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VLADA
2778. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 

o vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnikov Rižane

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 
74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – 
ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnikov Rižane

1. člen
V Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodo-

nosnikov Rižane (Uradni list RS, št. 49/08) se drugi odstavek 
2. člena spremeni tako, da se glasi:

»(2) Območja zajetij so prikazana na publikacijski karti iz 
prejšnjega odstavka ter označena z belo barvo in oznako »0«. 
Določena so okoli zajetih izvirov in črpalnih vrtin ter so navede-
na na seznamu iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe. Zajeti 
izviri so prikazani z znakom, ki je pravokotnik modre barve, in 
črpalne vrtine z znakom, ki je krog modre barve.«.

2. člen
Četrti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je 

na notranjih območjih dovoljena rekonstrukcija obstoječih ali 
gradnja novih vojaških objektov, objektov za potrebe zaščite in 
reševanja ob naravnih in drugih nesrečah in objektov za varnost, 
če se pri rekonstrukciji ne spremenita velikost in namembnost 
objekta in če sprememba rabe objekta ali gradnja novega objek-
ta ne pomeni povečanja tveganja za onesnaženje vodnega 
telesa in če je pri rekonstrukciji ali gradnji novega objekta k pro-
jektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
po predpisih o graditvi objektov izdano vodno soglasje.«.

3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:

»8. člen
Vodno soglasje se izda za gradnjo na notranjih obmo-

čjih, če so upoštevane prepovedi in pogoji glede odvajanja 
odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri 
odvajanju odpadnih voda.«.

4. člen
V 10. členu se na začetku prvega odstavka doda oznaka 

»(1)«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbe 6. člena te uredbe je na širšem 

vodovarstvenem območju dovoljena gradnja železniške proge 
s pripadajočimi predori ter z njimi povezanimi ureditvami in na-
pravami, če je gradnja v skladu s predpisi, ki urejajo umeščanje 
2. tira železniške proge na odseku Divača–Koper v prostor, in 
se izda vodno soglasje, če je iz analize tveganja za onesna-
ženje razvidno, da je to tveganje zaradi gradnje in izvajanja 
gradbenih del sprejemljivo, in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s 
katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in 
podzemnih voda, ter če so upoštevani naslednji posebni pogoji:

– predori morajo biti vodotesni. Preprečeno mora biti 
vsakršno izpiranje ali izcejanje onesnaževal iz predorov v pod-
zemno vodo;

– v času gradnje in obratovanja mora biti zagotovljena čim 
večja ohranitev obstoječega naravnega režima toka podzemne 
vode. Podzemne vode iz kraškega vodonosnika se ne smejo 
preusmerjati iz enega v drug vodonosnik;

– predori skozi kraški vodonosnik ne smejo biti drenira-
ni, razen na tistih odsekih, na katerih je prepustnost kraške 
kamnine slaba. Vodo iz dreniranih odsekov predorov je treba 
s ponikanjem vračati v isti vodonosnik, kjer je to mogoče, ali 
jo zajeti tako, da njena kakovost ni spremenjena in je mogoča 
njena nadaljnja uporaba, pri čemer ima javna oskrba s pitno 
vodo prednost pred rabo voda za druge namene. Odpadne 
vode se ne smejo mešati z zajetimi izviri ali zalednimi vodami;

– kjer predori sekajo kraške kanale, po katerih se stalno 
ali občasno pretaka voda, je treba zagotoviti obvode, ki ohra-
njajo enak presek za pretok vode in preprečujejo preusmeritev 
njenega pretoka;

– izkopi predorov morajo potekati od spodaj navzgor;
– za izvedbo tesnilnih sistemov (tesnilne zavese, injek-

tiranje, uporaba brizganega betona) se uporablja beton z ne-
alkalnimi pospeševalci vezanja. Pri gradnji se za beton lahko 
uporabljajo le tisti dodatki, ki ne vsebujejo škodljivih snovi za 
tla, vodno okolje in zdravje ljudi;

– pri gradnji ne sme biti izgub cementnega mleka ali 
injekcijske mase;

– dostopne poti do gradbišč oziroma vzdrževalne in inter-
vencijske poti morajo biti asfaltirane, zagotovljeno mora biti nad-
zorovano odvodnjavanje odpadnih voda. Preprečeno mora biti 
vsakršno izpiranje ali izcejanje odpadnih voda v podzemno vodo;

– med gradnjo je treba vse odpadne vode iz predorov 
zajeti in odvesti zunaj vodovarstvenega območja. Za prepreče-
vanje izgube odpadnih voda v vodonosnik morajo biti odvodni 
jarki utrjeni in zatesnjeni;

– med gradnjo je na območju gradbišča parkiranje, vzdr-
ževanje naprav in opreme ter pretakanje goriva na neutrjenih 
površinah ali na utrjenih površinah, ki nimajo zagotovljenega 
zbiranja in odvajanja odpadnih voda, prepovedano;

– uporaba gradbenih odpadkov za zapolnjevanje vrtač in 
kavern je prepovedana;

– med gradnjo in obratovanjem je treba zagotoviti monito-
ring kemijskega in količinskega stanja podzemnih voda;
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– med obratovanjem predorov morajo biti odpadne vode 
zajete v vodotesnih sistemih in odvedene zunaj vodovarstvenega 
območja. Preprečeno mora biti vsakršno izpiranje ali izcejanje 
odpadnih voda v podzemno vodo;

– med gradnjo in obratovanjem predorov je treba o morebitni 
nesreči, vdoru vode ali mulja in kakršnem koli izlitju nemudoma 
obvestiti upravljavca vodnih virov Rižane;

– poročilo o analizi tveganja in vsi zaščitni ukrepi, predvideni 
v njej, morajo biti sestavni del projektne dokumentacije za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja in projektov za izvedbo del;

– z analizo tveganja in zaščitnimi ukrepi mora biti seznanjen 
upravljavec vodnih virov Rižane in mora podati mnenje v postopku 
pridobivanja vodnega soglasja.«.

5. člen
V četrtem odstavku 14. člena se v prvi alinei za besedilom 

»rekonstrukcijo obstoječega hleva za prašiče za potrebe spre-
membe reje vrst živali v rejo konj na globokem nastilju« doda 
besedilo »ter za potrebe skladišča za krmo in za spravilo kmetijske 
mehanizacije«.

V drugi alinei se besedilo »mejne vrednosti vnosa nevarnih 
snovi in gnojil v tla« nadomesti z besedilom »varstvo voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov«.

Tretja alinea se črta.
Sedma alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– površino, namenjeno parkiranju, na parceli št. 1407/3 

k.o. Hrastovlje, ki mora biti utrjena in izvedena tako, da se pada-
vinska odpadna voda čim bolj počasi preceja v tla posredno skozi 
zaščitno vrhnjo plast. Preprečeno mora biti vsakršno zbiranje in 
koncentriranje padavinske odpadne vode v ceveh, jarkih, kanalih 
ali lužah. Pri morebitnem incidentnem razlitju onesnaževal mora 
biti zagotovljeno njihovo zadrževanje v zaščitni vrhnji plasti ter pra-
vočasno ukrepanje z izkopom in odvozom onesnažene zemljine, 
preden bi onesnaževalo prodrlo v vodonosnik;«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Na kmetiji iz prejšnjega odstavka se mora odstraniti 

obstoječo greznico. Do priključitve na javno kanalizacijo se mora 
zagotoviti zbiranje komunalne odpadne vode v nepretočni greznici 
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, in v skladu z naslednjimi 
zahtevami:

– nepretočna greznica mora biti zaščitena pred mehanskimi 
poškodbami;

– površina pretakališča mora biti izvedena tako, da je pri 
praznjenju greznice preprečeno odtekanje komunalne odpadne 
vode v okolje ali pronicanje v tla;

– nepretočna greznica, vkopana v tla, mora biti izvedena:
a) z dvojnim plaščem in opremljena z napravo, ki na ustre-

znem kontrolnem mestu zvočno ali svetlobno opozori na nete-
snost greznice ali na iztekanje komunalne odpadne vode, ali

b) z enojnim plaščem, nameščenim v grajeni in z vseh strani 
zaprti objekt, katerega dno in stene so neprepustni za komunalno 
odpadno vodo in ki ima takšno prostornino, da se v njem ob mo-
rebitnem iztekanju zadrži vsa komunalna odpadna voda;

– nepretočna greznica na terenu mora biti izvedena in 
opremljena tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje 
komunalne odpadne vode. Imeti mora zadrževalni sistem za pre-
strezanje in zadržanje iztekajoče se komunalne odpadne vode, ki 
ne sme odtekati v okolje ali pronicati v tla,

– lastnik nepretočne greznice mora zagotoviti praznjenje 
in prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice z 
uporabo storitev javne službe na območju, kjer se ta voda odvaja 
v nepretočno greznico.«.

Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi 
odstavek.

6. člen
V osmem in devetem odstavku 16. člena se besedilo »mejne 

vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla« nadomesti z bese-
dilom »varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih 
virov«.

7. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:

»16.a člen
Na notranjih območjih je na kmetijskih zemljiščih prepoveda-

no gnojenje brez gnojilnega načrta. Gnojilni načrt mora biti izdelan 
v pisni obliki in biti ob inšpekcijskem nadzoru na vpogled pristoj-
nemu inšpektorju, če to zahteva. Vsebovati mora vsaj podatke o 
vrsti in količini uporabljenega mineralnega oziroma organskega 
gnojila za posamezno kmetijsko rastlino ter okvirni čas gnojenja. 
Gnojilni načrt se izdela v skladu s Smernicami za strokovno ute-
meljeno gnojenje, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, 
pristojnega za kmetijstvo. Za analizo tal za gnojilni načrt se lahko 
odvzame en povprečen vzorec tal za več parcel skupaj, če gre za 
enako rabo in enake talne lastnosti na teh parcelah.«.

8. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:

»22.a člen
(1) Lastniki ali drugi posestniki zemljišč na notranjih vodo-

varstvenih območjih morajo upravljavcem vodovoda ali izvajalcu 
državnega monitoringa stanja voda dopustiti dostop in redno vzdr-
ževanje objektov za izvajanje meritev količine in kakovosti vode, 
izvajanje meritev in odvzem vzorcev ali gradnjo novih objektov za 
izvajanje meritev količine in kakovosti vode.

(2) Ukinitev oziroma odstranitev objektov za izvajanje meri-
tev iz prejšnjega odstavka lahko odobri samo upravljavec vodo-
voda ali nosilec državnega monitoringa stanja voda, izvede pa od 
njiju pooblaščeni izvajalec.«.

