /
SB 4 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /

SB 5/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
SB 5/3 PC / / / / / PIP /
SB 6 PC / / / / / PIP /
SB 7 K1 / / / / / PIP /
SB 8 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
SB 9 BC / 0,30 ZP 15% K+P+M posebno območje PIP /

SB 10/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 ulična zazidava PIP /
SB 10/3 PC / / / / / PIP /
SB 11 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
SB 12 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

v skladu z norm. in stand. 

14



Stran 3194 / Št. 20 / 21. 4. 2017 Uradni list Republike Slovenije

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 1

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SB 13 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
SB 14 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
SB 15 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
SB 16 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

SRAKOVLJE SR 1/1 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
SR 1/2 PC / / / / / PIP /
SR 2 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
SR 3 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /

SR 4 SSe / 0,35 30% K+P+M obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.112

SR 5 SSe / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.45

SR 6/1,2 SSe / 0,35 30% K+P+M raščeno območje PIP /
SR 6/3 PC / / / / / PIP /
SR 7 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
SR 8 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
SR 9 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

SR 10 SSe / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 23

SREDNJA VAS  
GORIČE SV 1/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /

SV 1/4 PC / / / / / / /
SV 2 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /
SV 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

SUHA PRI 
PREDOSLJAH SU 1 CD(v) / 0,40 25% / obcestna zazidava PIP /

SU 2/1,2,3,4,5 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.114

SU 2/6 PC / / / / / PIP /

SU 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.114

SU 4 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP
posebna določba 47. 
člen, točka 1.113 in 

1.114

SU 5 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava DPN

posebna določba 47. 
člen, točka 1.115, 

usmeritev 49. člen, 
točka 21

SU 6 A(k) / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 22

SU 7 A(k) / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 22

SU 8 ZS / / / / / PIP /

SVETI JOŠT NAD 
KRANJEM JO 1 CD(v) / 0,40 25% / razpršena poselitev PIP /

JO 2 BT / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.115

JO 3 A(k) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JO 4 SP / 60 m2 + 20 m2 40% ohranjati obsotječi 
višinski gabarit razpršena poselitev PIP /

ŠUTNA ŠU 1,2,3,4,5,6,8 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
ŠU 7/1 (353) SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M raščeno območje PIP /

ŠU 7/1,2,3,4,5,6,7 (353) SSe(s) / 0,35 25% K+P+M raščeno območje PIP /

ŠU 7/8 PC / / / / / PIP /

ŠU 7/9 VC / / / / / PIP /

ŠU 9 K1 / / / / / PIP /

ŠU 10 K1,VC / / / / / PIP /

TATINEC TA 1/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
TA 1/3 PC / / / / / PIP /

TENETIŠE TE 1 CU / 0,40 25% K+P+1 posebno območje PIP /
TE 2/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
TE 2/3 PC / / / / / PIP /

TE 3/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M raščeno območje PIP /
TE 3/3,4 PC / / / / / PIP /
TE 4/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
TE 4/3 PC / / / / / PIP /

TE 5 SK(k) / 0,40 25% K+P+M gručasta zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.116

TE 6 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M raščeno območje PIP /

TE 7 SSe / 0,35 30% K+P+M ulična zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.117

TE 8 SSe / 0,35 30% K + P + M raščeno območje PIP /
TE 9 SSe / 0,35 30% K + P + M ulična zazidava PIP /

TE 10 SK / 0,40 25% K+P+M gručasta zazidava PIP /
TE 11 CD(v) / 0,40 25% / posebno območje PIP /
TE 12 ZK / / / / / PIP /
TE 13 PC / / / / / PIP /
TE 14 PC / / / / / PIP /

TE 15 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.117

TE 16 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
TE 17 ZS / / / / / PIP /
TE 18 A(sk) / 0,40 25% K+P+M razpršena poselitev PIP /

TE 19 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.118

TE 20 SP / 60m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev-KK PIP /
TE 21/1 O / / / / svojevrstna območja veljavni OPPN /

TE 21/2,3 O / / / / svojevrstna območja PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.119

TRSTENIK
TR 1/1 CU / 0,40 20%

slediti stavbnim 
tipom in upoštevati 

silhueto naselja
vaško jedro-ND PIP /

TR 1/2 CU / 0,40 20%
slediti stavbnim 

tipom in upoštevati 
silhueto naselja

vaško jedro PIP /

TR 1/3 PC / / / / / PIP /
TR 2 CD(i) / K+P+1 posebno območje PIP /v skladu z norm. in stand. 
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 1

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TR 3 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

TR 4 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /

TR 5/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /

TR 5/3 PC / / / / / PIP /

TR 6 SSe / 0,35 30% K+P+1 raščeno območje PIP /

TR 7 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

TR 8,9 SP / 60m2 + 20 m2 40% K+P+M / PIP /

TR 10 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.120

TR 11 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
TR 12 PC / / / / / PIP /

ZABUKOVJE ZAB 1 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.121

ZAB 2 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M raščeno območje PIP /
ZAB 3,14 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M raščeno območje PIP

ZAB 4,6,7,9,11 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
ZAB 5,10,12 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

ZAB 8 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
ZAB 13 O / / svojevrstna območja PIP /

ZALOG ZA 1 CD(v) / 0,40 20% / vaško jedro-ND PIP /
ZA 2/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /
ZA 2/3 PC / / / / / PIP /
ZA 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /
ZA 4 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
ZA 5 SP / 60m2 + 20 m2 40% K+P+M raščeno območje PIP /
ZA 6 SP / 60m2 + 20 m2 40% K+P+M obcestna zazidava PIP /

ZGORNJA 
BESNICA ZB 1 CD(v) / 0,40 25% / raščeno območje PIP /

ZB 2 ZK / / / / / PIP /

ZB 3/1 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.122

ZB 3/2,3 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
ZB 3/4 PC / / / / / PIP /
ZB 3/5 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /

ZB 4 SSe / 0,35 30% K+P+M raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.123

ZB 5,6 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
ZB 7 K2 / / / / / PIP /
ZB 8 PC / / / / / PIP /

ZB 9/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
ZB 9/3 PC / / / / / PIP /
ZB 10 CU / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

ZB 11 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.124

ZB 12 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M obcestna zazidava PIP /
ZB 13/1 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

ZB 13/2 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.125

ZB 13/3 PC / / / / / PIP /
ZB 14 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
ZB 15 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M raščeno območje PIP /
ZB 16 G / / / / / PIP /
ZB 17 K2 / / / / / PIP /
ZB 18 PC / / / / / PIP /
ZB 19 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

ZB 
20,23,24,25,26,27,29, 

32,36 
A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

ZB 21,22,30,31,33,34 
(241) (242) SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

ZB 28 A(sk) / 0,40 25% K+P+M razpršena poselitev PIP /

ZB 35 IK / 0,50 ZP 15% K+P+M razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.126

ZB 37 CD(i) / K+P+1 raščeno območje PIP /
ZB 38 CD(z) / K+P+1 raščeno območje PIP /

ZB 30,39 (241) (242) SSe / 0,35 30% K+P+1 raščeno območje PIP /
ZB 40 ZS / / / / / PIP /

ŽABLJE ŽAB 1/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP posebna določba, 47. 
člen, točka 1.128

ŽAB 1/3 PC / / / / / PIP /
ŽABNICA ŽA 1 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

ŽA 2 CD(i) / K+P+1 posebno območje-KK PIP /

ŽA 3/1,2
CU

1,1
0,40 25%

K+P+1
posebno območje

PIP /

ŽA 3/3 PC / / / / / PIP /

ŽA 4/1,2
SK

/
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40 25%

K+P+1
obcestna zazidava

PIP /

ŽA 4/3
PC

/ / /
/ /

PIP /

ŽA 5 ZK / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.46

ŽA 6/1 SK(k) / 0,45 20% K+P+M obcestna zazidavaKK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.127

ŽA 6/2,3,4 SK(k) / 0,45 20% K+P+M obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.127

ŽA 6/5 PC / / / / / PIP /
ŽA 7 PC / / / / / PIP /

ŽA 8,10 VC / / / / / PIP /
ŽA 9 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno območje PIP /

DOBRAVE DO 1/1,2,3 PC / / / / KK PIP /
DO 1/4 K1 / / / / KK PIP /
DO 1/5 K1,K2,G / / / / KK PIP /
DO 1/6 K1,K2,G,VC / / / / KK PIP /
DO 1/7 K1,G / / / / KK PIP /
DO 1/8 G / / / / KK PIP /
DO 2/1 PC / / / / / PIP /

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 

v skladu s potrebami tehnologije 

v skladu z norm. in stand. 
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 1

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DO 2/2 K1,G / / / / / PIP /
DO 2/3 K1 / / / / / PIP /

DO 
3/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1

1,12,13,14,15
PC / / / / / PIP /

DO 3/16,17,18,24,25,26 K1,K2, G / / / / / PIP /

DO 3/19 K1,K2,G,VC / / / / / PIP /
DO 3/20,23,27 K1 / / / / / PIP /

DO 3/21 K1,K2,G,VC / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.1

DO 3/22 K1,G / / / / / PIP /
DO 3/28 K1,G,VC / / / / / PIP /
DO 3/29 K1,K2 / / / / / PIP /
DO 3/30 K2 / / / / / PIP /

DO 4 G / / / / / PIP /
DO 5/1,2,3 PC / / / / / PIP /

DO 5/4 K1 / / / / / PIP /
DO 5/5 K1,VC / / / / / PIP /

DO 5/6,7 K1,K2,G,VC / / / / / PIP /

DO 6 G / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.1

DO 7/1 PC / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.92

DO 7/2,4 K1,G / / / / / PIP /
DO 7/3,5,6 K1 / / / / / PIP /

DO 8 K1,G / / / / / PIP /
DO 9 K2,G / / / / / PIP /

DO 10/1,2 PC / / / / / PIP /
DO 10/3 K1,G / / / / / PIP /
DO 10/4 K1 / / / / / PIP /
DO 11/1 PC / / / / / PIP /
DO 11/2 K1 / / / / / PIP /
DO 11/3 K1, G / / / / / PIP /
DO 12 K2 / / / / / PIP /
DO 13 K1 / / / / / PIP /

SORŠKO POLJE SP 1/1 PO / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.3

SP 1/2 PO / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.4

SP 2/1,2,3,5 PC / / / / / PIP /

SP 2/4 K1, G / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.5

SP 2/6,10 K1,G / / / / / PIP /
SP 2/7 K1,K2, G / / / / / PIP /

SP 2/8, 12 K1 / / / / / PIP /
SP 2/9 K1,K2,G / / / / / PIP /

SP 2/11 K1 / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.11

SP 3/1 PC / / / / / PIP /

SP 3/2,3 K1,G / / / / / PIP
za SP 3/3 posebna 
določba 47. člena, 

točka 2.6
SP 4/1 K1 / / / / / PIP /
SP 4/2 K1 / / / / / PIP /
SP 5 f / / / / / PIP /
SP 6 VC / / / / / PIP /

SP 7/1 PŽ / / / / / PIP /

SP 7/2,3,4,5,6,7,8,9,22 PC / / / / / PIP /

SP 7/10,14 K1 / / / / / PIP /
SP 7/11,13,17 K1,K2,G / / / / / PIP /

SP 7/12,20 G / / / / / PIP /
SP 7/18, 19 K1,G / / / / / PIP /
SP 7/15,16 K2,G / / / / / PIP /

SP 7/21 K1,G / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.7

SP 8/1 PŽ / / / / KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.8

SP 8/2,3 PC / / / / KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.8

SP 8/4,5,6,9 K1 / / / / KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.8

SP 8/7 K1,G / / / / KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.8

SP 8/8 K1,G / / / / KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.8

SP 8/10,11 K1 / / / / KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.7

SP 9/1 PC / / / / / PIP /
SP 9/2 K1,VC / / / / / PIP /
SP 10 PC / / / / / veljavni DPN /
SP 11 K1 / / / / / PIP /
SP12 K1, G / / / / / PIP /

ŠKOFJELOŠKO 
HRIBOVJE ŠH 1 f / / / / / PIP /

ŠH 2 K2,G / / / / KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.9

ŠH 3/1 PC / / / / / PIP /

ŠH 3/2,3 K2, G / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.10

ŠH 3/4,5 K2 / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.10

ŠH 4 K2,G / / / / KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.11

ŠH 5 K2,G / / / / KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.12

ŠH 6/1 VI / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 4.1

ŠH 6/2 K2, G / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 4.1

ŠH 7 VC / / / / / PIP /
ŠH 8/1 PŽ / / / / / PIP /

ŠH 
8/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14
PC

/ / / / /
PIP /

ŠH 8/15,22 K1,K2,G / / / / / PIP /
ŠH 8/16,17 K2 / / / / / PIP /
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 1