9. člen
V prvem odstavku 24. člena se v 4. točki beseda »petim« 

nadomesti z besedo »šestim«.
Na koncu 6. točke se beseda »in« nadomesti z vejico.
V 7. točki se pika nadomesti z vejico in dodata se novi 8. in 

9. točka, ki se glasita:
»8. ne dopusti dostopa in vzdrževanja objektov za izva-

janje meritev količin in kakovosti vode ter za izvajanje meritev 
in odvzem vzorcev, gradnje novih objektov oziroma ukinitve in 
odstranitve objektov za izvajanje meritev iz 22.a člena te uredbe in

9. gnoji v nasprotju s 16.a členom te uredbe.«.

10. člen
Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Lastnik kmetijskega gospodarstva KMG-MID 

100350914 mora zagotoviti izvajanje druge in šeste alinee četrte-
ga odstavka in petega odstavka 14. člena te uredbe najpozneje 
do 31. decembra 2015.«.

11. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot priloga 

sestavni del te uredbe.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

12. člen
(1) Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in izdajo vo-

dnega soglasja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po 
dosedanjih predpisih.

(2) Inšpekcijski postopki z vzorčenjem tal na kmetijskih ze-
mljiščih na vodovarstvenih območjih v rastni sezoni 2012, uvedeni 
pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s to uredbo.

13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00728-40/2012
Ljubljana, dne 21. septembra 2012
EVA 2012-2330-0162

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA: 
 
»PRILOGA 3: 

 
Tabela 1.1 

     

      
CC.Si ** I STANOVANJSKE STAVBE 1,3 VVO I VVO II VVO III

111 1 Enostanovanjske stavbe – pd  + 
112 2 Večstanovanjske stavbe – pd  + 
113 3 Stanovanjske stavbe za posebne namene – pd  + 

  
     

CC.Si II NESTANOVANJSKE STAVBE 1,3 VVO I VVO II VVO III
121 1 Gostinske stavbe – pd  + 
122 2 Upravne in pisarniške stavbe – pd  + 

12301 3 Trgovske stavbe – pd  + 
12302 4 Sejemske dvorane, razstavišča – – + 
12303 5 Bencinski servisi – – pp
12304 6 Stavbe za druge storitvene dejavnosti – pd + 
1241 7 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij 

in z njimi povezane stavbe – pp 7,10 pd10 

1242 8 Garažne stavbe – – pd
1251 9 Industrijske stavbe – – pp 
1252 10 Rezervoarji, silosi in skladišča, razen rezervoarjev za zemeljski 

plin ter silosov in skladišč nenevarnih snovi – – – 

 10a Silosi in skladišča nenevarnih snovi – pp pd 
 10b Rezervoarji za zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin – – pp 

1261 11 Stavbe za kulturo in razvedrilo – pd  + 
1262 12 Muzeji in knjižnice – pd  + 
1263 13 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo  – pd  + 
1264 14 Stavbe za zdravstvo – pp pd 
1265 15 Športne dvorane – pd  + 
12711 16 Stavbe za rastlinsko pridelavo, vključno z rastlinjaki, ki niso 

uvrščeni med enostavne objekte – pp pd 

12712 17 Stavbe za rejo živali (do 5 glav velike živine) – pd pd 
 17a Stavbe za rejo živali (več kot 5 glav velike živine) – pp pd 

12713 18 Stavbe za spravilo pridelka – pd  + 
12714 19 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe – pd  + 
12721 20 Stavbe za opravljanje verskih obredov – pd  + 
12722 21 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti – pd  pd 
12730 22 Kulturni spomeniki + + + 
12740 23 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje – pd  + 

  
     

CC.Si III OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE 1,3 VVO I VVO II VVO III
21110 1 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste – pip2 pip2 
21120 2 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne 

ceste  pp2 pd + 

21210 4 Glavne in regionalne železnice –25,10 pip28,10 pip28,10

21220 5 Mestne železnice – pip28,10 pip28,10

21311 6 Letališke steze in ploščadi, razen helikopterskega letališča nad 
terenom na delu zgradbe – – pip 
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 6a Helikoptersko letališče nad terenom na delu stavbe – pp26 pp26 
21312 7 Letalski navigacijski objekti pp + + 
21410 8 Mostovi in viadukti pp pd pd 
21420 9 Predori in podhodi  – pp5 pd6 
21510 10 Pristanišča in plovne poti – pd pd 
21520 11 Pregrade in jezovi pp pd  pd 
21530 12 Dovodni in odvodni kanali ter osuševalni sistemi, razen 

namakalnih sistemov – – + 

 12a Namakalni sistemi – pp27 pp27 
  

     

CC.Si IV CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA  
IN ENERGETSKI VODI 1,3 VVO I VVO II VVO III

22110 1 Naftovodi in prenosni (transportni) plinovodi, razen za zemeljski 
plin – – pip 

 1a Prenosni plinovodi za zemeljski plin – pip pp 
22121 2 Prenosni vodovodi  pp pd pd 
22122 3 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode pd pd pd 
22130 4 Prenosna komunikacijska omrežja – pd + 
22140 5 Prenosni elektroenergetski vodi – pd + 
22210 6 Distribucijski plinovodi, razen za zemeljski plin – pip pip 

 6a Distribucijski plinovodi za zemeljski plin – pd pd 
22221 7 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo pp + + 
22222 8 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak – pd + 
22223 9 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti pd13 pd13 pd13 
22231 10 Cevovodi za odpadno vodo20 –21,8 pd8,9 pd8,9

 10a Iztok ali iztočni objekt za odvajanje industrijske odpadne vode 
na površje tal ali s ponikanjem v tla – – pp15 

 10b Iztok ali iztočni objekt za odvajanje komunalne odpadne vode 
na površje tal ali s ponikanjem v tla – pd14 pd14 

 10c Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode iz utrjenih, 
tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin na površje 
tal ali s ponikanjem v tla čez lovilnik olj 

– pd24 pd24 

 10d Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode  neposredno 
v površinsko vodo – pd23 pd23 

 10e Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske vode s strešnih 
površin na površje tal ali s ponikanjem v tla – pd24 +24 

22232 11 Čistilne naprave za industrijske ali komunalne odpadne vode ali 
skupne čistilne naprave oziroma nadgradnje ali posodobitve 
obstoječih, kadar gradnja in izvedba gradbenih del dosega ali 
presega pragove, določene s predpisi o vrstah posegov v 
okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje in je 
presoja vplivov na okolje obvezna. 

– pip pip 

 11a Čistilne naprave za industrijske ali komunalne odpadne vode ali 
skupne čistilne naprave oziroma nadgradnje ali posodobitve 
obstoječih, kadar gradnja in izvedba gradbenih del ne dosega 
pragov, določenih po predpisih o vrstah posegov v okolje, za 
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. 

– pp pp 

22240 12 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska 
komunikacijska omrežja pp pd + 

 13 Objekti in naprave za umetno napajanje ali bogatenje 
podzemne vode iz enega vodonosnika v drugega pp pp pp 
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CC.Si V KOMPLEKSNI INDUSTRIJSKI OBJEKTI 1,3 VVO I VVO II VVO III
23010 1 Rudarski objekti (vključno z gramoznicami) – – pip12

23020 2 Energetski objekti – – pip 
23030 3 Objekti kemične industrije, razen objektov iz 3a in 3b – – pp 

 3 a Naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, v 
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, razen naprav iz 
CC.Si 24203 iz 5, 5a, 5b in 5c 

– – pp 

23030 3 b Obrati, ki pomenijo vir tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z 
nevarnimi kemikalijami v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
okolja 

– – pp 

23040 6 Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje, 
razen objektov iz 3 a in 3 b – – pip 

   
    

CC.Si VI DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI 1,3 VVO I VVO II VVO III
24110 1 Športna igrišča – pp pd 
24122 2 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti 

čas, razen igrišča za golf  – pp pd 

  Igrišče za golf –  – – 
24201 3 Vojaški objekti – – pp 
24202 4 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na 

ogroženih območjih pp pp pd 

24203 5 Odlagališča nevarnih odpadkov, razen odlagališč nenevarnih ali 
inertnih odpadkov – – – 

 5a Odlagališča nenevarnih ali inertnih odpadkov  – – pp 
 5b Objekti za zbiranje ali obdelavo nevarnih odpadkov, razen 

objektov za zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov – – pp 

 5c Objekti za zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov – pp pp 
24204 6 Pokopališča – – pd 
24205 7 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje  – pd pd 

      
Tabela 1.2      

  IZVAJANJE GRADBENIH DEL VVO I VVO II VVO III
 1 Gradbišče v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, na 

zemljišču s površino, večjo od 1 ha – pp pd 

 2 Parkirišče na gradbišču za delovne stroje in naprave (brez 
vzdrževanja vozil in strojev) – pd + 

 3 Prostor za vzdrževanje vozil in strojev ali začasna skladišča za 
goriva in maziva ali gradbena kemična sredstva  –  pd + 

 4 Sanitarije na gradbišču  –11 –11 –11 
 5 Začasna skladišča na gradbišču za betonske elemente – pd + 
 6 Oskrba strojev in naprav z gorivom na gradbišču (pretakanje 

goriva) – pp + 

 7 Izkopi na gradbišču pd1,5 pd1,5 +3,6

 8 Uporaba in čiščenje naprav za izdelavo betona ipd., strojev za 
geotehnično vrtanje in rezkalnikov na gradbišču – pd + 

 9 Uporaba brizganega betona – pp + 
 10 Uporaba odpadnega gradbenega materiala  – pp + 
 11 Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz odpadkov s 

predelavo odpadkov za gradnjo objektov – pp + 
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 12 Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo 
snovi, škodljive za vodo – – – 

 13 Čiščenje in obdelava površin objektov in gradbenega materiala, 
če pri tem nastaja odpadna voda (npr. pranje fasade) – + + 

 14 Spreminjanje morfologije zemljišč z nasipavanjem ali 
odstranjevanjem zemljine  – pp pd6 

 15a Gradnja tesnilnih zaves za zaščito vodnega vira  pp pp pd 
 15b Gradnja tesnilnih zaves za preostalo – pp pp 
 16 Injektiranje  – pd4 + 
 17 Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s suhim vrtanjem, izkopom 

ali zabijanjem  – pd pd 

 18 Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako – pp pd
 19 Vgradnja pilotov s cementacijo v vrtini  – pp + 
 20 Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (za namakanje, 

oskrbo s tehnološko vodo, uporabo geotermalne energije…) – pd13 pd13 

 21 Vrtanje za oskrbo s pitno vodo in za potrebe državnega 
monitoringa stanja voda pp13 pd13 pd13 

      
Tabela 1.3  

    