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ŠH 8/18,19,21,24 K2,G / / / / / PIP /

ŠH 8/20,23,28,29,30 K2
/ / / / /

PIP /

ŠH 8/25 K1,K2,G,VC / / / / / PIP /
ŠH 8/26 K1,G,VC / / / / / PIP /
ŠH 8/27 G / / / / / PIP /

ŠH 9,10,12 K2 / / / / / PIP /
ŠH 11 K2, G / / / / / PIP /

ŠH 13 LN / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 4.2

ŠH 14 LN / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.13

ŠH 15/1 VI / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 4.3

ŠH 15/2 K1, K2, G / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 4.3

ŠH 16 PC OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.21 in 3.24

ŠH 17 PC OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.21 in 3.24

ŠH 18 PC OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.21 in 3.24

LEGENDA:
ZP  - zelene površine
OBP  - odprte bivalne površine
ND
KK kulturna krajina

Opomba:

 - območja obstoječih ali načrtovanih OPPN ali DPN

naselbinska dediščina

 - Za EUP opredeljena kletna etažA(k), v stolpcu 7 se lahko izvede tudi v več kletnih etažah
 - Za EUP za katere je relevanten delež zelenih površin (ZP) ta nadomešča delež odprtih bivalnih površin. Ta usmeritev je razvidna 
v EUP iz oznake (ZP) v stolpcu 6.
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rezervat nove ceste - KRL 2/3 (PC) širine 15,0 m
podaljšek Delavske ceste

0 5010
M 1:2500

100 m

legenda

meja območja podEUP KRL 2/1

območje posegov, ki so dovoljeni pred
uveljavitvijo OPPN

parcele, namenjene gradnji

gradbena meja

koridor za notranjo zbirno cesto

dovozna pot

314/2

314/3

314/1

314/4

KRL 2/1

koridor za notranjo zbirno cesto
širine 10,0 m

parcelne številke314/1

5

5
8

8

5

5

5

5

5

8

- višinski gabariti stavb ne smejo presegati višinskih
gabaritov obstoječih stavb v sosednjem območju z
oznako EUP KR L 1

5

5

Priloga 3: GRAFIČNI DEL USMERITEV ZA GRADNJO NA OBMOČJU podEUP Z OZNAKO KRL 2/1
                  na zemljiščih s parc. štev. 314/1, 314/2, 314/3 in 314/4 (del), k.o. Stražišče

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ
- SPREMEMBE ŠT. 1
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1088. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne 
občine Kranj – spremembe št. 2

Na podlagi 18. in 53.a člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZC, 57/12, 57/12 – ZUPUDPPA, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 22. člena Statu-
ta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16, 1/17) je Svet 
Mestne občine Kranj na 26. redni seji dne 19. 4. 2017 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o izvedbenem prostorskem načrtu  
Mestne občine Kranj – spremembe št. 2

1. člen
Sestavni deli Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu 

Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14 in 9/16 – teh. 
popr.) se spremenijo in dopolnijo.

2. člen
Priloga 1 se nadomestiti z novo Prilogo 1 (sprememba 

št. 2) z enakim nazivom in je sestavni del tega odloka.

3. člen
(1) Karte grafičnega dela IPN MOK iz tretjega odstavka 

3. člena »3. prikazi območij enot urejanja prostora, osnovne 
oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih iz-
vedbenih pogojev« – listi 15 (D2514), 20 (D2519), 29 (D2529), 
30 (D2530), 36 (D2540), 41 (D2410) in 42 (E2401) se nadome-
stijo z novimi (spremembe št. 2).

(2) Karte grafičnega dela IPN MOK iz tretjega odstavka 
3. člena »4. prikazi območij enot urejanja prostora in prikazi go-
spodarske javne infrastrukture« – listi 15 (D2514), 20 (D2519), 
29 (D2529), 30 (D2530), 36 (D2540), 41 (D2410) in 42 (E2401) 
se nadomestijo z novimi (spremembe št. 2).

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 350-31/2016-4-48/15
Kranj, dne 20. aprila 2017

Župan
Mestne občine Kranj

Boštjan Trilar l.r.
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 2

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

 

OBLIKOVANJE

MAX FI
MAX FZ MIN% OBP 

(ZP) MAX. ETAŽNOST URBANISTIČNO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BABNI VRT BV 1/1 SK /  0,40     25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.1

BV 1/2 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.1

BV 2 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
BV 3 ZS / / / / / PIP /

BITNJE BI 1 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.2

BI 2 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
BI 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
BI 4 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
BI 5 IK / 0,45 ZP 15% K+P+M razpršena poselitev-KK PIP /
BI 6 A(v) 0,35 25% K+P+M razpršena poselitev-KK PIP /
BI 7 A(s) 0,40 25% K+P+M razpršena poselitev-KK PIP /

BI 8 SK(k) / 0,45 25% K+P+M obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.3

BI 9 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno območje-KK PIP /

BI 10 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M raščeno območje-KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.4

BI 11 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M raščeno območje-KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.4

BI 12/1,2,3,4,5,6 SSe(s) / 0,3 25% K+P+1 raščeno območje PIP /

BI 12/7 PC / / / / / PIP /
BI 12/8 VC / / / / / PIP /
BI 12/9 K2, VC / / / / / PIP /

BI 13 SK(k) / 0,4 25% K+P+M obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.3

BI 14 ZS / / / / / PIP /
BI 15 PC / / / / / PIP /
BI 16 PC / / / / / PIP /

BI 17 SK / 0,40 25% K+P+M obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.3

BI 18/1,2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
BI 18/3 PC / / / / / PIP /
BI 19 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno območje PIP /

BI 20 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raščeno območje PIP /

BI 21/1 CD(i) / K+P+1 posebno območje PIP /

BI 21/2 ZD / / / / / PIP /

BI 22 CU / 0,35 25% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.5

BI 23/1,2,3,4,5,6 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raščeno območje PIP
za BI 23/1,2,3,4,5,6, 
posebna določba 47. 

člen, točka 1.6
BI 23/7 PC / / / / / PIP /
BI 23/8 VC, K1 / / / / / PIP /
BI 24 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 ulična zazidava PIP /
BI 25 SSn / 0,45 20% K+P+1 hiše v nizu PIP /
BI 26 SSn / 0,45 20% K+P+1 hiše v nizu PIP /
BI 27 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 ulična zazidava PIP /
BI 28 CU / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
BI 29 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
BI 30 VC / / / / / PIP /
BI 31 ZD / / / / / PIP /

BI 32/1 ZK / / / / KK OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.2

BI 32/2 PC / / / / KK PIP /

BI 33 A(s) / 0,35 25% K+P+M razpršena poselitev-KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.4

BI 34 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidavaKK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.4

BI 35 SK / 0,4 25% K+P+1 obcestna zazidavaKK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.4

BI 36 SK / 0,4 25% K+P+1 obcestna zazidavaKK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.4

BI 37 SSe(s) / 0,30 25% K+P+M raščeno območje-KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.4

BI 38 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M obcestna zazidavaKK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.4

BI 39 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M obcestna zazidavaKK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.4

BI 40 SK / 0,4 K+P+1 obcestna zazidavaKK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.4

BI 41 SSe(s) / 0,30 25% K+P+M obcestna zazidavaKK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.4

BI 42/1,2 SSe / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.3

BI 42/3 K2 / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.3

BI 43/1,2 SSe / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.3

BI 43/3 PC / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.3

BI 44 PC / / / / / PIP /
BI 45 K1,K2,VC / / / / / PIP /
BI 46 K1,VC / / / / / PIP /
BI 47 K2 / / / / / PIP /

BI 48/1 PC / / / / / PIP /
BI 48/2 K2,VC / / / / / PIP /
BI 48/3 K2 / / / / / PIP /
BI 49 K2 / / / / / PIP /
BI 50 K2 / / / / / PIP /

v skladu z norm. in stand. 

NAČIN 
UREJANJA

POSEBNE DOLOČBE 
OZIROMA 

USMERITVENASELJE OZNAKA EUP
PODROBNEJŠA 

NAMENSKA RABA

VELIKOST
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BOBOVEK BO 1/1  K2,VC,G / / / /
/

PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.7

BO 1/2,4,5 ZS / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.7

BO 1/3 VC,G / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.7

BO 1/8 G, VC, K2 / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.7

BO 2/1,2 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1  raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.8

BO 2/3 SB / K+P+1 posebno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.8

BO 2/4 PC / / / / / PIP /

BO 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.9

BO 4 CU / 0,35 25% K+P+2  raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.10

BO 5 PC / / / / / PIP /
BO 6/1 PC / / / / / PIP /
BO 6/2 K1 / / / / / PIP /
BO 7 K1 / / / / / PIP /

BO  8 A(s) / 0,30 25% K+P+M razpršena poselitev PIP /

BREG OB SAVI
BRS 1 CD(v) / 0,40 25% upoštevati višinski 

gabarit EUP BRS4 posebno območje PIP /

BR S 2/1,2 CU / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
BR S 2/3 PC / / / / / PIP /

BR S 3/1,2,3 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1  raščeno območje PIP
za EUP BR S 3/1 

posebna določba 47. 
člen, točka 1.11

BR S 3/4 PC / / / / / PIP /

BR S 4 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.11

BR S 5 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
BR S 6 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /

BR S 7/1 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M obcestna zazidava PIP /

BR S 7/2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.12

BR S 7/3 PC / / / / / PIP /
BR S 8 PC / / / / / PIP /

BRITOF BR 1 SSe / 0,35 25% K+P+1 ulična zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.13

BR 2 SSe(s) / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.14

BR 3/1 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 gručasta zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.15

BR 3/2 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /

BR 3/3 PC / / / / / PIP /
BR 4/1,2,3 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M ulična zazidava PIP /

BR 4/4 PC / / / / / PIP /

BR 5/1,2,3 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M ulična zazidava PIP
za BR 5/1 posebna 

določba 47. člen, točka 
1.16

BR 5/4 PC / / / / / PIP /

BR 6/1 SSe(s) / / / / / veljavni OPPN /

BR 6/2 PC / / / / / veljavni OPPN /

BR 7 SSv 0,9 ohranjati 
obstoječi FZ / ohranjati obstoječe 

višinske gabarite raščeno območje PIP /

BR 8 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno območje PIP /

BR 9 SSe(s) / 0,30 25% K+P+M ulična zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.17

BR 10 IG / 0,60 ZP 10 % K+P+1 svojevrstno območje PIP /

BR 11 SSe(s) / 0,30 25% K+P+M ulična zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.17

BR 12 IG / 0,50 ZP 10 % K+P+1 svojevrstno območje PIP /

BR 13 IG / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.4

BR 14 ZS / / / / / PIP /
BR 15 PC / / / / / PIP /

BR 16 PC / / / / / veljavni OPPN /

BR 17 PC / / / / / PIP /
BR 18 PC / / / / / PIP /
BR 19 K1 / / / / / PIP /

BR 20 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.18

BR 21 K1 / / / / / PIP /
BR 22,23 G / / / / / PIP /

BR 24 IK / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
72/16)

/

ČADOVLJE ČA 1/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+M  raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.19

ČA 1/4 PC / / / / / PIP /
ČA 2 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

ČEPULJE ČE 1/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
ČE 1/4 PC / / / / / PIP /
ČE 2 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
ČE 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

ČE 4 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

ČE 5 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

GOLNIK GO 1 ZP / / / / / PIP /
GO 2 CD(z) / K+P+4+(M) posebno območje PIP /
GO 3 CD(z) / K+P+2+(M) posebno območje PIP /

GO 4 CD(z) / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.5

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 
v skladu z norm. in stand. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GO 5 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1+(M)  raščeno območje PIP /
GO 6 SK / 0,40 25% K+P+1+(M) gručasta zazidava PIP /
GO 7 SSe / 0,35 30% K+P+1+(M) obcestna zazidava PIP /
GO 8 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1+(M)  raščeno območje PIP /
GO 9 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1+(M)  raščeno območje PIP /

GO 10 A(s) / 0,35 30% K+P+(M) razpršena poselitev PIP /
GO 11 SK / 0,40 25% K+P+1+(M)  raščeno območje PIP /
GO 12 CD(t) 0,60 0,30 20% K+P+1 posebno območje PIP /

GO 13 CD(z) / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.6

GO 14 SSe / 0,35 30% K+P+M ulična zazidava PIP /
GO 15/1,2 SSv(s) 1 0,20 25% K+P+3+(M) / PIP /
GO 15/3 PC / / / / / PIP /
GO 16 SSv(s) 1 0,20 25% K+P+4+(M) / PIP /
GO 17 SSn / 0,40 25% K+P+1+(M) ulična zazidava PIP /
GO 18 SSe / 0,35 30% K+P+M ulična zazidava PIP /
GO 19 SSn / 0,40 25% K+P+M ulična zazidava PIP /
GO 20 SSe / 0,35 30% K+P+1+(M) / PIP /

GO 21 SSe / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.7

GO 22 PC / / / / / PIP /
GO 23 O / / svojevrstna območja PIP /
GO 24 PC / / / / / PIP /
GO 25 K2 / / / / / PIP /
GO 26 A(s) / 0,35 30% K+P+(M) razpršena poselitev PIP /
GO 27 A(s) / 0,35 30% K+P+(M) razpršena poselitev PIP /

GO 28/1 A(sk, s) / 0,35 30% K+P+1+(M) razpršena poselitev PIP /
GO 28/2 A(sk, s) / 0,35 30% K+P+1+(M) razpršena poselitev-KK PIP /
GO 28/3 PC / / / / / PIP /
GO 29 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
GO 30 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
GO 31 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
GO 32 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
GO 33 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
GO 34 A(s) / 0,35 30% K+P+(M) razpršena poselitev-KK PIP /

GO 35, 36 K2, G / / / / / PIP G - posebna določba 
47. člen, točka 1.20

GO 37 K1, K2, G / / / / / PIP G - posebna določba 
47. člen, točka 1.20

GO 38 K1, K2 / / / / / PIP /
GO 39 K1, G / / / / / PIP /

GO 40/1 PC / / / / / PIP /
GO 40/2 K1 / / / / / PIP /

GO 40/3 K1, K2,G / / / / / PIP G - posebna določba 
47.člen, točka 1.20

GO 41 G / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.20

GORIČE
GOR 1/1,2,3 CU / 0,40 20%

slediti stavbnim 
tipom in upoštevati 

silhueto naselja
gručasta zazidava PIP /

GOR 1/4 PC / / / / / PIP /
GOR 2/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
GOR 2/3 PC / / / / / PIP /
GOR 3 ZK / / / / / PIP /

GOR 4/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
GOR 4/3 PC / / / / / PIP /
GOR 5 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
GOR 6 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
GOR 7 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
GOR 8 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M  raščeno območje PIP /

GOR 9 SSe / 0,35 30% K+P+M obcestna zazidavaKK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.21

GOR 10 PC / / / / / PIP /
GOR 11 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

GOR 12 A(s) / 0,20 25% K+P+1+M razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.22

GOR 13 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
GOR 14 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
GOR 15 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

HRASTJE HR 1/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
HR 1/4 PC / / / / / PIP /
HR 2 CD(v) / 0,40 25% / posebno območje PIP /
HR 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /

HR 4/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1+M ulična zazidava PIP /
HR 4/3 PC / / / / / PIP /
HR 5 ZS / / / / / PIP /

HR 6/1 IG / / / / / OPPN usmeritev 48. člen 
točka 3.8

HR 6/2 IK / 0,45 ZP 25% K+P+M raščeno območje PIP /

HR 6/3 IG / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen,  točka 1.23

HR 7 ZS / / / / / PIP /

HR 8 SK(k) / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
50/16)

/

ILOVKA
IL 1 SK /

za stan. hiše = 
0,35, za kmetije 

= 0,40
25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /

IL 2 K1,G / / / / / PIP /
IL 3 G / / / / / PIP /

JAMA JA 1/1 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP
JA 1/2 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro PIP /
JA 1/3 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro PIP /
JA 1/4 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP
JA 1/5 PC / / / / / PIP /
JA 2/1 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
JA 2/2 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
JA 2/3 PC / / / / / PIP /
JA 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
JA 5 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /

JA 6 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.24

JA 7 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /
JA 8 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /

JAMNIK JAM 1 SK / 0,40 25% K+P+M vaško jedro PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.25

JAM 2 A(v) / 0,40 25% / razpršena poselitev PIP /

v skladu s potrebami tehnologije
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JAM 3 A(sk) / 0,40 25% K+P+M razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.26

JAM 4 A(k) / 0,35 30% ohranjati obstoječe 
gabarite razpršena poselitev PIP /

JAM 5 A(k) / 0,35 30% ohranjati obstoječe 
gabarite razpršena poselitev PIP /

JAVORNIK JAV 1/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
JAV 1/3 PC / / / / / PIP /
JAV 2 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
JAV 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 4 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 5 A(k) / 0,15 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 6 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 7 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 8 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 9 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 10 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 11 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
JAV 12 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
JAV 13 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
JAV 14 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 15 O / v skladu z norm. 
in stand. 

/ / svojevrstno območje PIP /

JAV 16 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
JAV 17 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
JAV 18 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
JAV 19 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
JAV 20 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

KOKRICA KO 1 SSv 0,60 0,20 20% K+P+2  raščeno območje PIP /
KO 2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
KO 3 SK / 0,35 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
KO 4 PC / / / / / PIP /
KO 5 PC / / / / / PIP /
KO 6 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1  raščeno območje PIP /

KO 7/1,2,3 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /

KO 7/4 PC / / / / / PIP /
KO 8 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
KO 9 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno območje PIP /

KO 10 ZK / / / / / PIP /

KO 11/1,2 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

KO 11/3 PC / / / / / PIP /
KO 12 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /

KO 13 CD(i) / K+P+1 posebno območje PIP /

KO 14 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
KO 15 CU / 0,35 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
KO 16 A (sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

KO 17/1,2,3,4 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M ulična zazidava PIP /
KO 17/5 PC / / / / / PIP /

KO 18 SSn / 0,40 25% K+P ulična zazidava PIP posebna določba 47. 
člena, točka 1.26a

KO 19 IG / 0,50 ZP 10 % K+P+1 svojevrstno območje PIP /

KO 20 IG / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.9

KO 21 ZD / / / / / PIP /
KO 22 PC / / / / / PIP /
KO 23 K1,K2, VC / / / / / PIP /
KO 24 K2, G / / / / / PIP /
KO 25 K1,G,VC / / / / / PIP /
KO 26 G / / / / / PIP /

KO 27/1 PC / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.27

KO 27/2 K1,G / / / / KK PIP /
KO 28 G / / / / / PIP /

KRANJ KR 1 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev-KK PIP /

KR 2 A(k) / / / / razpršena poselitev-KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.29

KR 3 ZD / / / / KK PIP /
KR 4 ZD / / / / KK PIP /
KR 5 A(p) / 0,40 25% K+P+M razpršena poselitev-KK PIP /

KRANJ  
AVTOCESTA AC 1 PC / / / / / PIP /

KRANJ - ČIRČE KR Č 1/1,2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 ulična zazidava PIP /
KR Č 1/3 PC / / / / / PIP /

KR Č 2 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

KR Č 3 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 ulična zazidava PIP /

KR Č 4 CU / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.30

KR Č 5 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno območje PIP /

KR Č 6 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člena, točka 1.30a

KR Č 7 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /

KR Č 8 SSn / ohranjati višinski 
gabarit hiše v nizu PIP /

KR Č 9 SSn / 0,40 30% K+P+1 hiše v nizu PIP /
KR Č 10 BC / 0,30 ZP 15% P posebno območje PIP /
KR Č 11 CU / 0,40 35% K+P+2 posebno območje PIP /

KR Č 12 CU / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.10

KR Č 13 SSn / 0,40 35% K+P+1 hiše v nizu PIP posebna določba 47. 
člena, točka 1.30b

v skladu z norm. in stand. 

ohranjati obstoječi FZ in OBP
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KR Č 14 BD / / / / / veljavni OPPN /

KR Č 15 SK(k) / 0,40 35% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.31

KR Č 16 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

KR Č 17 PC / / / / / PIP /
KR Č 18 PC / / / / / PIP /
KR Č 19 K1 / / / / / PIP /
KR Č 20 G / / / / / PIP /
KR Č 21 G / / / / / PIP /

KRANJ  
DRULOVKA KR D 1 CD(i) / K+P+1 posebno območje PIP /

KR D 2 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno območje PIP /

KR D 3/1,2 S / 0,20, za trgovino 
pa 0,60

40% (SSn) 20% 
(SSv)

K+P+M (SSn) 
K+P+3 (SSv)

obodna (karejska) 
zazidava PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.32

KR D 3/3 PC / / / / / PIP /
KR D 4/1,2,3,4 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raščeno območje PIP /

KR D 4/5 PC / / / / / PIP /

KR D 5 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člena, točka 1.32a

KR D 6 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 ulična zazidava PIP /
KR D 7 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 svojevrstno območje PIP /
KR D 8 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 ulična zazidava PIP /

KR D 9/1,2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 ulična zazidava PIP
za KRD 9/1 posebna 
določba  47. člena, 

točka 1.32b
KR D 9/3 PC / / / / / PIP /

KR D 10/1,2 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

KR D 10/3 PC / / / / / PIP /
KR D 11 SSn / 0,40 30% K+P+1 hiše v nizu PIP /
KR D 12 ZS / / / / / PIP /
KR D 13 PŽ / / / / / PIP /
KR D 14 PC / / / / / PIP /
KR D 15 PC / / / / / PIP /
KR D 16 G / / / / / PIP /

KR D 17 G / / / / / PIP posebna določba 47. 
člena, točka 1.32c

KR D 18 K1 / / / / / PIP /
KR D 19 K1, G / / / / / PIP /

KRANJ  JEDRO
KR J 1 CU / / / / historično mestno jedro-ND

veljavni ZN, 
predvideni 

OPPN

 usmeritev 48. člen, 
točka 3.11

KR J 2/1 CU obst. obst. / K+P+3 posebno območje-ND PIP posebna določba 47. 
člena, točka 1.33

KR J 2/2 CU obst. obst. / K+P+3 posebno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.34

KR J 3 CU 2,0 0,5 / K+P+3(4) obodna (karejska) 
zazidava PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.35

KR J 4 ZP / / / / ND PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.36

KR J 5 CU 1,7 0,80 /

K+P+2, pri čemer 
elažnost ne sme 

preseči višine 
dvorane, katera se 

ohranja

posebno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.37

KR J 6 CU / 0,40 10% K+P+3 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.37

KR J 7 CD(i) / K+P+2 posebno območje PIP
posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1 in 

1.38
KR J 8 ZP / / / / / PIP /

KR J 9 ZP / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.39

KR J 10 CU / 0,50 10% K+P+3 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.40

KR J 11 SSe / 0,30 20% K+P+1+M ulična zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.41

KR J 12 SSn / 0,40 20% K+P+1 hiše v nizu PIP /

KR J 13 SSe / 0,30 20% K+P+1+M ulična zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.41

KR J 14 SSv 0,8 0,25 20% K+P+3 obcestna zazidava PIP posebna določa 47. 
člen, točka 1.28.1

KR J 15 SSe(s) / 0,35 20% K+P+1+M obcestna zazidava PIP /

KR J 16/1 SSe / 0,30 20% K+P+1+M ulična zazidava-ND PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.41

KR J 16/2 SSe / 0,30 20% K+P+1+M ulična zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.41

KR J 17/1 CU / / 20% / obodna (karejska) in ulična 
zazidava PIP

posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1, 

1.28.2 in 1.42

KR J 17/2 CU / 0,35 20% / ulična zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.43

KR J 17/3 PC / / / / / PIP /
KR J 18 CD(i) / K+P+1 posebno območje PIP /

KR J 19/1,2 SSv 1,4 0,25 25% / enotni koncept pozidave PIP
posebna določba 47. 