 I NEZAHTEVNI OBJEKTI * 1,3 VVO I VVO II VVO III
 1 Objekti za lastne potrebe:    
  drvarnica, enoetažna pritlična lopa, uta + + + 
  garaža, steklenjak, bazen, utrjene dovozne poti pd + + 
  nepretočna greznica, pretočna greznica – – – 
 2 Ograje + + + 
 3 Škarpe in podporni zidovi + + + 
 4 Pomožni infrastrukturni objekti:    
  pločnik, kolesarska steza, postajališče, bazne postaje 

namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, antenski drog, 
prostor s telekomunikacijsko opremo v zabojniku, pomožni 
objekti za spremljanje stanja okolja, pomožni objekti vodne 
infrastrukture 

pd + + 

  mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 
populacijskih enot –35 pd17 pd 

 5 Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:     
  kozolec, senik, skedenj, kmečka lopa, gozdna cesta, grajena 

gozdna vlaka, poljska pot, betonsko korito pd + + 

  silos, vodni zbiralnik, vkopan v tla, rastlinjak, obora za rejo 
divjadi – pd + 

  gnojišče, zbiralnik gnojnice in gnojevke –22 pd16 +16

 6  Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi in 
prireditvam     

  kiosk, tipski zabojnik, pomol pd + + 
 7 Spominsko obeležje pd + + 
 8 Objekti za oglaševanje – + + 
 9 Prijavnica pd + + 
 10 Objekti za telekomunikacijsko opremo pd + + 
          
 II ENOSTAVNI OBJEKTI * 1,3 VVO I VVO II VVO III
 1 Objekti za lastne potrebe:    
  nadstrešek, zbiralnik za kapnico, utrjena dvorišča + + + 
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  enoetažni pritlični objekt – – + 
  zajetje, vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo – – – 
  rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na 

objekt –19 pd pd 

  mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 
populacijskih enot – – – 

 2 Pomožni infrastrukturni objekti:    
  pomožni cestni objekti, razen objektov za odvodnjavanje cest 

pomožni železniški objekti, razen objektov za odvodnjavanje 
železniških tirov, 
pomožni letališki objekti, 
pomožni pristaniški objekti, razen objektov za odvodnjavanje, 
pristaniške ploščadi, 
pomožni žičniški objekti, 
pomožni energetski objekti, 
telekomunikacijske antene in oddajniki, katerih uporabni signal 
ne pokriva več kakor 100-metrski pas okoli oddajne točke, 
pomožni komunalni objekti, razen tipskih ali montažnih greznic, 
malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 
populacijskih enot, in zbiralnic ločenih frakcij komunalnih 
odpadkov, 
pomožni objekti na mejnih prehodih,  
pomožni objekti za spremljaje stanja okolja 

pd + + 

  vrtina ali vodnjak, potreben za raziskave pd13,29 pd13 pd13 
  objekt za odvodnjavanje cest, objekt za odvodnjavanje 

železniških tirov, objekt za odvodnjavanje pristaniške ploščadi  – pd + 

  tipske ali montažne greznice, male komunalne čistilne naprave 
z zmogljivostjo, manjšo od 50 populacijski enot – – – 

  zbiralnice ločenih frakcij komunalnih odpadkov – pd pd 
 3 Pomožni obrambni objekti  – pd + 
 4 Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:     
  čebelnjak, gozdna učna pot, kašča, kozolec, senik, ograje za 

pašo živine, grajena gozdna vlaka, poljska pot, gozdna cesta pd + + 

  hlevski izpust  –22 pd16 +16

  rastlinjak, ribnik, krmišče, molzišče  – pd + 
  vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč – pd + 
 5  Začasni objekti    
  odprt sezonski gostinski vrt, pokrit prostor z napihljivo 

konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom, začasna 
tribuna za gledalce na prostem 

pd + + 

  pokrit prireditveni prostor s sanitarnimi prostori, cirkus – pd + 
 5a Začasni objekti, namenjeni skladiščenju,  – pd + 
 6 Vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem:    
  kolesarska steza, planinska pot, sprehajalna pot in steza za 

trim, vzletišče, igrišče za šport pd + + 

  smučišče – pp pd 
  športno strelišče – pd + 
 7 Vadbeni objekti, namenjeni obrambnim vajam in vajam za 

zaščito, reševanje in pomoč  – pd + 

 8 Spominsko obeležje – + + 
 9 Urbana oprema    
  nadkrita čakalnica, javna kolesarnica, javna telefonska 

govorilnica, transparent, skulptura, vodnjak ali okrasni bazen, 
obešanka, otroško igrišče 

+ + + 

  montažna sanitarna enota –11 –11 –11 
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 III VZDRŽEVANJE OBJEKTOV * 1,3 VVO I VVO II VVO III
 1 Investicijska vzdrževalna dela:    
  namestitev vetrnice za proizvodnjo električne energije, 

namestitev klimatskih naprav, izvedba notranjih instalacij, 
izvedba klančin za dostop v objekt, ureditev dvorišč, vgradnja 
strešnih oken, namestitev hišnih TV-anten 

+ + + 

  namestitev agregata za proizvodnjo električne energije, 
namestitev naprave za ogrevanje, namestitev sončnega 
zbiralnika ali sončnih celic, namestitev toplotne črpalke, 

pd + + 

  Izvedba vrtine ali izkopa in namestitev toplotne črpalke voda-
voda ali zemlja-voda (geosonda, horizontalni kolektor…) – pp13 + 

      
 IV REDNA VZDRŽEVALNA DELA VVO I VVO II VVO III
  Redna vzdrževalna dela + + + 
      

Tabela 1.4      
 I GNOJENJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ VVO I VVO II VVO III
 1 Gnojenje brez gnojilnega načrta – – – 
 2 Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik – +18 +18 
 3 Gnojenje z gnojnico in gnojevko –  +18 +18 
 4 Gnojenje z uležanim hlevskim gnojem  +18 +18 +18 
 5 Preoravanje trajnega travinja –31 + + 
 6 Namakanje z vodo, ki so ji dodana rastlinska hranila – + + 
 7 Shranjevanje organskih gnojil, določenih v skladu s predpisom, 

ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih 
virov 

– – – 

 8 Uporaba blata iz čistilnih naprav, določenega v skladu s 
predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav 
v kmetijstvu 

– – – 

 9 Gnojenje z ostanki greznic, malih čistilnih naprav ali skupnih 
čistilnih naprav – – – 

 10 Gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je 
mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne 
glede na čas njegovega skladiščenja 

– – – 

 11 Shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. okoljske 
kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo 
biološko razgradljivih odpadkov 

– – – 

 12 Uporaba komposta ali pregnitega blata 1. okoljske kakovosti, 
določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko 
razgradljivih odpadkov 

– – + 

 13 Uporaba komposta ali pregnitega blata 2. okoljske kakovosti, 
določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko 
razgradljivih odpadkov 

– – – 

 14 Shranjevanje blata iz čistilnih naprav, določenega v skladu s 
predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav 
v kmetijstvu 

– – – 
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 II GNOJENJE NEKMETIJSKIH ZEMLJIŠČ VVO I VVO II VVO III
 1 Gnojenje z gnojnico in gnojevko  –  – + 
 2 Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik –32 + + 
 3 Namakanje z vodo, ki so ji dodana rastlinska hranila – + + 
 4 Gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je 

mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne 
glede na čas njegovega skladiščenja  

– – – 

 5 Shranjevanje organskih gnojil, določenih v skladu s predpisom, 
ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih 
virov 

– – – 

 6 Shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. okoljske 
kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo 
biološko razgradljivih odpadkov 

– – – 

 7 Uporaba komposta ali pregnitega blata 1. okoljske kakovosti, 
določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko 
razgradljivih odpadkov 

– + + 

 8 Uporaba komposta ali pregnitega blata 2. okoljske kakovosti, 
določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko 
razgradljivih odpadkov 

– – – 

 9 Shranjevanje blata iz čistilnih naprav, določenega v skladu s 
predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav 
v kmetijstvu 

– – – 

 10 Uporaba blata iz čistilnih naprav, določenega v skladu s 
predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav 
v kmetijstvu 

– – – 

 11 Gnojenje z ostanki iz greznic, malih čistilnih naprav ali skupnih 
čistilnih naprav – – – 

          
          
 III UPORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV NA 

KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH VVO I VVO II VVO III

 1 Uporaba nedovoljenih fitofarmacevtskih sredstev v skladu s 
predpisi o fitofarmacevtskih sredstvih  – – – 

 2 Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o 
fitofarmacevtskih sredstvih na kmetijskih zemljiščih –33 +34 +34 

      
      
 IV UPORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV NA 

NEKMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH VVO I VVO II VVO III

 1 Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o 
fitofarmacevtskih sredstvih v parkih, na pokopališčih, zelenicah 
in športnih igriščih  

– – – 

 2 Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o 
fitofarmacevtskih sredstvih na objektih prometne infrastrukture – – + 

      
      
 V RAVNANJE V GOZDU IN NA GOZDNIH ZEMLJIŠČIH VVO I VVO II VVO III
 1 Pogozdovanje  + + + 
 2 Gnojenje z gnojem, gnojnico in gnojevko v gozdu – – – 
 3 Shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. okoljske 

kakovosti ali blata iz čistilnih naprav  – – – 
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 4 Uporaba blata iz čistilnih naprav, določenega v skladu s 
predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav 
v kmetijstvu 

– – – 

 5 Uporaba komposta in pregnitega blata 1. okoljske kakovosti, 
določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko 
razgradljivih odpadkov 

– + + 

 6 Uporaba komposta in pregnitega blata 2. okoljske kakovosti, 
določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko 
razgradljivih odpadkov 

– – – 

 7 Uporaba sredstev za zatiranje drevesnih škodljivcev – + + 
 8 Oskrba strojev in naprav z gorivom v gozdu – +30 +30 
      

 
Pomen oznak:  
 
* v prvem stolpcu tabele 1 je navedena ustrezna raven vrst objektov, označena s številko, v 
skladu s predpisi, ki urejajo enotno klasifikacijo vrst objektov in objektov državnega pomena (v 
nadaljnjem besedilu: CC.Si); 
 
** nekmetijska zemljišča so zemljišča v parkih, na pokopališčih, športnih igriščih, zelenicah, 
gradbenih parcelah in objektih transportne infrastrukture; 
 
*** nezahtevni in enostavni objekti ter vzdrževanje objektov in redna vzdrževalna dela so v 
skladu s predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost; 
 
VVO I pomeni najožje vodovarstveno območje; 
 
VVO II pomeni ožje območje; 
 
VVO III pomeni širše vodovarstveno območje; 
 
+ pomeni, da je poseg v okolje dovoljen; 
 
– pomeni, da je poseg v okolje prepovedan; 
 
pd pomeni, da so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov in izvajanje 
gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter izdano vodno 
soglasje; 
 
pp pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del in se 
zanje izda vodno soglasje, če je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in 
je iz rezultatov te analize razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega 
sprejemljivo in če se zaradi njegovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega telesa izvedejo 
zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje izhaja, da je tveganje za 
onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo; 
 
pip pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del, kadar 
gre za poseg v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim 
načrtom in za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno 
okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov na 
vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za 
onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi ugotovitev analize tveganja za onesnaženje v 
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postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali občinskemu podrobnemu 
prostorskemu načrtu. 
 