člen, točka 1.28.1, 
1.28.2 in 1.44

KR J 19/3 PC / / / / / PIP /
KR J 20 SSe(s) / 0,35 20% K+P+1+M ulična zazidava PIP /

KR J 21 CD(z) / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.12

KR J 22 SSv / / 25% / obodna (karejska) 
zazidava PIP

posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1, 

1.28.2 in 1.44

KR J 23 SSe / 0,30 20% K+P+1+M ulična zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.41

KR J 24 SSe / 0,30 25% K+P+1+M obcestna zazidava PIP /

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KR J 25 CU / 0,40 20% 3K+P+16 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.45

KR J 26 ZP / / / / / PIP /
KR J 27 ZP / / / / / PIP /

KR J 28 CU / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.13

KR J 29 CU / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.13

KR J 30 CU / / / / obcestna zazidavaND PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.46

KR J 31 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M obcestna zazidavaND PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.47

KR J 32 E / / / / svojevrstno območje-ND PIP /

KR J 33 CU / obstoječi / ohranjati obstoječe 
gabarite obcestna zazidavaND PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.48

KR J 34 CU 3,1 0,35 / ohranjati obstoječe 
gabarite obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 

člena, točka 1.37

KR J 35 SSv 0,8 0,20 25% K+P+4 enotni koncept pozidave PIP
posebna določba 47. 

člen, točka 1.28.1, 
1.28.2 in 1.44

KR J 36 CU / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.14

KR J 37 PC / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.37

KR J 38 PC / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.15

KR J 39 PC / / / / / PIP /

KR J 40 SSe / 0,30 20% K + P+M ulična zazidava-ND PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.41

KRANJ  KANJON 
KOKRE

KR K 1 VC, G / / / / / PIP /

KR K 2 VC, G / / / / / PIP /
KRK 3 VC, G, K2 / / / / / PIP /

KR K 4/1 VC, G / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.16

KR K 4/2 VC, G, K2 / / / / ND OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.16

KR K 5 ZS / / / / ND OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.16

KR K 6 BT / / / / ND OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.16

KRANJ  LABORE KR L 1 IP /  /   /  /  /  OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.16a

KR L 2/1,2 IP / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.17

KR L 2/3 PC / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.18

KR L 3 IG / 0,50 ZP 10 %

K+P+2, razen 
objekti in deli 

objektov, ki morajo 
biti višji zaradi 

tehnologije

svojevrstno območje PIP /

KR L 4 IG / / / / KK OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.19

KR L 5 BD / 0,25 ZP 15% K+P+1 svojevrstno območje PIP /
KR L 6 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 ulična zazidava PIP /

KR L 7 IG / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.20

KR L 8 BD / 0,30 ZP 15% K+P+1 raščeno območje PIP /
KR L 9 E / / / / svojevrstno območje PIP /

KR L 10 SSn / 0,30 30% K+P+1+M hiše v nizu PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.50

KR L 11 SSv 1,3 0,30 25% K+P+4 obcestna zazidava PIP /
KR L 12 CU / 0,35 30% K+P+2 posebno območje PIP /
KR L 13 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR L 14 IK / 0,50 ZP 15% P obcestna zazidava PIP /
KR L 15 K1 / / / / / PIP /
KR L 16 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR L 17 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR L 18 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR L 19 ZD / / / / / PIP /
KR L 20 ZD / / / / / PIP /
KR L 21 PC / / / / / PIP /
KR L 22 PC / / / / / PIP /
KR L 23 G / / / / / PIP /
KR L 24 K1 / / / / / PIP /
KR L 25 K1 / / / / / PIP /

KR L 26/1 PC / / / / / PIP /
KR L 26/2 K1 / / / / / PIP /
KR L 27/1 PC / / / / / PIP /

KR L 27/2,3 K1 / / / / / PIP /
KRANJ  

OBVOZNICA KR OS 1,2,3 PC / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.21 in 3.22

KR OV 1,2 PC / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.21 in 3.23

 KR OZ1/1, 1/2, 1/3, 2, 
3, 4 PC / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 

točka 3.21 in 3.24

KRANJ  PLANINA KR PL 1 CU 1,0 0,30 20% K+P+3 obcestna zazidava PIP /

KR PL 2/1,2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M ulična zazidava PIP /
KR PL 2/3 PC / / / / / PIP /

KR PL 3 SSv 1,5 0,35 25% / obodna (karejska) 
zazidava PIP

posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.2 in 

1.51
KR PL 4 CU 0,6 0,30 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR PL 5 SSn / 0,35 30% K+P+2 hiše v nizu PIP /
KR PL 6 SSn / 0,35 30% K+P+2 hiše v nizu PIP /
KR PL 7 SSn / 0,35 30% K+P+2 hiše v nizu PIP /
KR PL 8 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1+M ulična zazidava PIP /

KR PL 9 CD(i) / K+P+1 posebno območje PIP /

KR PL 10 SK / 0,45 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
KR PL 11 SSn / 0,35 30% K+P+1+M hiše v nizu PIP /

v skladu z norm. in stand. 
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KR PL 12 CU / / / / obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.52

KR PL 13/1 SK / za stan. hiše = 0,35, 
za kmetije = 0,40 25% K+P+1+M obcestna zazidava PIP /

KRPL 13/2 SK / za stan. hiše = 0,35, 
za kmetije = 0,40 25% K+P+1+M obcestna zazidavaND PIP /

KR PL 14 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M raščeno območje PIP /
KR PL 15 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno območje-ND PIP /

KR PL 16 BD / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.25

KR PL 17 SSv / / 25% pri blokih ohranjati 
obstoječe gabarite / PIP

posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.2 in 

1.53

KR PL 18 CD(i) / K+P+1 posebno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1.  

KR PL 19 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
KR PL 20 BD / 0,30 ZP 15% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR PL 21 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 ulična zazidava PIP /

KR PL 22/1 SSv / / / / / veljavni OPPN /

KR PL 22/2 BD / / / / / veljavni OPPN /

KR PL 22/3 PC / / / / / veljavni OPPN /

KR PL 22/4 BD / 0,30 ZP 15% K+P+1 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.54

KR PL 22/5 PO / / / / / PIP /
KR PL 22/6 PO / / / / / PIP /
KR PL 22/7 G / / / / / PIP /

KR PL 23/1 SSv / / 25% ohranjati obstoječe 
gabarite

obodna (karejska) 
zazidava  ND PIP

posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.2 in 

1.55

KR PL 23/2,3 SSv / / 25% pri blokih ohranjati 
obstoječe gabarite ulična zazidava PIP

posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.2 in 

1.56

KR PL 24 CD(i) / K+P+1 posebno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1.

KR PL 25 CD(i) / K+P+1 posebno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1.

KR PL 26 SB / K+P+2 posebno območje PIP /
KR PL 27 SSn / 0,40 25% K+P+1+M hiše v nizu PIP /
KR PL 28 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

KR PL 29/1 BD / / / / / veljavni OPPN /

KR PL 29/2 SSv / / / / / veljavni OPPN /

KR PL 29/3 CD(t) / / / / / veljavni OPPN /

KR PL 29/4 CD(i) / / / / / veljavni OPPN /

KR PL 29/5 PC / / / / / veljavni OPPN /

KR PL 30 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M ulična zazidava PIP /

KR PL 31 CD(i) / K+P+3 posebno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1

KR PL 32 SSn / 0,35 25% K+P+1+M hiše v nizu PIP /
KR PL 33/1 ZK / / / / / / /

KR PL 33/2 ZK / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.26

KR PL 34 E / / / / svojevrstno območje PIP /
KR PL 35 ZD / / / / / PIP /

KR PL 36/1 SSe(s) / 0,35 25% K+P+2 obcestna zazidava PIP /
KR PL 36/2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR PL 36/3 PC / / / / / PIP /

KR PL 37 SSv / / / / obodna (karejska) 
zazidava PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.57
KR PL 38 E / / / / svojevrstno območje PIP /

KR PL 39 ZS / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.58

KR PL 40/1 PO / / / / / PIP posebna določba 47. 
člena, točka 1.58a

KR PL 40/2 PO / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.59

KR PL 40/3 PC / / / / / PIP /

KR PL 41 PC / / / / / PIP posebna določba 47. 
člena, točka 1.59a

KR PL 42 K1 / / / / / PIP /
KR PL 43 G / / / / / PIP /

KR PL 44 PC / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.15

KR PL 45 SK(k) / 0,35 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.60

KR PL 46 CU / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.27

KR PL 47 CU / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.27

KR PL 48 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR PL 49 G / / / / / PIP /
KR PL 50 G / / / / / PIP /

KR PL 51 G / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.60a

KRANJ  
PRIMSKOVO KR P 1/1,2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M ulična zazidava PIP /

KR P 1/3 PC / / / / / PIP /
KR P 2/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR P 2/3 PC / / / / / PIP /

KR P 3 CU / 0,40 20% K+P+1 ulična zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.61

KR P 4 IG / 0,50 ZP 10 % K+P+1 svojevrstno območje PIP /
KR P 5 PC / / / / / PIP /
KR P 6 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 svojevrstno območje PIP /

KR P 7/1 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 svojevrstno območje PIP /

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KR P 7/2 SK(k) / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
50/16)

/

KR P 8 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 svojevrstno območje PIP /
KR P 9 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M raščeno območje PIP /

KR P 10 A(s) / 0,30 30% K+P+M razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.62

KR P 11 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M raščeno območje PIP /

KR P 12 ZS / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.62

KR P 13 ZD / / / / / PIP /
KR P 14 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 svojevrstno območje PIP /
KR P 15 K1,G / / / / / PIP /
KR P 16 G / / / / / PIP /

KR P 17/1,2 BD 0,45 0,35 ZP 15% K+P+1 posebno območje PIP
za KR P 17/2 se doda 
posebna določba 47. 

člena, točka 1.62a

KR P 17/3 BD 0,5 0,35 ZP 15% K+P+3 posebno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.63

KR P 17/4 PC / / / / / PIP /

KR P 18/1 BD / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.28

KR P 18/2,3,4 BD / 0,35 ZP 15 % K + P + 3 posebno območje PIP /
KR P 18/5 PC / / / / / PIP /

KR P 19/1,2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
KR P 19/3 PC / / / / / PIP /
KR P 20 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno območje PIP /

KR P 21 CD(i) / K+P+1 posebno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1.

KR P 22 CD(i) / K+P+2 posebno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1.

KR P 23 BD 1,0 0,3 ZP 15% K+P+3 posebno območje PIP /

KR P 24 IG / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.29

KR P 25/1,2,3,4 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M ulična zazidava PIP /
KR P 25/5,6 PC / / / / / PIP /

KR P 26 ZS / / / / / PIP /

KR P 27/1,2,3,4 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /

KR P 27/5 PC / / / / / PIP /

KR P 28/1 SSe / 0,35 30% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.64

KR P 28/2 ZP / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.65

KR P 29 PC / / / / / PIP /
KR P 30 G / / / / / PIP /
KR P 31 ZS / / / / / PIP /
KR P 32 K1 / / / / / PIP /

KR P 33 G / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.66

KRANJ  RUPA KR R 1 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno območje PIP /
KR R 2/1,2,3,4 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /

KR R 2/5 PC / / / / / PIP /
KR R 3/1 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M ulična zazidava PIP /
KR R 3/2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M ulična zazidava PIP /
KR R 3/3 PC / / / / / PIP /

KR R 4 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.67

KR R 5 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
KR R 6 PC / / / / / PIP /
KR R 7 PC / / / / / PIP /

KR R 8/1 F / / / / / PIP /

KR R 8/2 F / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.68

KR R 8/3 F / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.69

KR R 9/1,2,3 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M obcestna zazidava PIP /
KR R 9/4 PC / / / / / PIP /
KR R 10 A(s) / 0,35 25% K+P+M razpršena poselitev PIP /
KR R 11 A(s) / 0,35 25% K+P+M razpršena poselitev PIP /

KR R 12/1 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.70

KR R 12/2,3 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 raščeno območje PIP /

KR R 12/4 PC / / / / / PIP /
KR R 13 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /

KR R 14 ZS / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.71

KR R 15 ZS / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.71

KR R 16/1,2,3,4 PC / / / / / PIP /

KR R 16/5 K1,G / / / / / PIP K1 - posebna določba 
47. člen, točka 1.72

KR R 16/6 K1, K2, G / / / / / PIP /

KR R 16/7 K1, K2, G, VC / / / / / PIP /

KR R 16/8 K1 / / / / / PIP /

KR R 16/9 K1 / / / / / PIP K1 - posebna določba 
47. člen, točka 1.73

KRANJ  SAVA
KR SA 1 VC / / / / / PIP /

KR SA 2 CU / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.30

KR SA 3/1 BD / / / / / veljavni OPPN /

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 
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PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KR SA 3/2 BD / / / / ND veljavni OPPN /
KR SA 3/3 ZP / / / / / veljavni OPPN /
KR SA 3/4 ZP / / / / / veljavni OPPN /