1 Z gradnjo stavb na ožjem vodovarstvenem območju se ne sme posegati v območje nihanja 
podzemne vode v vodonosniku. Prav tako se z gradnjo ne sme zmanjšati krovna plast, če je ta 
upoštevana pri določanju zmanjšanega obsega ali ukrepov ožjega vodovarstvenega območja. 
Območje nihanja podzemne vode v vodonosniku je območje med najvišjo in najnižjo izmerjeno 
gladino oziroma nivojem podzemne vode v nizu meritev gladine podzemne vode. Kot niz 
meritev gladine podzemne vode se upošteva podatke monitoringa podzemne vode na 
vodovarstvenem območju, ki ga vodi Agencija RS za okolje, ali podatke meritev gladine 
podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem 
dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatke meritev z avtomatskimi merilci 
nivojev podzemne vode ali vsaj dvakrat mesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na 
vodovarstvenem območju, v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih 
na območju predvidenega posega izvaja investitor. 
 
2 Zagotoviti je treba zajetje in čiščenje padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest. 
 
3 Objekte ali naprave na širšem vodovarstvenem območju je treba graditi nad srednjo gladino 
podzemne vode. Če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 
10%, je gradnja izjemoma dovoljena tudi globlje. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba 
drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti vodno soglasje. Srednja gladina 
oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost v nizu meritev med najvišjo in najnižjo 
izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se 
upošteva podatke monitoringa podzemne vode na vodovarstvenem območju, ki ga vodi 
Agencija RS za okolje ali podatke meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec 
vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa 
podzemne vode, ali podatke meritev z avtomatskimi merilci nivojev podzemne vode ali vsaj 
dvakrat mesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na vodovarstvenem območju, v 
obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na območju predvidenega 
posega izvaja investitor. 
 
4 Dovoljeno le, če gre za utrditev nestabilnega terena. 
 
5 Izkopi na najožjih in ožjih vodovarstvenih območjih niso dovoljeni, če niso izdelani več kakor 2 
m nad najvišjo gladino podzemne vode. 
 
6Izkopi na širšem vodovarstvenem območju so dovoljeni nad srednjo gladino podzemne vode, 
razen v primerih, kadar je izjemoma dovoljena gradnja iz opombe 3 te priloge. 
 
7 Dovoljena je gradnja prostostoječih cistern s spremljajočimi cevovodi in pretakališči, ki se 
uporabljajo samo za obdelavo vode, cistern z uporabno prostornino do 450 l v zaščitni zgradbi, 
prostostoječih rezervoarjev s kurilnim ali dizelskim gorivom s spremljajočimi cevovodi in 
pretakališčem, pri čemer skupna prostornina vsakega skladišča ne sme presegati 30 m3 in mora 
biti strokovno pregledana vsaki dve leti. 
 
8 Interno kanalizacijsko omrežje mora biti priključeno na javno kanalizacijsko omrežje. Pred 
uporabo je treba preveriti vodotesnost internega kanalizacijskega omrežja s standardiziranimi 
postopki. 
 
9 Za javno kanalizacijsko omrežje mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost v skladu s 
standardiziranimi postopki. 
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10 Kadar so vagoni s posodami za prevoz tekočin in plinov naloženi z nevarnimi snovmi, morajo 
biti uvedeni posebni zaščitni ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga. 
 
11 Razen če se uporabljajo kemična stranišča ali je urejeno odvajanje iz stranišč v javno 
kanalizacijo. 
 
12 Pri izkopih zaradi izkoriščanja mineralnih surovin mora biti dno izkopa vsaj 2 m nad najvišjo 
gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladin v zadnjih 10 letih. Najvišja gladina 
podzemne vode je najvišja gladina v nizu meritev gladine oziroma nivoja podzemne vode. Kot 
niz meritev gladine podzemne vode se upošteva podatke monitoringa podzemne vode na 
vodovarstvenem območju, ki ga vodi Agencija RS za okolje ali podatke meritev gladine 
podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev predpisanih v vodnem 
dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode ali podatke meritev z avtomatskimi merilci 
nivojev podzemne vode ali vsaj dvakrat mesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na 
vodovarstvenem območju, ki jih na območju predvidenega posega, ki jih izvaja investitor. 
 
13 Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev 
odtekanja, ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po 
prenehanju rabe je treba vrtino ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje 
podzemne vode ali zajetja. 
 
14 Dovoljeno izjemoma v primerih, če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali če 
gre za začasno rešitev v prehodnem obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za 
odpadno vodo ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju. 
Komunalna odpadna voda mora ustrezati zahtevam predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav. Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m 
nad najvišjo gladino podzemne vode. 
 
15 Razen če gre za odvajanje industrijske odpadne vode iz obstoječih objektov in če območje 
poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali odvajanje v javno kanalizacijo tehnično ni 
izvedljivo ali če na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki zaključuje javno kanalizacijo, ni 
zagotovljena zmogljivost za čiščenje te odpadne vode. Industrijska odpadna voda mora 
ustrezati zahtevam predpisov, ki urejajo emisije snovi tovrstnih odpadnih voda. Dno 
ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Za gradnjo je treba 
pridobiti vodno soglasje. 
 
16 Dno gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke ali hlevskega izpusta mora biti najmanj 2 m nad 
najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni. 
 
17 Razen če gre za gradnjo in izvajanje gradbenih del na ožjem vodovarstvenem območju za 
zajetja Rižane in zajetje Zvorček, kjer se vodno soglasje izda, če je iz rezultatov analize 
tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi gradnje in izvajanja 
gradbenih del sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni 
vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda. Cevovod, po katerem se očiščena odpadna 
voda odvaja v vodotok, mora biti izveden tako, da je preprečeno ponikanje v podzemno vodo ali 
zajetje. Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode. 
 
18 Dovoljeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz 
kmetijskih virov. 
 
19 Razen če gre za ukrep obstoječih stanovanjskih stavb in je za ukrep treba pridobiti vodno 
soglasje. 
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20 Prepovedano je odvajati neočiščeno odpadno vodo neposredno v površinske vode ali 
neposredno ali posredno v podzemne vode. 
 
21 Razen če gre za gradnjo novih cevovodov za odpadno vodo kot sanacijski ukrep obstoječih 
stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb in je za gradnjo treba pridobiti vodno soglasje. 
 
22 Razen če gre za rekonstrukcijo obstoječih in izjemoma gradnjo novih gnojišč in zbiralnikov 
gnojnice in gnojevke ter hlevskih izpustov kot sanacijski ukrep na že obstoječem kmetijskem 
gospodarstvu in je za rekonstrukcijo ali gradnjo treba pridobiti vodno soglasje. Dno objektov 
mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni. 
 
23 Cevovod, po katerem se očiščena odpadna voda odvaja v vodotok, mora biti izveden tako, da 
je preprečeno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje. 
 

24 Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode. 
 
25 Razen če gre za ukrep sanacije obstoječe železniške proge, ki mora biti izvedena v tesnilni 
plasti, vsa odpadna voda mora biti speljana zunaj območja in je za ukrep treba pridobiti vodno 
soglasje. 
 
26 Prepovedano je skladiščenje in pretakanje goriva. 
 
27 Dovoljeno je namakanje z razpršilci ali kapljično namakanje z vodo v skladu z gnojilnim 
načrtom. 
 
28 Železnica mora biti izvedena v tesnilni plasti, vsa odpadna voda mora biti speljana zunaj 
območja. 
 
29 Premer vrtanja raziskovalne vrtine je lahko največ 76 mm, razen za raziskovalne vrtine za 
javno oskrbo s pitno vodo. 
 
30 Dovoljena je uporaba samo biološko razgradljivih olj. 
 
31 Razen če gre za travinje (trave, detelje, lucerno, deteljno–travne mešanice in travno–deteljne 
mešanice), ki so vključene v kolobar. 
 
32 Razen če gre za uporabo mineralnih gnojil, ki vsebujejo dušik, od 1. marca do spravila 
pridelka. 
 
33 Razen če gre za kemične ukrepe in uporabo izključno tistih fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je 
dovoljeno uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov. 
 
34 Zatiranje škodljivih organizmov se na kmetijskih zemljiščih na ožjih in širših vodovarstvenih 
območjih izvaja z uporabo fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS) s seznama 
dovoljenih FFS iz Tehnoloških navodil za integrirano pridelavo, ki so objavljena na spletnih 
straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. 
 
35 Razen če gre za obstoječe stavbe, ki morajo zagotoviti odvajanje odpadne vode v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo, in emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, in 
je treba pridobiti vodno soglasje.«. 
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MINISTRSTVA
2779. Pravilnik o načinu izračuna plačil na podlagi 

dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti 
oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov 
avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo

Na podlagi drugega odstavka 38. člena Zakona o avdio-
vizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11) izdaja 
minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

P R A V I L N I K
o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja  

za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa 
v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih 

medijskih storitev na zahtevo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa način izračuna plačil na podlagi do-
voljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v 
uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev 
na zahtevo.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Zavezanec je izdajatelj televizijskega programa ozi-
roma ponudnik avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak 
pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja avdiovizualne medij-
ske storitve, zakonu, ki ureja medije, oziroma zakonu, ki ureja 
javni zavod RTV Slovenija.

3. člen
(način izračuna plačil)

(1) Plačila, določena s tem pravilnikom, se izražajo s 
številom točk.

(2) Višina določenega plačila se izračuna kot zmnožek 
števila točk in vrednosti točke za to vrsto plačila, kot veljata tisto 
leto, za katero se višina plačila odmerja.

(3) Zavezanec, ki je tako izdajatelj televizijskega progra-
ma kot ponudnik avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, 
je dolžan plačati po obeh tarifah.