KR SA 4 PO / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.31

KR SA 5 IG / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.32

KR SA 6/1 CU / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.33

KR SA 6/2 SSv / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.34

KR SA 7/1,2 CU 1,50 0,40 25% K+P+5 obcestna zazidavaND PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.74

KR SA 7/3 PC / / / / / PIP /

KR SA 8 IG / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.35

KR SA 9 ZS / / / / / PIP /

KR SA 10 O / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.74a

KR SA 11/1,2 ZS / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.75

KR SA 12/1,2 ZS / / / / / PIP /
KR SA 12/3 PŽ / / / / / PIP /

KR SA 13 PŽ / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.76

KR SA 14 PŽ / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.76

KR SA 15 E / / / / / PIP /
KR SA 16 CD(t) 0,50 0,25 ZP 15% P+1 obcestna zazidava PIP /

KR SA 17 ZS / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.77

KR SA 18 PC / / / / / PIP /
KR SA 19 PC / / / / / PIP /
KR SA 20 E / / / / svojevrstno območje-ND PIP /
KR SA 21 G / / / / / PIP /
KR SA 22 G / / / / / PIP /
KR SA 23 K2,G / / / / / PIP /
KR SA 24 K2 / / / / / PIP /
KR SA 25 K2 / / / / / PIP /
KR SA 26 G / / / / / PIP /
KR SA 27 G / / / / / PIP /
KR SA 28 G / / / / / PIP /
KR SA 29 G / / / / / PIP /
KR SA 30 G / / / / / PIP /
KR SA 31 G / / / / / PIP /
KR SA 32 G / / / / / PIP /
KR SA 33 G / / / / / PIP /

KRANJ  SEVER KR SE 1/1 BC /  / / višina stavb prilag. 
dejav. posebno območje PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.77a

KR SE 1/2 BC / 0,30 ZP 30% višina stavb prilag. 
dejav. posebno območje PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.78
KR SE 1/3 PC / / / / / PIP /

KR SE 2 CU 0,7 0,30 25% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.78

KR SE 3 BD / 0,30 ZP 15% K+P+2 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.78

KR SE 4 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M ulična zazidava PIP /

KR SE 5 SSv
2,0 

(stolpiči), 
1,8 (bloki)

0,30 15% ohranjati obstoječe 
gabarite enotni koncept zazidave PIP

posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1, 

1.28.2 in 1.79
KR SE 6/1,2 SSe(s) / 0,35 20% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR SE 6/3 PC / / / / / PIP /

KR SE 7/1,2 SSe / 0,35 30% ohranjati obstoječe 
gabarite obcestna zazidavaND PIP

za KR SE 7/1 posebna 
določba 47. člen, točka 

1.80
KR SE 7/3 PC / / / / / PIP /

KR SE 8 SSe(s) / 0,35 20% max. višina je 10,0 
m obcestna zazidava PIP /

KR SE 9 SSn / 0,40 30% K+P+1 hiše v nizu PIP /
KR SE 10 SSn / 0,40 30% K+P+1+M hiše v nizu PIP /
KR SE 11 CD(i) / K+P+2 posebno območje PIP /

KR SE 12 SSv

1,7 (stolpiči 
in lamelni 
bloki), 1,5 

(bloki)

0,25 (stolpiči), 
0,30 (bloki), 0,40 
(lamelni bloki), 

0,35 (ostale 
stavbe vključno z 

garažnimi 
hišami)

20%

(K)+P+6 (stolpiči), 
(K)+P+4 (bloki), 
(K)+P+5 (lamelni 

bloki), (K)+P+1+M 
ali (K)+P+2 (ostale 
stavbe vključno z 
garažnimi hišami)

enotni koncept zazidave PIP
posebna določba 47. 

člen, točka 1.28.1, 
1.28.2 in 1.79

KR SE 13 SSn / 0,40 30% K+P+1 hiše v nizu PIP /

KR SE 14 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

KR SE 15/1 SSv

1,1 
(stolpnice in 
bloki), 1,0 
(stolpiči)

0,20 
(stolpnice),0,25 
(stolpiči) 0,30 

(bloki, garažne 
hiše, ostale 

stavbe)

20%

(K)+P+10 
(stolpnice), 

(K)+P+4 (bloki), 
(K)+P+5 (stolpiči), 
(K)+P+1 (garažne 
hiše), (K)+P+2+M 
ali (K)+P+3 (ostale 

stavbe)

enotni koncept zazidave PIP
posebna določba 47. 

člen, točka 1.28.1, 
1.28.2 in 1.79

KR SE 15/2 SSv / 0,25 20% (K) + P+ 2 obodna zazidava PIP /

KR SE 15/3 PC / / / / / PIP /
KR SE 16 CD(v) / 0,4 ZP 25% / posebno območje PIP /
KR SE 17 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR SE 18 SSn / 0,45 25% K+P+1+M hiše v nizu PIP /

v skladu z norm. in stand. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KR SE 19 BD 0,8 0,35 ZP 15% K+P+2 posebno območje PIP
posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1 in 

1.80a
KR SE 20/1 CU / / / / posebno območje PIP /

KR SE 20/2 CU / / / / posebno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.81

KR SE 21 ZD / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.82

KR SE 22 PC / / / / / PIP /
KR SE 23 PC / / / / / PIP /
KR SE 24 PC / / / / / PIP /
KR SE 25 K1 / / / / / PIP /

KR SE 26/1 PC / / / / / PIP /
KR SE 26/2 K1 / / / / / PIP /

KRANJ  
STRAŽIŠČE KR ST 1/1,2,3,4,5,6,7,8 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raščeno območje PIP /

KR ST 1/9 PC / / / / / PIP /

KR ST 2/1 CU /
0,25,  za kareja 

ob Delovski cesti 
pa 0,35 

30% K+P+2 posebno območje PIP
posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1 in 

1.83
KR ST 2/2 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno območje PIP /

KR ST 3 BC 0,15 ZP 30% višina stavb prilag. 
dejav. posebno območje PIP /

KR ST 4 CD(i) / K+P+2 posebno območje PIP /
KR ST 5 CU / / / / posebno območje PIP posebna določba 47. 
KR ST 6 CD(v) 0,50 ZP 25% / posebno območje PIP /
KR ST 7 SSe / 0,35 30% K+P+1 ulična zazidava PIP /
KR ST 8 SSn / 0,40 25% K+P+M hiše v nizu PIP /

KR ST 9/1,2,3 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 raščeno območje PIP /

KR ST 9/4,5 PC / / / / / PIP /
KR ST 10 SSn / 0,35 25% K+P+2 hiše v nizu PIP /

KR ST 11 SSe(s) / 0,40 20% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.85

KR ST 12 SSv 1,8 0,30 25% K+P+4 raščeno območje PIP /

KR ST 13 SSv 1,9 0,45 10% K+P+2+M obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.86

KR ST 14 SSn / 0,30 30% K+P+1+M hiše v nizu PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.87

KR ST 15 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
KR ST 16 SSv 0,8 0,30 25% K+P+2 raščeno območje PIP /

KR ST 17 SSn / 0,50 20% K+P+1 hiše v nizu PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.88

KR ST 18 SB 1,5 0,40 15% K+P+4 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.88a

KR ST 19 SSv / 0,30 25% K+P+1+M obcestna zazidava PIP /

KR ST 20 IG / / / / svojevrstno območje OPPN posebna določba 48. 
člen, točka 3.36

KR ST 21 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR ST 22 SSe / / / / / veljavni OPPN /

KR ST 23 IG / 0,40 ZP 10 % višina stavb prilag. 
dej. max 15,0 m svojevrstno območje PIP posebna določba 47. 

člena, točka 1.88b

KR ST 24 SSe(s) / 0,25 35% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.89

KR ST 25 IG / 0,30 ZP 10 % P+1 svojevrstno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.90

KR ST 26 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR ST 27 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 svojevrstno območje PIP /
KR ST 28 A(s) / 0,35 25% K+P+M razpršena poselitev PIP /

KR ST 29/1 PC / / / / / PIP /
KR ST 29/2 K1,G / / / / / PIP /
KR ST 29/3 G / / / / / PIP /
KR ST 29/4 K1 / / / / / PIP /

KR ST 30/1,2,3 PC / / / / / PIP /
KR ST 30/4,6,9 K2 / / / / / PIP /

KR ST 30/5 K2,G / / / / / PIP /
KR ST 30/7,8 K1 / / / / / PIP /

KR ST 31 G / / / / / PIP /
KR ST 32/1 PC / / / / / PIP /
KR ST 32/2 G / / / / / PIP /
KR ST 32/3 K2,G / / / / / PIP /
KR ST 33 PC / / / / / PIP /

KRANJ  
STRUŽEVO KR S 1 CU 2 0,45 20% K+P+5 posebno območje PIP /

KR S 2 SSv 1,2 0,35 20% K+P+5 obcestna zazidava PIP
posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1 in 

1.28.2

KR S 3 CU 1,5 0,30 20% K+P+4 posebno območje PIP /

KR S 4 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M raščeno območje PIP /
KR S 5 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M raščeno območje PIP /
KR S 6 SK / 0,40 25% K+P+1+M obcestna zazidava PIP /
KR S 7 SSv 1,0 0,30 25% K+P+2 raščeno območje PIP /
KR S 8 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M obcestna zazidava PIP /
KR S 9 SSn / 0,30 25% K+P+1 hiše v nizu PIP /

KR S 10 SSv 0,8 0,20 15% K+P+3 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1

KR S 11 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M raščeno območje PIP /

KR S 12 IG / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.37

KR S 13 IG / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.37

KR S 14/1 IG / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.37

KR S 14/2 IG / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.37

KR S 15 CU / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.38

KR S 16 IG / 0,50 ZP 10 % višina max 15,0 m svojevrstno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.91

KR S 17 ZD / / / / / PIP /

KR S 18 PC / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.92

v skladu z norm. in stand. 
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PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KR S 19 PŽ / / / / / PIP /
KR S 20 G / / / / / PIP /
KR S 21 G / / / / / PIP /
KR S 22 K1,G / / / / / PIP /

KR S 23/1 PŽ / / / / / PIP /
KR S 23/2 K1,G / / / / / PIP /
KR S 24/1 PŽ / / / / / PIP /
KR S 24/2 K1,G / / / / / PIP /
KR S 24/3 K1 / / / / / PIP /
KR S 25 K1, G / / / / / PIP /

KRANJ  
ŠMARJETNA 

GORA
KR Š 1 BC / / / / posebno območje PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.93

KR Š 2 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno območje PIP /

KR Š 3 BT / 0,25 30% K+P+3 posebno območje PIP /
KR Š 4 BC / / / / posebno območje PIP /

KR Š 5/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

KR Š 5/3 PC / / / / / PIP /
KR Š 6 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

KR Š 7/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR Š 7/3 PC / / / / / PIP /

KR Š 8/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR Š 8/3 PC / / / / / PIP /

KR Š 9/1,2,3 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR Š 9/4 PC / / / / / PIP /
KR Š 10 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR Š 11 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
KR Š 12 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 13 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 14 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 15 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 16 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 17 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 18 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 19 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 20 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 21 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 22 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 23 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 24 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 25 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

KR Š 26/1,2,3,4,5 PC / / / / / PIP /
KR Š 26/6,8 K2,G / / / / / PIP /
KR Š 26/7 G / / / / / PIP /

KR Š 26/9 K2 / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.93a

KR Š 27 K2 / / / / / PIP /
KR Š 28 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 29 O / / / / svojevrstno območje PIP /

KRANJ  ZLATO 
POLJE KR Z 1 CU / / / / / veljavni OPPN usmeritev 48. člen, 

točka 3.38a

KR Z 2 CD(i) / K+P+2 posebno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1

KR Z 3 CU 1,8 0,35 30% K+P+4 obodna (karejska) 
zazidava PIP /

KR Z 4 CU / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.39

KR Z 5 SSv 1,4 0,30 20% K+P+3+M obodna (karejska) 
zazidava PIP

posebna določba 47. 
člen, točka 1.28.1, 

1.28.2 in 1.94
KR Z 6 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 ulična zazidava PIP /

KR Z 7 BD / 0,30 ZP 15% K+P+1 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.95