4. člen
(vrednost točke in tarifa)

(1) Vrednost točke se za posamezno leto določi s tarifo v 
splošnem aktu Agencije za pošto in elektronske komunikacije 
(v nadaljnjem besedilu: agencija).

(2) Vrednost točke določi agencija posebej za plačilo na 
podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti in pose-
bej za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov 
avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo.

(3) Vrednosti točk iz prejšnjih odstavkov tega člena mora 
agencija določiti tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane stro-
ške, ki jih ima agencija z izvajanjem svojih pristojnosti v skladu 
z veljavnimi predpisi.

(4) V načrtovanih stroških iz prejšnjega odstavka tega 
člena upošteva agencija tudi sorazmerni delež stroškov skup-
nih služb agencije, ki odpade na področje, ki ureja elektronske 
medije, glede na število zaposlenih na tem področju ter saldo 
finančnih sredstev za to vrsto plačila iz preteklega koledarske-
ga leta.

(5) Tarifa vsebuje vrednosti točke za posamezno vrsto 
plačila in obrazložitev, v kateri se navede razloge za sprejem 
ter cilje, ki se jih bo na ta način doseglo.

(6) Predlog tarife mora agencija najkasneje do 31. oktobra 
tekočega leta predložiti v soglasje Vladi Republike Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: vlada) skupaj s programom dela in 
finančnim načrtom za prihodnje koledarsko leto ter revidiranimi 
računovodskimi izkazi za preteklo koledarsko leto.

(7) Tarifa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
skupaj z obrazložitvijo in začne veljati naslednji dan po njeni 
objavi.

(8) Če vlada do 15. decembra tekočega leta ne izda so-
glasja, se do uveljavitve predlagane tarife uporablja veljavna 
tarifa.

5. člen
(odmera in plačevanje plačil)

(1) Plačilo za posameznega zavezanca odmeri agencija z 
odločbo o odmeri plačila. Zavezanec je odmerjeno plačilo dol-
žan nakazati v 30 dneh od vročitve te odločbe na transakcijski 
račun agencije.

(2) Plačila se plačujejo letno in se odmerijo vnaprej za 
tekoče koledarsko leto.

(3) V prvem koledarskem letu, ko nastopi obveznost pla-
čila, agencija odmeri le toliko dvanajstin letnega plačila, kolikor 
celih mesecev preostane od nastanka obveznosti do konca 
leta, vendar ne manj od ene dvanajstine letnega plačila. Osno-
vo za obveznost predstavljajo ocenjeni prihodki zavezanca za 
to obdobje.

(4) Kolikor zavezanec v preteklem koledarskem letu po-
sluje le nekaj mesecev, se obveznost za tekoče koledarsko 
leto odmeri glede na njegove ocenjene prihodke 12 mesecev. 
Osnovo za oceno letnih prihodkov predstavljajo dejansko rea-
lizirani prihodki zavezanca.

(5) Zavezanec za plačilo je dolžan plačati celotno letno 
plačilo v koledarskem letu, v katerem je prenehal z izdajanjem 
televizijskega programa oziroma s ponujanjem avdiovizualnih 
medijskih storitev na zahtevo.

II. PLAČILA NA PODLAGI DOVOLJENJA ZA IZVAJANJE 
TELEVIZIJSKE DEJAVNOSTI

6. člen
(zavezanci)

Zavezanci za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje 
televizijske dejavnosti so vsi izdajatelji televizijskih progra-
mov, ki so pri agenciji vpisani v evidenco imetnikov dovoljenj 
za izvajanje televizijske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: 
izdajatelji).

7. člen
(izračun osnove za uvrstitev v razred)

Osnova, na podlagi katere se izdajatelj razvrsti v razred, 
se določi upoštevajoč letni prihodek, ki ga izdajatelj pridobi z 
izvajanjem televizijske dejavnosti, ter vrsto televizijskih progra-
mov, ki jih izdaja, po naslednji formuli:

O = LP x K1 x K2,

pri čemer je:
O – osnova, na podlagi katere se izdajatelj razvrsti v 

razred;
LP – letni prihodek izdajatelja iz televizijske dejavnosti;
K1 – količnik, nanašajoč se na vrsto izdajateljevih tele-

vizijskih programov, se izračuna po naslednji formuli: ((pp x 
0,5) + d)/(pp+d), pri čemer pp predstavlja število izdajateljevih 
programov s statusom programa posebnega pomena oziroma 
število programov javnega zavoda RTV Slovenija; d pa število 
programov izdajatelja, ki niso programi posebnega pomena ali 
programi RTV Slovenija;

K2 – količnik, ki se določi glede na število izdajateljevih 
televizijskih programov, in sicer na naslednji način:
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Število programov 
izdajatelja

Količnik (K2)

1 1
2 1,1
3 1,2
4 1,3
5 1,4
x 1,x-1

8. člen
(razredi)

Izdajatelji so na podlagi osnove, izračunane po prejšnjem 
členu, razdeljeni v naslednje razrede s pripadajočim številom 
točk: 

Razred O Število točk
1 do vključno 10.000,00 EUR 75
2 od 10.000,00 do vključno 50.000,00 EUR 450
3 od 50.000,00 do vključno 100.000,00 EUR 1.125
4 od 100.000,00 do vključno 200.000,00 EUR 2.250
5 od 200.000,00 do vključno 500.000,00 EUR 5.250

6 od 500.000,00 do vključno 1.000.000,00 EUR 11.250

7 od 1.000.000,00 do vključno 2.000.000,00 EUR 22.500

8 od 2.000.000,00 do vključno 5.000.000,00 EUR 52.500

9 od 5.000.000,00 do vključno 10.000.000,00 EUR 112.500

10 nad 10.000.000,00 EUR 150.000

III. PLAČILA NA PODLAGI VPISA V URADNO EVIDENCO 
PONUDNIKOV AVDIOVIZUALNIH MEDIJSKIH STORITEV 

NA ZAHTEVO

9. člen
(zavezanci)

Zavezanci za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco 
ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo so 
ponudniki, ki so pri agenciji vpisani v evidenco ponudnikov 
avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (v nadaljnjem be-
sedilu: ponudniki).

10. člen
(število točk)

Ponudniki so glede na njihov letni prihodek, ki ga pridobijo 
s ponujanjem avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, 
razdeljeni v naslednje razrede s pripadajočim številom točk: 

Razred Letni prihodek Št. točk
1 do vključno 10.000,00 EUR 60
2 od 10.000,00 do vključno 25.000,00 EUR 175
3 od 25.000,00 do vključno 50.000,00 EUR 300
4 od 50.000,00 do vključno 100.000,00 EUR 450
5 nad 100.000,00 EUR 600

IV. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

11. člen
(sprejem tarife za leto 2012)

Ne glede na določbe šestega, sedmega in osmega od-
stavka 4. člena tega pravilnika agencija predlog tarife za leto 

2012 predloži v soglasje vladi najkasneje v 15 dneh po uvelja-
vitvi tega pravilnika.

12. člen
(odmera plačil za leto 2011)

(1) Ne glede na določbe šestega, sedmega in osme-
ga odstavka 4. člena ter drugega odstavka 5. člena tega 
pravilnika agencija odmeri plačilo za leto 2011 na podlagi 
izračuna točk po tem pravilniku, vrednosti tarife za leto 2012, 
določeni na način iz prejšnjega člena, ter na podlagi podat-
kov o prihodkih zavezancev iz naslova izvajanja televizijske 
dejavnosti oziroma dejavnosti ponujanja avdiovizualnih me-
dijskih storitev na zahtevo za leto 2010, ki jih posredujejo 
zavezanci.

(2) Plačilo iz prejšnjega odstavka se odmeri za obdobje 
od 17. novembra 2011 do 31. decembra 2011 v višini 1/12 
siceršnjega plačila.

13. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-77/2012/16
Ljubljana, dne 12. septembra 2012
EVA 2012-3330-0076

Žiga Turk l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport
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OBČINE

7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2008
Dravograd, dne 11. septembra 2012

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

SLOVENJ GRADEC

2781. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih 
za območja izven naselij v občini Slovenj 
Gradec (uradno prečiščeno besedilo) 
(PUP IZVEN NASELIJ – UPB1)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB-1), 83. in 94. člena Poslov-
nika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni 
list RS, št. 94/08 in 87/11), je občinski svet Mestne občine 
Slovenj Gradec na 18. redni seji dne 10. 9. 2012 potrdil uradno 
prečiščeno besedilo Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih 
za območja izven naselij v občini Slovenj Gradec, ki obsega:

– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območja 
izven naselij v Občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 1/95),

– Odlok o spremembi Odloka o prostorsko ureditvenih po-
gojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec (Uradni 
list RS, št. 23/06),

– Odlok o spremembi Odloka o prostorsko ureditvenih po-
gojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec (Uradni 
list RS, št. 53/12).

Št. 350-5/2012-302
Slovenj Gradec, dne 10. septembra 2012

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

O D L O K
o prostorsko ureditvenih pogojih za območja 

izven naselij v občini Slovenj Gradec  
(uradno prečiščeno besedilo)  
(PUP IZVEN NASELIJ – UPB1)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja prostorsko ureditvene pogoje za območja 

izven naselij v občini Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: 
PUP), ki jih je izdelala Upravna organizacija za urbanistično 
načrtovanje občine Slovenj Gradec pod številko 352-16/90 v 
septembru 1993 in ki ob upoštevanju dolgoročnega in srednje-
ročnega plana občine Slovenj Gradec podrobneje usmerjajo 
posege na območju občine izven naselij in izven območij, ki so 
urejena z drugimi prostorsko izvedbenimi načrti.

2. člen
Prostorsko ureditveni pogoji za območja izven naselij ve-

ljajo za izdajo dovoljenj o graditvi ali prenovi objektov in naprav 

DRAVOGRAD

2780. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči 
v Občini Dravograd

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 
76/08, 79/09, in 40/12 – ZUJF), Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), Zakona o so-
cialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 
110/11 – ZDIU12 in 40/12), Zakona o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF 
in 57/12 – ZPCP-2D) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd 
(Uradni list RS, št. 117/08 – UPB2) je Občinski svet Občine 
Dravograd na 15. seji dne 11. 9. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči  
v Občini Dravograd

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o dode-

ljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Dravograd (Uradni 
list RS, št. 57/08, 66/10 in 24/11; v nadaljevanju: odlok).

2. člen
V 2. členu odloka se črta besedna zveza »v skladu z do-

ločili Zakona o socialnem varstvu in ki ne zadoščajo za rešitev 
stiske.«.

3. člen
Črta se drugi stavek prvega odstavka 4. člena odloka.