KR Z 8/1 CU / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.40

KR Z  8/2 PO / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.40

KR Z 9 IK / 0,45 ZP 15 % K + P + M razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.96

KR Z 10 ZS / / / / / PIP /

KR Z 11/1 PC / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.92

KR Z 11/2 PC / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.27

KR Z 11/3 K1,G / / / / / PIP /
KRANJ  

ŽELEZNICA KR Ž 1,2,3, 4 PŽ / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.41

LAVTARSKI VRH LV 1 SK / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /

LV 2 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M  raščeno območje PIP /

LV 3 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
LV 4 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
LV 5 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

LETENICE LE 1/1 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
LE 1/2 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
LE 1/3 PC / / / / / PIP /
LE 2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M obcestna zazidava PIP /
LE 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
LE 4 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /

LE 5/1 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava-KK PIP /
LE 5/2 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava-KK PIP /
LE 5/3 PC / / / / / PIP /

LE 6 E / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.97

LE 7 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

LE 8 SP (s) /
0,35 (za S) (za 
SP 60 m2 + 20 

m2)

30% (za S)  
(40% za SP) K+P+M  raščeno območje-KK PIP /

LE 9 SSe / 0,35 30% K+P+M  raščeno območje-KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.97a

LE 10 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev-KK PIP /

v skladu z norm. in stand. 

v skladu s potrebami tehnologije
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LE 11 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev-KK PIP /

MAVČIČE MA 1/1 CU / 0,45 20% K+P+1 vaško jedro - ND PIP /
MA 1/2 CU / 0,45 20% K+P+1 vaško jedro - ND PIP /
MA 1/3 CU / 0,45 20% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
MA 1/4 CU / 0,45 20% K+P+1 vaško jedro - ND PIP /
MA 1/5 ZK / / / / vaško jedro - ND PIP /
MA 1/6 PC / / / / / PIP /
MA 2 SK / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
MA 3 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /

MA 4/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
MA 4/3 PC / / / / / PIP /

MA 5 SSe / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.42

MA 6/1,2 SSe / 0,35 30% K+P+1  raščeno območje PIP /
MA 6/3 PC / / / / / PIP /

MA 7 E / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.98

MA 8 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
MA 9 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /

MA 10 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
MA 11 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
MA 12 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
MA 13 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
MA 14 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
MA 15 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
MA 16 PC / / / / / PIP /

MEJA ME 1 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
ME 2 A(p) / 0,40 25% K+P+(M) razpršena poselitev PIP /
ME 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
ME 4 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
ME 5 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
ME 6 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
ME 7 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

MLAKA PRI 
KRANJU ML 1/1,2,3,4 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 ulična zazidava PIP

za ML 1/1 in ML 1/2 
posebna določba 

47.člen, točka 1.99 in 
1.99a

ML 1/5 PC / / / / / veljavni OPPN /

ML 1/6 PC / / / / / PIP /
ML 2 SK / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

ML 3/1,2 SK / 0,35 30% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
ML 3/3 PC / / / / / PIP /

ML 4/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1  raščeno območje PIP
za ML 4/2 posebna 

določba 47.člen, točka 
1.99b

ML 4/3 PC / / / / / PIP /
ML 5 SSn / 0,35 30% K+P+1 hiše v nizu PIP /
ML 6 CU 1,2 0,35 25% K+P+2+M  raščeno območje PIP /

ML 7/1 CU / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

ML 7/2 S / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

ML 7/3 S / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

ML 7/4 S / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

ML 7/5 SB / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

ML 7/6 ZP / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

ML 7/8 S / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

ML 7/9 ZS / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

ML 7/10 G / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

ML 7/11 PC / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

ML 7/12 PC / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

ML 7/13 G / / / / / OPPN v izdelavi usmeritev 48. člen, 
točka 3.43

ML 8 BT / / / K+P+M  raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.100

ML 9 CD(z) / K+P+2+M posebno območje PIP /

ML 10 G,VC / / / / / PIP /

ML 11 VC / / / / / PIP /
ML 12 PC / / / / / veljavni OPPN /
ML 13 G / / / / / PIP /

NEMILJE
NE 1/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /

NE 1/4 PC / / / / / PIP /
NE 2 ZS / / / / / PIP /
NE 3 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 4 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 5 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
NE 6 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 7 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
NE 8 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 9 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

NE 10 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 11 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 12 SP / 60 m2 + 20 m2 40% (K)+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 13 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 14 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 15 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 16 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
NE 17 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 18 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

NJIVICA NJ 1/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
NJ 1/3 PC / / / / / PIP /
NJ 2 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
NJ 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

v skladu z normativi in standardi
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NJ 4 PC / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
74/08)

/

NJ 5 A(s) / / / / razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.101

OREHOVLJE
OR 1/1 SK /

za stan. hiše = 
0,35, za kmetije 

= 0,40
25% K+P+1 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.101a

OR 1/2 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.102

OR 1/3 PC / / / / / PIP /
OR 2 SSe / 0,30 30% K+P+1 ulična zazidava PIP /

PANGRŠICA PA 1/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.103

PA 1/3 SK / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
PA 1/4 PC / / / / / PIP /
PA 2 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

PA 3 A(k) / 0,35 30% ohranjati obcestni 
gabarit razpršena poselitev PIP /

PLANICA PLA 1 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro PIP /
PLA 2 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M  raščeno območje PIP /

PLA 3 SP / obstoječi / ohranjati obstoječi 
višinski gabarit  raščeno območje PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.104

PLA 4 A(v) / 0,40 25% K+P+M razpršena poselitev PIP /

PLA 5 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PLA 6 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PLA 7 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PLA 8 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

PLA 9 SP / obstoječi / ohranjati obsotječi 
višinski gabarit  raščeno območje PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.104

PODBLICA
POD 1/1 SK / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /

POD 1/2 SK / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.105

POD 1/3 PC / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.105

POD 2 CD(i) / K+P+1  raščeno območje PIP /
POD 3 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
POD 4 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
POD 5 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
POD 6 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
POD 7 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
POD 8 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
POD 9 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

PODREČA PO 1 CD(v) / 0,40 25% /  raščeno območje PIP /
PO 2/1 SK / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /

PO 2/2 SK / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.105a

PO 2/3 PC / / / / / PIP /
PO 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
PO 4 SSn / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP /
PO 5 SSe / 0,35 30% K+P+1  raščeno območje PIP /
PO 6 PC / / / / / PIP /
PO 7 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

PO 8 E / / razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.106

PO 9/1 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

PO 9/2 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev veljavni DPN /
PO 10 SB / 0,35 30% K+P+1 raščena območje PIP /

PO 11 SK(k) / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
43/16)

/

PO 12 K1 / / / / / PIP /

POVLJE
POV 1/1 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /

POV 1/2 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /

POV 1/3 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro PIP /

POV 1/4 PC / / / / / PIP /
POV 2 SP / 60m2 + 20 m2 40% K+P+M obcestna zazidava PIP /
POV 3 SP / 60m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

POV 4 A(k) / 0,35 30% ohranjati višinski 
gabarit razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.107

POV 5 A(k) / 0,35 30% ohranjati višinski 
gabarit razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.107

POV 6 A(k) / 0,35 30% ohranjati višinski 
gabarit razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.107

POV 7 A(k) / 0,35 30% ohranjati višinski 
gabarit razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 

člen, točka 1.107
POV 8 O / / svojevrstna območja PIP /

PRAŠE PRA 1/1,2 SK / 0,40 20% K+P+1 vaško jedro-ND PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.108

PRA 1/3 SK / 0,40 20% K+P+1 raščeno območje PIP /
PRA 1/4,5 SK / 0,40 20% K+P+1 vaško jedro PIP /
PRA 1/6 PC / / / / / PIP /

PRA 2 BT / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.44

PRA 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro PIP /

PRA 4 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.109

PRA 5 PC / / / / / PIP /

PREDOSLJE PR 1 B / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 1

PR 2 B / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 2

PR 3 B / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 3

PR 4 B / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 4

PR 5 ZP / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 5

v skladu s potrebami tehnologije

v skladu s potrebami tehnologije 

v skladu z norm. in stand. 

13



Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 21. 4. 2017 / Stran 3213 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 2

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PR 6 ZS / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 6

PR 7 PO / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 7

PR 8 O / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 8

PR 9 A(k) / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 9

PR 10 A(k) / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 9

PR 11 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev DPN posebna določba 49. 
člen, točka 10

PR 12 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.110

PR 13/1 IK / / / / / veljavni OPPN, 
DPN

posebna določba 49. 
člen, točka 11

PR 13/2 A(s) / 0,35 30% K+ P + M razpršena poselitev DPN posebna določba 49. 
člen, točka 12

PR 14 CD(v) / 0,40 25% / posebno območje DPN posebna določba 49. 
člen, točka 13

PR 15 ZK / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 14

PR 16 CU / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 15

PR 17/1 K2,G, VC / / / / / DPN

K2 - posebna določba 
49. člen, točka 16, G - 
posebna določba 49. 
člen, točka 16, VC - 

posebna določba 49. 
člen, točka 16

PR 17/2,3 PC / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 17

PR 17/4,5 K1,G / / / / / DPN

K1 - posebna določba 
49. člen, točka 18, G - 
posebna določba 49. 

člen, točka 18

PR 17/6 G / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 19

PR 17/7 K1,G / / / / / DPN

K1 - posebna določba 
49. člen, točka 18, G - 
posebna določba 49. 

člen, točka 18

PR 17/8 K1,G / / / / / DPN

K1 - posebna določba 
49. člen, točka 18, G - 
posebna določba 49. 

člen, točka 18

PR 18 SK / 0,30 25% K+P+M  raščeno območje DPN posebna določba 49. 
člen, točka 20

PR 19/1 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.111

PR 19/2 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 raščeno območje PIP /

PR 19/3 PC / / / / / PIP /

PR 20 CD(i) / K+P+1 posebno območje PIP /
PR 21 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M raščeno območje PIP /
PR 22 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
PR 23 SSe / 0,35 25% K+P+1 ulična zazidava PIP /
PR 24 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
PR 25 PC / / / / / PIP /
PR 26 K1 / / / / / PIP /

PŠEVO PŠ 1/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /

PŠ 1/4 SK(k) / 0,40 25% K+P+M raščeno območje PIP /
PŠ 1/5 PC / / / / PIP /
PŠ 2 K2 / / / / / PIP /
PŠ 3 K2 / / / / / PIP /
PŠ 4 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PŠ 5 A(s) / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PŠ 6 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PŠ 7 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PŠ 8 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PŠ 9 A(sk) / 0,40 25% K+P+M razpršena poselitev PIP /

PŠ 10 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PŠ 11 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PŠ 12 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PŠ 13 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

RAKOVICA RA 1 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
RA 2 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
RA 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
RA 4 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
RA 5 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
RA 6 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
RA 7 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
RA 8 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
RA 9 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

RA 10 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
RA 11 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
RA 12 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

SPODNJA 
BESNICA SB 1 CD(v) / 0,40 25% / gručasta zazidava PIP /

SB 2/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
SB 2/4 PC / / / / / PIP /

v skladu z norm. in stand. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SB 3/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /

SB 3/3 PC / / / / / PIP /
SB 4 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /

SB 5/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
SB 5/3 PC / / / / / PIP /
SB 6 PC / / / / / PIP /
SB 7 K1 / / / / / PIP /
SB 8 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
SB 9 BC / 0,30 ZP 15% K+P+M posebno območje PIP /

SB 10/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 ulična zazidava PIP /
SB 10/3 PC / / / / / PIP /
SB 11 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
SB 12 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
SB 13 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
SB 14 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
SB 15 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
SB 16 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

SRAKOVLJE SR 1/1 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
SR 1/2 PC / / / / / PIP /
SR 2 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
SR 3 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /

SR 4 SSe / 0,35 30% K+P+M obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.112

SR 5 SSe / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.45

SR 6/1,2 SSe / 0,35 30% K+P+M raščeno območje PIP /
SR 6/3 PC / / / / / PIP /
SR 7 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
SR 8 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
SR 9 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

SR 10 SSe / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 23

SR 11 A(sk) / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
43/16)

/

SREDNJA VAS  
GORIČE SV 1/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /

SV 1/4 PC / / / / / / /
SV 2 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /
SV 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