4. člen
Spremeni se 6. člen odloka tako, da se glasi:
»Pravico do denarne pomoči po tem odloku uveljavlja 

vlagatelj/ica pri občinski upravi s pisno vlogo na predpisanem 
obrazcu »Vloga za dodelitev denarne socialne pomoči«, ki jo 
izda občinska uprava. Vlagatelj pridobi obrazec na sedežu 
Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, ali na spletni 
strani Občine Dravograd, www.dravograd.si.

Vlogi iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj/ica priložiti vsa 
potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih upravni organ 
potrebuje pri vodenju postopka in so navedena kot priloge k vlogi.

Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne 
socialne pomoči vodi občinska uprava, ki o upravičenosti in 
višini pomoči izda odločbo o dodelitvi denarne socialne pomoči 
ali o zavrnitvi vloge.«

5. člen
Spremeni se 2. točka 8. člena tako, da se glasi:
»dodeli oziroma se določi višji znesek od predpisanega, 

če se ugotovi, da kljub preseganju cenzusa, določenega v 
4. členu družina oziroma odrasla oseba živi v težkih socialnih 
razmerah. V tem primeru se občinska denarna socialna pomoč 
lahko dodeli do višine 100 % zneska minimalnega dohodka 
za družino in do višine 50 % zneska minimalnega dohodka za 
odraslo osebo.«

6. člen
Ostala določila Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih 

pomoči v Občini Dravograd (Uradni list RS, št. 57/08, 66/10 in 
24/11) ostanejo nespremenjena.
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in za druge posege v prostor, ki trajno spreminjajo njegovo 
namensko rabo, bivalne in delovne pogoje, ekološke razmere 
v naravi ali krajinske značilnosti.

3. člen
Sestavni del odloka o PUP so:
– prikaz iz prostorskih sestavin planskih aktov v merilu 

M=1:25000,
– meje območij zazidljivosti in mikrocelot s prikazom rabe 

prostora na preglednem katastrskem načrtu v merilu M=1:5000,
– prikaz vseh varovanih območij,
– obrazložitev in utemeljitev pogojev za posege v prostor,
– soglasja pristojnih organov in organizacij.

4. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
I. Splošne določbe
II. Meje, obseg in funkcije območij
III. Splošni in podrobnejši pogoji za vrste posegov v pro-

stor
lV. Skupna merila in pogoji za posege v prostor:
1. Merila in pogoji glede oblikovanja novogradenj in osta-

lih posegov v prostor
2. Merila in pogoji glede posegov na kmetijska in gozdna 

zemljišča
3. Merila in pogoji glede komunalnega urejanja zemljišč
4. Merila in pogoji glede prometnega urejanja zemljišč
5. Merila in pogoji glede določanja velikosti gradbenih 

parcel in funkcionalnih zemljišč ter njihovo urejanje
6. Merila in pogoji glede varovanja okolja
7. Merila in pogoji glede varovanja naravne in kulturne 

dediščine
8. Merila in pogoji za urejanje zelenih površin
9. Merila in pogoji za urejanje prostora za obrambo in 

zaščito
V. Končne določbe.

5. člen
Prostorsko ureditveni pogoji za območja izven naselij so 

prostorski izvedbeni akt in so podlaga za izdelavo lokacijske 
dokumentacije in neposredna podlaga za izdajo dovoljenj za 
posege v prostor.

Lokacijska dokumentacija za enega ali več objektov se 
izdela na podlagi strokovnih osnov in situacije predvidene rabe 
površin znotraj območja, ki jih opredeljuje posamezni PUP.

Zaradi posebnega varstva dobrin splošnega pomena, 
varstva okolja in racionalne izrabe prostora na območju občine 
mora lokacija vsebovati analizo in utemeljen predlog rešitev 
odvisno od lokacije posameznega posega.

Spremembe funkcije objektov so dopustne v takšni meri, 
da se ne spreminja oziroma ogroža pretežna namembnost 
območja oziroma naselja.

Vpliv novih dejavnosti ne sme presegati zakonsko dovo-
ljenih meja vplivov na okolje.

6. člen
Pri posegih v okolje, pri katerih se ustvarja nov odnos v 

okolju s pričakovanim večjim vplivom na okolje in prostor je po-
trebno predložiti ustrezne strokovne podlage na osnovi katerih 
se izdelajo smernice za izdelavo lokacijske dokumentacije.

V primerih iz prejšnjega odstavka je investitor dolžan 
predložiti posebne ekspertize zlasti kadar gre za tehnično zah-
tevne objekte ter za zazidave večjih površin (presoja vplivov 
na okolje, geološka mnenja, različne smernice in predhodna 
soglasja soglasodajalcev itd.).

7. člen
Posegi v prostor pri javnih objektih in na javnih prostorih 

morajo biti načrtovani tako, da bo tudi telesno prizadetim ob-
čanom omogočen neoviran dostop do objektov in naprav ter 
njihova uporaba (načrtovanje brez arhitektonskih ovir).

Tudi pri prenovi posameznih delov naselij in objektov je 
potrebno poskrbeti za odpravo obstoječih arhitektonskih ovir.

II. MEJA, OBSEG IN FUNKCIJA OBMOČJA OZIROMA 
NASELJA TER VRSTE POSEGOV

Območje občine Slovenj Gradec, ki se ureja s prostorsko 
ureditvenimi pogoji za območje izven naselij pokriva celotno 
območje občine, razen območja, ki se urejajo s sprejetimi 
zazidalnimi načrti in območja, ki se urejajo z odlokom o prostor-
sko ureditvenih pogojih za območja naselij popisnih oziroma 
matičnih okolišev Slovenj Gradca s Starim trgom, Pamečami, 
Podgorjem, Šmartnim in Mislinjo.

III. SPLOŠNI IN PODROBNEJŠI POGOJI ZA VRSTE 
POSEGOV V PROSTOR

8. člen
V območjih, ki jih ureja PUP izven naselij so dovoljeni 

naslednji posegi, če niso v odloku določene omejitve:
1. redno vzdrževanje obstoječih objektov in naprav
2. adaptacije
3. rekonstrukcije
4. prizidave
5. nadzidave
6. gradnja objektov in naprav za potrebe komunalne ure-

ditve, prometa, zvez in energetike
7. urejanje kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč ter vo-

dnogospodarske ureditve
8. postavitev večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak, 

stojnic in spominskih obeležij
9. gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in za-

gotavlja večjo varnost objektov in ljudi
10. gradnja objektov in naprav za izkoriščanje in razisko-

vanje mineralnih surovin (kamnolomi, peskokopi) in njihova 
sanacija.

9. člen
Poleg navedenih posegov je v posameznih vrstah območij 

oziroma naselij dovoljeno še:
A) Območja in strnjena naselja s pretežno stanovanjsko 

zazidavo
1. novogradnje
2. spremembe namembnosti za:
– stanovanjske namene
– potrebe podjetništva ter terciarnih in kvartarnih dejav-

nosti
3. postavitev pomožnih objektov
4. urejanje odprtih površin kot so zelenice, parki, športne 

površine, otroška igrišča, peš poti, ploščadi, parkirišča in po-
stavitev mikrourbane opreme

B) Območja in strnjena naselja z mešano stanovanjsko 
in kmečko zazidavo

1. novogradnje
2. spremembe namembnosti za:
– stanovanja
– potrebe kmetijstva ter za potrebe dopolnilnih in dodatnih 

dejavnosti na kmetijah
– potrebe podjetništva ter terciarnih in kvartarnih dejav-

nosti
3. postavitev pomožnih objektov
4. postavitev pomožnih objektov za kmetijsko dejavnost
5. urejanje odprtih površin in postavitev mikrourbane 

opreme
C) Območja in naselja s pretežno kmečko zazidavo
1. novogradnje
2. sprememba namembnosti za:
– stanovanja
– potrebe kmetijstva ter dopolnilnih in dodatnih dejavnosti 

na kmetijah
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– potrebe podjetništva ter terciarnih in kvartarnih dejav-
nosti

3. postavitev pomožnih objektov
4. pomožni objekt za kmetijsko dejavnost
5. urejanje odprtih površin in postavitev mikrourbane 

opreme
D) Območja s pretežno počitniško zazidavo
1. novogradnje kot zaključitev obstoječih območij
2. spremembe namembnosti pod posebnimi pogoji za:
– stanovanja
3. postavitev pomožnih objektov, razen počitniških objek-

tov.
E) Območja, za katera bodo izdelani prostorski izvedbeni 

načrti
1. novogradnje znotraj funkcionalnih zemljišč obstoječih 

objektov, tako da ne bodo onemogočale celotne zasnove in iz-
vedbe prostorskega izvedbenega načrta (upoštevanje pogojev 
in izhodišč urbanističnih zasnov)

2. sprememba namembnosti za:
– stanovanja
– potrebe kmetijstva
– potrebe podjetništva ter terciarnih in kvartarnih dejav-

nosti
3. postavitev pomožnih objektov
F) Območja ki po pretežni namenski rabi prostora niso 

namenjena poselitvi
1. na površinah namenjenih za kmetijstvo in gozdarstvo:
– agrooperacije in pogozditve
2. postavitev pomožnih objektov
3. spremembe namembnosti obstoječih objektov razen 

pomožnih objektov za:
– stanovanja
– potrebe kmetijstva ter potrebe dopolnilnih in dodatnih 

dejavnosti na kmetijah
– potrebe podjetništva ter terciarnih in kvartarnih dejav-

nosti
4. določitev funkcionalnih zemljišč k obstoječim objektom.

IV. SKUPNA MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR

1. Merila in pogoji glede oblikovanja novogradenj  
in ostalih posegov v prostor

10. člen
1.1. Lega objektov
Novogradnje na prostorsko in funkcionalno zaokroženih 

območij se morajo prilagoditi merilom, ki izhajajo iz tipa kulturne 
krajine in se ustrezno prilagoditi kompozicijski celoti naselja, 
zato je potrebno pred vsakim posegom za konkretno naselje 
upoštevati prostorski vzorec naselja oziroma območja.

Na celotnem obravnavanem območju je potrebno pri vseh 
posegih dosledno spoštovati naravno in kulturno dediščino ter 
primarne ekološke omejitve.

Novogradnje objektov so možne, če se izvajajo na zazi-
dljivem zemljišču.

Novogradnja objektov je možna če so v nadaljevanju 
izpolnjeni sanitarni, požarni, okoljevarstveni in drugi varstveni 
predpisi in je možno zagotoviti minimalno komunalno, energet-
sko in prometno infrastrukturo, in sicer:

– oskrba s pitno vodo
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavin-

skih voda ali odvoz komunalnih odplak
– ravnanje s komunalnimi odpadki
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
– prometna dostopnost za vozila in pešce
– primerna oskrba z električno energijo
– ustrezna varnost pred poplavami, zemeljskimi in snežni-

mi plazovi in drugimi naravnimi vplivi
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav 

dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.

11. člen
1.2. Odmiki od objektov in parcelne meje
Najmanjši medsebojni odmik prostostoječih objektov ter 

odmik od parcelne meje se določi glede na terenske in krajin-
ske razmere ter v skladu s sanitarno-tehničnimi, požarnovar-
stvenimi in obrambnimi predpisi ob upoštevanju funkcionalnih, 
estetskih in likovnih kvalitet morfologije naselja.

Najmanjši medsebojni odmik mora biti tolikšen, da novi 
objekti ne vplivajo škodljivo na bivalne pogoje prebivalcev v 
soseščini oziroma na rabo sosednjih parcel.

Novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelne meje mi-
nimalno 4 m, razen za pomožne objekte, ki morajo biti minimal-
no odmaknjeni od parcelne meje 2 m, kar ne velja za ograje, 
zanje velja odmik kot ga določa Uredba o vrstah objektov glede 
na zahtevnost.

Minimalen odmik je dovoljen, če to dopuščajo sanitarni in 
požarnovarstveni predpisi ter ostali pogoji in pri tem ni motena 
sosednja posest.

S soglasjem mejaša je lahko razdalja do posestne meje 
tudi manjša od 4 m, če je zadovoljeno ostalim parametrom, na 
podlagi katerih je določen odmik v naselju.

Investitor novega objekta je v takem primeru dolžan ustre-
zno urediti odtoke s strešin, namestiti snegobrane oziroma 
preprečiti vplive na parcelo ali objekt mejaša.

Če je posestna meja med dvema parcelama različnih 
lastnikov ali uporabnikov sporna, se mora predhodno ugoto-
viti oziroma določiti v mejnem ugotovitvenem postopku ali v 
sodnem postopku.

Odmiki od komunalnih vodov in naprav morajo biti v 
skladu s predpisi in normativi za posamezne vrste komunalnih 
naprav oziroma skladni s soglasjem upravljalca komunalnih 
naprav.

Odmiki od kategoriziranih cest morajo biti pri novih objek-
tih usklajeni z zakonom o javnih cestah.

Odmiki stanovanjskih in gospodarskih objektov od javnih 
poti morajo biti najmanj 4–5 m, manjši odmik je možen le v 
primerih, če si investitor pridobi soglasje upravljalca glede na 
krajevne in terenske razmere in če je manjši odmik pogojen z 
obstoječo gradbeno črto ali s pogoji glede varovanja kulturne 
dediščine in likovnoprostorskih kriterijev.

Odmiki objektov centralnih dejavnosti od javnih cest mo-
rajo biti praviloma najmanj 5 m.

Odmiki industrijskih objektov in objektov proizvodne obrti 
od javnih cest morajo biti praviloma najmanj od 5 do 10 m, 
odvisno od ranga ceste.

Odmiki objektov od vrhnjega roba struge vodotokov Misli-
nja, Suhadolnica in Paka morajo biti najmanj 10 m, na pritokih 
pa najmanj 5 m, tako da je omogočen dostop za obnovitvena 
in vzdrževalna dela in intervencijska vozila. Izjeme so objekti 
MHE, vodni mlini in žage in podobno, ki so locirani na podlagi 
pogojev soglasja dajalcev.

Posegi ob gozdu ne smejo ovirati gospodarskega izkori-
ščanja gozda niti njegove ekološke funkcije. Objekti za stalno 
bivanje ali proizvodno dejavnost morajo biti praviloma odma-
knjeni od gozdnega roba najmanj v razdalji ene sestojne višine.

Morebitni manjši odmiki so vezani na posebno soglasje 
pristojne gozdarske strokovne službe.

12. člen
1.3. Gabariti objektov
Praviloma se morajo vse novogradnje objektov kot tudi 

adaptacije, pozidave in nadzidave obstoječih objektov prilago-
diti obstoječim gabaritom kvalitetnih gradenj v naselju, tako da 
bo s tem vzpostavljena nadaljnja oblikovna identiteta naselja 
oziroma območja.

Zasnove objektov morajo biti v skladu s tlorisnim in vi-
šinskim razmerjem tipologije zazidave posameznih naselij, z 
možnostjo prilagoditve novim tehničnim pogojem funkcioniranja 
posameznih skupin objektov.

Industrijski in drugi proizvodni objekti se morajo v horizon-
talnem in vertikalnem gabaritu prilagoditi optimalni izrabi pro-
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stora, ob tem pa v največji možni meri upoštevati naravne da-
nosti prostora in se tudi prilagajati tipologiji gradenj v naseljih.

13. člen
1.4. Oblikovanje objektov
Posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da je njihova 

urbanistično-arhitektonska podoba usklajena s krajinskimi zna-
čilnostmi, z naravno in kulturno dediščino in tipologijo kvalitetne 
arhitekture in se prilagaja obstoječim objektom in ureditvam po:

– zasnovi izrabe funkcionalnih zemljišč
– odmiku od sosednjih objektov
– sestavi osnovnih stavbnih mas
– višini in gradbeni črti
– naklonu streh in smerem slemen
– razmerju dimenzij fasad in njihovi orientaciji
– merilih in razporeditvah fasadnih elementov zlasti oken 

in vrat
– barvi in teksturi streh in fasad
– načinu ureditve odprtega prostora
– načinu izvedbe ograj in drugih posegov v prostor.
1.4.1. Stanovanjski objekti
Pri oblikovanju novih stanovanjskih objektov je potrebno 

praviloma upoštevati pogoje od tipologije vsakega posamez-
nega naselja.

Tloris objekta mora biti praviloma podolgovat, razmerje 
med stranicami 1:1,5 do 1:2.

Streha mora biti simetrična dvokapnica naklona najmanj 
38 do 45, napušč ne sme biti manjši od 90 cm. V naseljih, kjer 
so svetlobne odprtine na strehah morajo slediti vertikalnim 
linijam spodnje etaže.

Strešna kritina mora biti prilagojena lokalnim razmeram 
in klimatskim pogojem. Barva kritine mora biti usklajena z naj-
bližjimi okoliškimi objekti. Plastična kritina in valovita salonitna 
kritina nista dovoljeni.

Obdelava fasad, odprtin na fasadah, balkonov, napuščev, 
zatrepov se mora prilagoditi kvalitetno oblikovanim obstoje-
čim objektom v naselju oziroma tipiki tradicionalno oblikovanih 
zgradb v vaških okoljih, praviloma naj bo fasada v beli barvi 
ali svetlejših barvnih odtenkih, leseni deli stavbnega pohištva, 
ograj in opažev pa v rjavem odtenku. Fasadna opeka ni do-
voljena.

Višina objektov mora biti prilagojena objektom v nepo-
sredni bližini in ne sme zakrivati vedut kvalitetnih elementov 
v prostoru.

Pri rednem vzdrževanju objektov, adaptacijah, prenovi-
tvah in dograjevanju veljajo enaki pogoji kot za novogradnje, 
potrebno je ohranjati kvalitetne elemente na objektu.

Prizidki in nadzidave se morajo prilagoditi oblikovanju in 
obdelavi matičnega objekta in okoliškim objektom z upošteva-
njem dovoljenega proporca.

1.4.2. Proizvodno poslovni objekti
Pri oblikovanju objektov za obrtno dejavnost se morajo 

upoštevati pogoji kot za stanovanjsko gradnjo, s tem, da se vsi 
elementi, ki jih zahteva določena dejavnost prilagodijo merskim 
razmerjem, materialom in obdelavi ipd. (tipologiji), ki je značilna 
za konkretno naselje.

1.4.3. Kmetije
V primerih mešanih naselij je potrebno zagotoviti nemote-

no življenje kmetijam in ustrezno ločiti kmetijske – proizvodne 
površine od ostale rabe prostora.

Pri obnovitvah samotnih kmetij je potrebno iskati rešitve 
za nove lokacije znotraj obstoječih gabaritov objektov oziroma 
v območju obstoječih funkcionalnih zemljišč, nova večja poslo-
pja je potrebno umikati iz zornega kota dominantnih pogledov.

Pri razvojnih programih kmetij je treba upoštevati pro-
storske omejitve, ki izhajajo iz osnovne oblikovno-prostorske 
identitete kmetij in ekoloških pogojev, zato naj se v primeru 
večjih potreb oblikuje nova, od prvotne kmetije ločena gruča 
novih objektov na lokaciji, ki je ekološko manj ranljiva.

Pri kmetijah morajo biti gnojišča locirana v neposredni 
bližini gospodarskega poslopja – hleva, čimbolj odmaknjena od 

stanovanjske hiše in sosednjih stanovanjskih objektov. Gnojne 
jame morajo biti zgrajene vodotesno brez odtoka.

Za oblikovanje stanovanjskih objektov pri kmetijah veljajo 
enaki pogoji kot pri čisti stanovanjski gradnji, pri oblikovanju 
novih gospodarskih poslopij je potrebno upoštevati tipologijo 
obstoječih kvalitetnih objektov in se jim po merskih razmer-
jih, vrsti, barvi, fasadni obdelavi in kritini prilagoditi, seveda 
ob upoštevanju prilagoditve novim tehničnim in funkcionalnim 
pogojem.

2. Merila in pogoji glede posegov na kmetijska  
in gozdna zemljišča

14. člen
V območju z dolgoročnim planom in srednjeročnim pla-

nom opredeljenega prostora za kmetijstvo in gozdarstvo je vse 
posege v prostor potrebno prvenstveno podrejati opredeljeni 
kmetijski in gozdnogospodarski funkciji ter istočasno varovanju 
in smotrni rabi ostalih dobrin splošnega pomena.

Na območjih trajno varovanih kmetijskih zemljišč brez 
spremembe namenske rabe kmetijskih zemljišč (v nadaljnjem 
besedilu: kmetijska namenska raba) se lahko načrtujejo:

– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe 
namakanja kmetijskih zemljišč;

– naslednji pomožni kmetijski objekti: rastlinjaki, poljske 
poti, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore 
za trajne nasade in opore za mreže proti toči;

– omrežja naslednje gospodarske javne infrastrukture: 
cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, 
elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski 
vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje;

– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;

– začasni objekti;
– rekonstrukcije lokalnih cest.
Na območjih trajno varovanih kmetijskih zemljišč ni dopu-

stno vzpostavljati območij za omilitvene in izravnalne ukrepe po 
predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.