SUHA PRI 
PREDOSLJAH SU 1 CD(v) / 0,40 25% / obcestna zazidava PIP /

SU 2/1,2,3,4,5 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.114

SU 2/6 PC / / / / / PIP /

SU 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.114

SU 4 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP
posebna določba 47. 
člen, točka 1.113 in 

1.114

SU 5 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava DPN

posebna določba 47. 
člen, točka 1.115, 

usmeritev 49. člen, 
točka 21

SU 6 A(k) / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 22

SU 7 A(k) / / / / / DPN posebna določba 49. 
člen, točka 22

SU 8 ZS / / / / / PIP /

SVETI JOŠT NAD 
KRANJEM JO 1 CD(v) / 0,40 25% / razpršena poselitev PIP /

JO 2 BT / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.115

JO 3 A(k) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JO 4 SP / 60 m2 + 20 m2 40% ohranjati obsotječi 
višinski gabarit razpršena poselitev PIP /

ŠUTNA ŠU 1,2,3,4,5,6,8 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
ŠU 7/1  SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M raščeno območje PIP /

ŠU 7/2,3,4,5,6,7 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M raščeno območje PIP /

ŠU 7/8 PC / / / / / PIP /

ŠU 7/9 VC / / / / / PIP /

ŠU 9 K1 / / / / / PIP /

ŠU 10 K1,VC / / / / / PIP /

TATINEC TA 1/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
TA 1/3 PC / / / / / PIP /

TENETIŠE TE 1 CU / 0,40 25% K+P+1 posebno območje PIP /
TE 2/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
TE 2/3 PC / / / / / PIP /

TE 3/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M raščeno območje PIP /
TE 3/3,4 PC / / / / / PIP /
TE 4/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
TE 4/3 PC / / / / / PIP /

TE 5 SK(k) / 0,40 25% K+P+M gručasta zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.116

TE 6 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M raščeno območje PIP /

TE 7 SSe / 0,35 30% K+P+M ulična zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.117

TE 8 SSe / 0,35 30% K + P + M raščeno območje PIP /
TE 9 SSe / 0,35 30% K + P + M ulična zazidava PIP /

TE 10 SK / 0,40 25% K+P+M gručasta zazidava PIP /
TE 11 CD(v) / 0,40 25% / posebno območje PIP /
TE 12 ZK / / / / / PIP /
TE 13 PC / / / / / PIP /
TE 14 PC / / / / / PIP /

TE 15 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.117

TE 16 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
TE 17 ZS / / / / / PIP /
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TE 18 A(sk) / 0,40 25% K+P+M razpršena poselitev PIP /

TE 19 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.118

TE 20 SP / 60m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev-KK PIP /
TE 21/1 O / / / / svojevrstna območja veljavni OPPN /

TE 21/2,3 O / / / / svojevrstna območja PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.119

TRSTENIK
TR 1/1 CU / 0,40 20%

slediti stavbnim 
tipom in upoštevati 

silhueto naselja
vaško jedro-ND PIP /

TR 1/2 CU / 0,40 20%
slediti stavbnim 

tipom in upoštevati 
silhueto naselja

vaško jedro PIP /

TR 1/3 PC / / / / / PIP /
TR 2 CD(i) / K+P+1 posebno območje PIP /

TR 3 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

TR 4 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /

TR 5/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /

TR 5/3 PC / / / / / PIP /

TR 6 SSe / 0,35 30% K+P+1 raščeno območje PIP /

TR 7 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

TR 8,9 SP / 60m2 + 20 m2 40% K+P+M / PIP /

TR 10 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.120

TR 11 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
TR 12 PC / / / / / PIP /

ZABUKOVJE ZAB 1 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.121

ZAB 2 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M raščeno območje PIP /
ZAB 3,14 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M raščeno območje PIP

ZAB 4,6,7,9,11 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
ZAB 5,10,12 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

ZAB 8 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
ZAB 13 O / / svojevrstna območja PIP /

ZALOG ZA 1 CD(v) / 0,40 20% / vaško jedro-ND PIP /
ZA 2/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /
ZA 2/3 PC / / / / / PIP /
ZA 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /
ZA 4 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP /
ZA 5 SP / 60m2 + 20 m2 40% K+P+M raščeno območje PIP /
ZA 6 SP / 60m2 + 20 m2 40% K+P+M obcestna zazidava PIP /

ZGORNJA 
BESNICA ZB 1 CD(v) / 0,40 25% / raščeno območje PIP /

ZB 2 ZK / / / / / PIP /

ZB 3/1 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.122

ZB 3/2,3 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
ZB 3/4 PC / / / / / PIP /
ZB 3/5 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /

ZB 4 SSe / 0,35 30% K+P+M raščeno območje PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.123

ZB 5,6 SK / 0,40 25% K+P+1 raščeno območje PIP /
ZB 7 K2 / / / / / PIP /
ZB 8 PC / / / / / PIP /

ZB 9/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
ZB 9/3 PC / / / / / PIP /
ZB 10 CU / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

ZB 11 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.124

ZB 12 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M obcestna zazidava PIP /
ZB 13/1 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

ZB 13/2 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.125

ZB 13/3 PC / / / / / PIP /
ZB 14 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
ZB 15 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M raščeno območje PIP /
ZB 16 G / / / / / PIP /
ZB 17 K2 / / / / / PIP /
ZB 18 PC / / / / / PIP /
ZB 19 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

ZB 
20,23,24,25,26,27,29, 

32,36 
A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

ZB 21,22,31,33,34 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
ZB 28 A(sk) / 0,40 25% K+P+M razpršena poselitev PIP /

ZB 35 IK / 0,50 ZP 15% K+P+M razpršena poselitev PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.126

ZB 37 CD(i) / K+P+1 raščeno območje PIP /
ZB 38 CD(z) / K+P+1 raščeno območje PIP /

ZB 30,39 SSe / 0,35 30% K+P+1 raščeno območje PIP /
ZB 40 ZS / / / / / PIP /

ŽABLJE ŽAB 1/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 gručasta zazidava PIP posebna določba, 47. 
člen, točka 1.128

ŽAB 1/3 PC / / / / / PIP /
ŽABNICA ŽA 1 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

ŽA 2 CD(i) / K+P+1 posebno območje-KK PIP /

ŽA 3/1,2
CU

1,1
0,40 25%

K+P+1
posebno območje

PIP /

ŽA 3/3 PC / / / / / PIP /

ŽA 4/1,2
SK

/
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40 25%

K+P+1
obcestna zazidava

PIP /

ŽA 4/3
PC

/ / /
/ /

PIP /

ŽA 5 ZK / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.46

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 

v skladu s potrebami tehnologije 

v skladu z norm. in stand. 
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ŽA 6/1 SK(k) / 0,45 20% K+P+M obcestna zazidavaKK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.127

ŽA 6/2,3,4 SK(k) / 0,45 20% K+P+M obcestna zazidava PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.127

ŽA 6/5 PC / / / / / PIP /
ŽA 7 PC / / / / / PIP /

ŽA 8,10 VC / / / / / PIP /
ŽA 9 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno območje PIP /

DOBRAVE DO 1/1,2,3 PC / / / / KK PIP /
DO 1/4 K1 / / / / KK PIP /
DO 1/5 K1,K2,G / / / / KK PIP /
DO 1/6 K1,K2,G,VC / / / / KK PIP /
DO 1/7 K1,G / / / / KK PIP /
DO 1/8 G / / / / KK PIP /
DO 2/1 PC / / / / / PIP /
DO 2/2 K1,G / / / / / PIP /
DO 2/3 K1 / / / / / PIP /

DO 
3/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1

1,12,13,14,15
PC / / / / / PIP /

DO 3/16,17,18,24,25,26 K1,K2, G / / / / / PIP /

DO 3/19 K1,K2,G,VC / / / / / PIP /
DO 3/20,23,27 K1 / / / / / PIP /

DO 3/21 K1,K2,G,VC / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.1

DO 3/22 K1,G / / / / / PIP /
DO 3/28 K1,G,VC / / / / / PIP /
DO 3/29 K1,K2 / / / / / PIP /
DO 3/30 K2 / / / / / PIP /

DO 4 G / / / / / PIP /
DO 5/1,2,3 PC / / / / / PIP /

DO 5/4 K1 / / / / / PIP /
DO 5/5 K1,VC / / / / / PIP /

DO 5/6,7 K1,K2,G,VC / / / / / PIP /

DO 6 G / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.1

DO 7/1 PC / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 1.92

DO 7/2,4 K1,G / / / / / PIP /
DO 7/3,5,6 K1 / / / / / PIP /

DO 8 K1,G / / / / / PIP /
DO 9 K2,G / / / / / PIP /

DO 10/1,2 PC / / / / / PIP /
DO 10/3 K1,G / / / / / PIP /
DO 10/4 K1 / / / / / PIP /
DO 11/1 PC / / / / / PIP /
DO 11/2 K1 / / / / / PIP /
DO 11/3 K1, G / / / / / PIP /
DO 12 K2 / / / / / PIP /
DO 13 K1 / / / / / PIP /

SORŠKO POLJE SP 1/1 PO / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.3

SP 1/2 PO / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.4

SP 2/1,2,3,5 PC / / / / / PIP /

SP 2/4 K1, G / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.5

SP 2/6,10 K1,G / / / / / PIP /
SP 2/7 K1,K2, G / / / / / PIP /

SP 2/8, 12 K1 / / / / / PIP /
SP 2/9 K1,K2,G / / / / / PIP /

SP 2/11 K1 / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.11

SP 3/1 PC / / / / / PIP /

SP 3/2,3 K1,G / / / / / PIP
za SP 3/3 posebna 
določba 47. člena, 

točka 2.6
SP 4/1 K1 / / / / / PIP /
SP 4/2 K1 / / / / / PIP /
SP 5 f / / / / / PIP /
SP 6 VC / / / / / PIP /

SP 7/1 PŽ / / / / / PIP /

SP 7/2,3,4,5,6,7,8,9,22 PC / / / / / PIP /

SP 7/10,14 K1 / / / / / PIP /
SP 7/11,13,17 K1,K2,G / / / / / PIP /

SP 7/12,20 G / / / / / PIP /
SP 7/18, 19 K1,G / / / / / PIP /
SP 7/15,16 K2,G / / / / / PIP /

SP 7/21 K1,G / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.7

SP 8/1 PŽ / / / / KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.8

SP 8/2,3 PC / / / / KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.8

SP 8/4,5,6,9 K1 / / / / KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.8

SP 8/7 K1,G / / / / KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.8

SP 8/8 K1,G / / / / KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.8

SP 8/10,11 K1 / / / / KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.7

SP 9/1 PC / / / / / PIP /
SP 9/2 K1,VC / / / / / PIP /
SP 10 PC / / / / / veljavni DPN /
SP 11 K1 / / / / / PIP /
SP12 K1, G / / / / / PIP /

ŠKOFJELOŠKO 
HRIBOVJE ŠH 1 f / / / / / PIP /

ŠH 2 K2,G / / / / KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.9

ŠH 3/1 PC / / / / / PIP /

ŠH 3/2,3 K2, G / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.10

ŠH 3/4,5 K2 / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.10
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ŠH 4 K2,G / / / / KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.11

ŠH 5 K2,G / / / / KK PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.12

ŠH 6/1 VI / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 4.1

ŠH 6/2 K2, G / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 4.1

ŠH 7 VC / / / / / PIP /
ŠH 8/1 PŽ / / / / / PIP /

ŠH 
8/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14
PC

/ / / / /
PIP /

ŠH 8/15,22 K1,K2,G / / / / / PIP /
ŠH 8/16,17 K2 / / / / / PIP /

ŠH 8/18,19,21,24 K2,G / / / / / PIP /

ŠH 8/20,23,28,29,30 K2
/ / / / /

PIP /

ŠH 8/25 K1,K2,G,VC / / / / / PIP /
ŠH 8/26 K1,G,VC / / / / / PIP /
ŠH 8/27 G / / / / / PIP /

ŠH 9,10,12 K2 / / / / / PIP /
ŠH 11 K2, G / / / / / PIP /

ŠH 13 LN / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 4.2

ŠH 14 LN / / / / / PIP posebna določba 47. 
člen, točka 2.13

ŠH 15/1 VI / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 4.3

ŠH 15/2 K1, K2, G / / / / / OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 4.3

ŠH 16 PC OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.21 in 3.24

ŠH 17 PC OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.21 in 3.24

ŠH 18 PC OPPN usmeritev 48. člen, 
točka 3.21 in 3.24

LEGENDA:
ZP  - zelene površine
OBP  - odprte bivalne površine
ND
KK kulturna krajina

Opomba:

 - območja obstoječih ali načrtovanih OPPN ali DPN

naselbinska dediščina

 - Za EUP opredeljena kletna etažA(k), v stolpcu 7 se lahko izvede tudi v več kletnih etažah
 - Za EUP za katere je relevanten delež zelenih površin (ZP) ta nadomešča delež odprtih bivalnih površin. Ta usmeritev je razvidna 
v EUP iz oznake (ZP) v stolpcu 6.
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TREBNJE

1089. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – 
rebalans I

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), določil Zakona o finan-
ciranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 
– ZUUJFO); 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617); ob 
upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16) v skladu 
s 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 
in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 22. redni 
seji dne 19. 4. 2017 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – 
rebalans I

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 (Ura-

dni list RS, št. 12/17) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:

»2. člen
(obseg in struktura proračuna)

Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajev-
nimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2017 se 
določa v naslednjih zneskih:

SKUPINA/PODSK. KONTOV OPIS LETO 2017
 v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 12.707.433,11

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 10.289.349,46

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 8.597.414,00

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 7.192.534,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.080.480,00

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE 324.400,00

706 DRUGI DAVKI 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 1.691.935,46

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 698.987,46

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 11.225,00

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 47.300,00

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 75.000,00

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 859.423,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 1.301.000,00

720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 401.000,00

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00

722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 900.000,00

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 4.500,00

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 4.500,00

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 1.112.583,65

740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 619.724,18

741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 492.859,47

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 14.970.122,83

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 2.937.008,46

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 620.632,85

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 92.844,55

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.065.936,66

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 82.600,00

409 REZERVE 74.994,40

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 5.010.912,68

410 SUBVENCIJE 47.000,00

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM 3.170.665,09

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 617.759,20

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 1.175.488,39

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 6.694.161,69

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 6.694.161,69

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(430+431+432) 328.040,00

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, 
KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 164.756,00

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 163.284,00

III. PRORAČUNSKI 
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.–II.) 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ 
ODHODKI) –2.262.689,72

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 4.660,80
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75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 4.660,80

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 4.660,80

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 DANA POSOJILA 0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0

443 POVEČANJE NAMENSKEGA 
PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 
IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, 
KI IMAJO PREMOŽENJE 
V SVOJI LASTI 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) 4.660,80

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.038.575,00

50 ZADOLŽEVANJE 1.038.575,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.038.575,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 542.357,88

55 ODPLAČILA DOLGA 542.357,88

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 542.357,88

IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.II.V.VIII.) –1.761.811,80

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) 496.217,12

XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.VIII.IX. = III.) 2.262.689,72

XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad za drugo 1.761.811,80

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 konte in podkonte, določene s predpisanim 
enotnim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje www.
trebnje.si.«.

2. člen
(objava in uveljavitev odloka)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi.

Prilogi k temu odloku pa se objavita na spletni strani Ob-
čine Trebnje: www.trebnje.si.

Št. 410-201/2016-79
Trebnje, dne 19. aprila 2017

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

1090. Sklep o določitvi tržne najemnine za službena 
stanovanja v lasti Občine Trebnje

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list 
RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) in v skladu s 13. členom Pra-
vilnika o oddaji službenih stanovanj v najem (Uradni list RS, 
št. 51/96) je Občinski svet Občine Trebnje na 22. redni seji dne 
19. 4. 2017 sprejel

S K L E P
o določitvi tržne najemnine za službena 

stanovanja v lasti Občine Trebnje

1.
Za službena stanovanja se določi prosto oblikovana – 

tržna najemnina.

2.
Najemnine po veljavno sklenjenih najemnih pogodbah za 

službena stanovanja se uskladijo s tem sklepom v roku enega 
meseca po uveljavitvi tega sklepa.

3.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi načina in postopka za izračun višine najemnin, ki jih 
Občina Trebnje zaračunava najemnikom v službenih stanova-
njih št. 00722/20142 (Uradni list RS, št. 65/14).

4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-22/2014
Trebnje, dne 19. aprila 2017

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

POPRAVKI

1091. Popravek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah občinskega podrobnega 
prostorskega načrta območja Či2 – centralne 
dejavnosti v Čirčah

P o p r a v e k

V Odloku o spremembah in dopolnitvah občinskega po-
drobnega prostorskega načrta območja Či2 – centralne dejav-
nosti v Čirčah, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 17/17, z dne 
10. 4. 2017, se v preambuli črta pomotoma vpisano besedilo 
»ter 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, 
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št. 33/07)« in nadomesti z besedilom »ter 22. člena Statuta 
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16 in 1/17)«.

Št. 350-12/2016
Kranj, dne 14. aprila 2017

Župan
Mestne občine Kranj

Boštjan Trilar l.r.

PREKLICI
1092. Preklic Odloka o načinu izvajanja oskrbe 

s pitno vodo v Občini Ig

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, 
št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 19. redni seji dne 12. 4. 
2017 sprejel

P R E K L I C 
Odloka o načinu izvajanja oskrbe s pitno vodo  

v Občini Ig

1. člen
Odlok o načinu izvajanja oskrbe s pitno vodo v Občini Ig, 

objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/06 dne, 31. 7. 2006, se 
preklicuje.

2. člen
Preklic začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije.

Št. 3542/017/2006
Ig, dne 13. aprila 2017

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

VSEBINA

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1005. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 2987

MINISTRSTVA
1006. Pravilnik o spremembah Pravilnika o preverjanju 

varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju pre-
sojevalcev varnosti cest 2987

1007. Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in 
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 
vrtca 2987

1008. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove 
»Fundacija Vipassana, ustanova za meditacijo« 2988

USTAVNO SODIŠČE
1009. Odločba o razveljavitvi sklepov Vrhovnega sodišča 

in Višjega sodišča v Ljubljani, o odločitvi o sporni 
pravici ter o zavrženju pobud 2988

1010. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe 2997

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1011. Odločba o prenehanju veljavnosti Odločbe o dolo-
čitvi mej posebno nadzorovanega območja rume-
nih krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis 
Woll.) 2998

OBČINE
ČRENŠOVCI

1012. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-
računu Občine Črenšovci za leto 2017 2999

DOBJE
1013. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu za Občino 

Dobje 3000

DOBRNA
1014. Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 

2016 3048
1015. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lo-

kacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, 
Dobrna 3048

1016. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o po-
rabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarje-
nje z divjadjo 3049

1017. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi 3050

DOBROVA  POLHOV GRADEC
1018. Zaključni račun Občine Dobrova  Polhov Gradec 

za leto 2016 3050
1019. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem na-

črtu za enoto urejanja prostora PG12 3050
1020. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za postavi-

tev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobro-
va  Polhov Gradec od leta 2017 do 2023 3056

DRAVOGRAD
1021. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 

»pomoč družini na domu« 3059

GORENJA VAS  POLJANE
1022. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje 

letnega programa športa v Občini Gorenja vas  
Poljane 3060

GORNJI PETROVCI
1023. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci 

za leto 2016 3076
1024. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci 

za leto 2018 3079
1025. Odlok o plakatiranju v Občini Gornji Petrovci 3081
1026. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Gornji Petrovci za leto 2017 3082
1027. Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodar-

skih javnih službah v Občini Gornji Petrovci 3083
1028. Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja 

obveznih gospodarskih javnih služb zbiranje komu-
nalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov 
na območju Občine Gornji Petrovci 3084

GROSUPLJE
1029. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gro-

suplje 3084
1030. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

računu Občine Grosuplje za leto 2017 3094
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1031. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena št. I/2017 3095

IDRIJA
1032. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta (OPPN) Pustota – SI_11/1_
SSe v Spodnji Idriji 3096

IG
1033. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig 

za leto 2016 3097
1034. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Ig 3099
1035. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo in 

zaračunanih cenah odvajanja komunalne in pada-
vinske odpadne vode v Občini Ig 3105

ILIRSKA BISTRICA
1036. Pravilnik o postopku za dodelitev sredstev za sofi-

nanciranje opreme za izobraževalni center sodob-
nih tehnologij 3105

1037. Sklep o potrditvi mandata za funkcijo člana Občin-
skega sveta Občine Ilirska Bistrica 3106

IVANČNA GORICA
1038. Odlok o predkupni pravici Občine Ivančna Gorica 3106
1039. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov 

izvajalcev, ki niso predmet drugih javnih razpisov 
iz proračuna Občine Ivančna Gorica 3107

1040. Sklep o podelitvi priznanj oziroma nagrad Občine 
Ivančna Gorica za leto 2017 3109

1041. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici 
Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica 3110

1042. Sklep o pridobiti statusa javnega dobra na parc. 
št. 600/6, k.o. 1819 – Velike Pece 3110

1043. Sklep o pridobiti statusa javnega dobra 
parc. št. 1166/4, 899/15, 899/14, 899/12, 897/6 
vse k.o. 1821 – Vrhe 3110

1044. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
na zemljiščih parc. št. 873/28, parc. št. 873/29 obe, 
k.o. 1819 – Velike Pece 3111

1045. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
na zemljišču parc. št. 1529/2, k.o. 1821 – Vrhe 3111

1046. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
na zemljiščih parc. št. 974/2, 1011/2, obe k.o. 1827 
– Krka in parc. št. 1489/1, 1491/1, 1492/1, 1493/1, 
1496/1, 1518/1 vse k.o. 1821 – Vrhe 3111

1047. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
na zemljiščih parc. št. 881/2, 882/1, 882/2, 882/3, 
882/4, 882/5, 882/6, 882/7, 882/8, 882/9 vse k.o. 
1821 – Velike Pece in parc. št. 776/2, k.o. 1820 – 
Gorenja vas 3112

1048. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra na zemlji-
ščih 3112

JESENICE
1049. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske 3112

KAMNIK
1050. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kamnik 3114
1051. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Kamnik 3114
1052. Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavno-

sti v Občini Kamnik 3116
1053. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob-

činskih cestah 3120
1054. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in 

projektov v Občini Kamnik 3121
1055. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega pro-
računa za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovi-
te rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije 
v gospodinjstvih na območju Občine Kamnik 3124

KRANJ
1087. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine 
Kranj – spremembe št. 1 3170

1088. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine 
Kranj – spremembe št. 2 3199

LOŠKI POTOK
1056. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za 

leto 2016 3124
1057. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 

vode na območju Občine Loški Potok 3125
1058. Pravilnik o pokroviteljstvu ter financiranju drugih 

društvenih dejavnosti v Občini Loški Potok 3134
1059. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja ko-

munalne odpadne vode na območju Občine Loški 
Potok 3135

1060. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene sto-
ritev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode za leto 2017 na območju Občine 
Loški Potok 3136

METLIKA
1061. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za na-

mene pokroviteljstva v Občini Metlika 3137

MIREN  KOSTANJEVICA
1062. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine 
Miren  Kostanjevica za parcele št. 370/49, 370/51 
in 370/55 vse k.o. 2318 – Bilje 3138

MIRNA
1063. Odlok o spremembi poteka meje med naseljema 

Stan in Debenec 3138

MIRNA PEČ
1064. Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za 

leto 2016 3139

PIRAN
1065. Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 

2017 3140

PODČETRTEK
1066. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Pod-

četrtek 3142
1067. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Pod-

četrtek za leto 2016 3147
1068. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih social-

nih pomoči iz proračuna Občine Podčetrtek 3147
1069. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 

pomoč družini na domu 3153
1070. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1210 – Prista-

va 3153
1071. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1240 – Sedlar-

jevo 3153
1072. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1233 – Verače 3153

STRAŽA
1073. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu v Občini Straža 3154

TIŠINA
1074. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 

2016 3154
1075. Odlok o javnem redu in miru na območju Občine 

Tišina 3155
1076. Sklep o ceniku storitev režijskega obrata Občine 

Tišina 3158
1077. Sklep o odpisu terjatev do kupcev 3159
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TREBNJE
1089. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

računu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans I 3218
1090. Sklep o določitvi tržne najemnine za službena sta-

novanja v lasti Občine Trebnje 3219

VIPAVA
1078. Spremembe Statuta Občine Vipava 3159
1079. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 

2016 3159
1080. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega 

pomena v naselju Goče, v Občini Vipava 3160
1081. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstve-

ne storitve pomoč družini na domu 3167
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20. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije o 
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