Ne glede na prejšnji odstavek se na območju trajno varo-
vanih kmetijskih zemljišč lahko izjemoma vzpostavlja območja 
za omilitvene in izravnalne ukrepe po predpisih, ki urejajo ohra-
njanje narave, ki so povezani z obstoječimi ali načrtovanimi 
prostorskimi ureditvami državnega pomena s področja cestne 
in železniške infrastrukture v skladu s pogoji Zakona o kmetij-
skih zemljiščih, če jih ni mogoče umestiti na druga zemljišča.

Minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za obrambo, podrobneje določi pogoje in vrste ure-
ditev za posege za začasne ureditve za potrebe obrambe in 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

15. člen
Na površinah 2. območja kmetijskih zemljišč, kamor so 

uvrščena vsa ostala zemljišča, ki niso razvrščena v 1. obmo-
čje, so dovoljeni posegi za zagotovitev kmetijske proizvodnje, 
oziroma osnovne rabe prostora.

Razpršena poselitev posameznih stanovanjskih hiš na 
2. območju kmetijskih zemljišč ni dovoljena.

V prostorskih aktih se na območjih ostalih kmetijskih ze-
mljišč brez spremembe kmetijske namenske rabe lahko načr-
tujejo:

– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe 
namakanja kmetijskih zemljišč;

– vsi pomožni kmetijski objekti;
– omrežja naslednje gospodarske javne infrastrukture: 

cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, 
elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski 
vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje;

– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;

– začasni objekti;
– rekonstrukcije lokalnih cest.
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Pomožni kmetijski objekti iz druge alineje prvega od-
stavka in druge alineje četrtega odstavka tega člena se lahko 
uporabljajo le v kmetijske namene.

Minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za prostor, podrobneje določi vrste pomožnih kmetij-
skih objektov in začasnih objektov ter njihovo največjo velikost.

Minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za obrambo, podrobneje določi pogoje in vrste ure-
ditev za posege za začasne ureditve za potrebe obrambe in 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

16. člen
V gozdnih sestojih so dovoljeni posegi, ki so opredeljeni 

v veljavnih gozdnogospodarskih načrtih.
Posegi v gozdni prostor so dopustni le, če niso v nasprotju 

s splošnimi funkcijami gozda; posebnega varstva morajo biti 
deležna varovalna, hidrološka in biocenotska vloga (primarne 
ekološke omejitve v prostoru).

Pred načrtovanjem kakršnegakoli posega v gozdni pro-
stor je potrebno pridobiti predhodno mnenje pristojne goz-
darske strokovne službe, ki ga izda na osnovi valorizacije 
gozdnega prostora.

V varovalnih gozdovih in v gozdovih s posebnim pome-
nom, ki so določena z družbenim planom ali so razglašeni 
s predpisi, so posegi dovoljeni le izjemoma, razen tistih, ki 
so potrebni za vzdrževanje in krepitev funkcij gozdov. Poleg 
mnenja gozdarske strokovne službe je za posege v te gozdove 
potrebno pridobiti tudi soglasje občinskega upravnega organa, 
pristojnega za gozdarstvo. Posege v te gozdove je možno izva-
jati na osnovi predhodno izdelanega detajlnega gozdnogospo-
darskega načrta, ki ga izdela za to usposobljena organizacija.

Pri načrtovanju, graditvi in vzdrževanju gozdnih prometnic 
je potrebno upoštevati ekološke omejitve, funkcije gozdov, nuj-
no potrebno odprtost gozdov in tehnične gospodarske pogoje. 
Poleg gospodarskega pomena je pri tem potrebno upoštevati 
tudi njihove splošne funkcije in obstoj ter razvoj hribovskih in 
gorskih kmetij (posebno razvoj kmečkega turizma).

Poseg v gozdnati prostor (gozd in prostor, funkcionalno 
vezan na gozd) morajo usklajeno načrtovati vse pristojne stro-
kovne službe.

Posebnega varstva v negozdnem prostoru morajo biti 
deležni gozdni ostanki, skupine dreves in posamična drevesa, 
izredna drevesa, obrežna vegetacija, živica.

V z odloki zavarovanih gozdovih so posegi dovoljeni v 
skladu z določili teh odlokov.

3. Merila in pogoji glede komunalnega opremljanja 
zemljišč

17. člen
Gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energe-

tike, vodnega gospodarstva in zvez ter ostalih infrastrukturnih 
naprav je dovoljena v vseh območjih urejanja v skladu s pred-
pisi, ki urejajo to področje.

V predvidenih koridorjih za potrebe komunalnega urejanja 
ni dovoljena gradnja drugih objektov in naprav, dovoljena so 
le redna vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah.

Posamezni komunalni objekti in naprave (TP, daljnovodi, 
telekomunikacijski vodi, plinovodi, toplovodi, vodovodi, kanali-
zacija, vodni zbiralniki, MHE ipd.) morajo biti locirani v prostor 
ob upoštevanju smernic in pogojev pristojnih soglasodajalcev.

Pri vzdrževalnih delih, rekonstrukcijah in novogradnjah 
katerekoli podzemne infrastrukturne napeljave ali naprave ter 
pri cestah je na tem delu praviloma obvezna kompleksna ure-
ditev oziroma prenova vseh infrastrukturnih naprav.

Pri večjih rekonstrukcijah in pri novogradnjah je potrebna 
priključitev na javno komunalno in energetsko infrastrukturo. 
Poteki komunalnih in energetskih vodov morajo biti med seboj 
usklajeni.

Pri vseh bodočih gradnjah morajo biti upoštevane kote 
stoletne vode.

V naseljih, kjer ni možen priklop na javno vodovodno 
omrežje, si mora investitor zgraditi lastno vodovodno zajetje s 
cevovodom in pridobiti potrdilo o neoporečnosti vode na pod-
lagi kemične in bakteriološke analize vodnega vira.

Ureditve gnojničnih jam in gnojišč na kmetijah morajo biti 
v skladu s predpisi oziroma pogoji sanitarnega soglasja.

V naseljih, kjer vodovodno omrežje in naprave ne zago-
tavljajo zadostne količine požarne vode, je potrebno v okviru 
naselja zgraditi ustrezne požarne bazene ali zagotoviti dostope 
k vodotokom.

Na območjih varovanja vodnih virov v občini Slovenj Gra-
dec se morajo vsi posegi izvajati v skladu z odloki o varstvu 
pitne vode.

Odpadne vode na območjih, kjer je zgrajena kanaliza-
cija se morajo obvezno speljati v kanalizacijsko omrežje. Na 
območjih, kjer je predvidena izgradnja kanalizacije, mora biti 
odtok odpadnih vod začasno speljan v triprekatno greznico 
brez pretoka, po izgradnji pa je obvezen priključek v skladu s 
soglasjem upravljavca.

Odvod odpadne vode za več stanovanjskih objektov se 
praviloma rešuje s kanalizacijskim omrežjem, s skupnimi gre-
znicami brez pretoka oziroma mini čistilnimi napravami ob upo-
števanju predpisov za to področje. Ob rekonstrukcijah in drugih 
delih na industrijskih območjih je obvezna ureditev skupnih 
iztokov ali vsaj zmanjšanje števila iztokov pri onesnaževalcih 
voda ter ureditev vzorčevalnih mest oziroma predčiščenje.

V naseljih je potrebno načrtovati sistem kanalizacije, tako 
da imajo vse urbanizirane površine urejen odtok meteorne vode.

4. Merila in pogoji glede prometnega urejanja

18. člen
Načrtovanje in izvajanje novega ter preurejanje in sa-

nacija obstoječega prometnega omrežja in naprav mora biti 
usklajeno s predpisi, ki urejajo to področje in skladno s pogoji, 
ki omogočajo gibanje telesno prizadetim občanom.

Vsak objekt mora imeti urejen dostop in dovoz na cesto 
ali pot v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji upravljavca. Čim 
več objektov naj se povezuje s skupnim priključkom na javno 
cesto. Uvozi ne smejo ovirati rabe javnih cest.

Dostope in dohode v javne ustanove, površine za pešce 
in prehode za pešce je potrebno urediti tako, da bodo primerni 
za invalide v vozičkih, hojo starejših občanov in vožnjo otroških 
vozičkov.

Pri urejanju trgov je treba ločiti površine po vrstah pro-
meta. Pri ureditvah je potrebno upoštevati elemente prvotne 
ureditve, na primer vaška drevesa, vodnjaki, znamenja itd.

Ob glavnih cestah skozi naselja oziroma vasi je potrebno 
vsaj enostransko urediti površine za pešce, predvsem na ob-
močjih strnjenih jeder.

Kjer so podane možnosti naj se v skladu s potrebami ure-
dijo tudi kolesarske steze oziroma kolesarske rekreacijske poti.

Dovozi in priključki se smejo graditi samo s soglasjem 
pristojne službe za vzdrževanje cest.

Ob regionalnih in lokalnih cestah skozi naselja s strnjeno 
zazidavo je potrebno urediti hodnike za pešce, parkirne povr-
šine in avtobusna postajališča ter zagotoviti varen kolesarski 
promet.

V varovalnih pasovih obstoječih regionalnih cest izven 
naselij gradnja stanovanjskih hiš in ostalih objektov ter naprav, 
ki niso v neposredni zvezi s prometnim urejanjem, praviloma 
ni dovoljena.

V naseljenih krajih in hribovitih predelih se sme glede 
na krajevne razmere izjemoma dovoliti graditev objektov in 
naprav v varovalnem pasu, če to ni v nasprotju s koristmi ceste 
in prometa.

V koridorjih novo predvidenih cest in predvidenih rekon-
strukcij cest je dovoljeno le redno vzdrževanje obstoječih objek-
tov in naprav.

Odmiki vseh objektov (tudi živih mej in ograj) od cest 
in poti morajo biti tolikšni, da je možno neovirano minimalno 
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vzdrževanje le-teh v zimskem in letnem času ter zagotovljena 
varnost prometa (preglednost).

Za vse posege v varovalnem pasu cest in poti je potrebno 
soglasje pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje cest.

Prometne ureditve morajo biti izvedene na način, ki bo 
zagotavljal ustrezno varstvo okolja in ustrezal tudi obrambno 
zaščitnim zahtevam.

5. Merila in pogoji glede določanja velikosti gradbenih 
parcel in funkcionalnih zemljišč ter njihovo urejanje

19. člen
Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih 

zemljišč je potrebno upoštevati zlasti naslednje: lego, velikost, 
namembnost in zmogljivost objekta, orientacijo prostorov in 
tlorisno zasnovo objekta, orientacijo zemljišča, konfiguracijo 
terena, lego in odmike sosednjih stavb, odmik od ceste, grad-
bene linije in posestnih mej, ureditev komunalnih naprav in pri-
ključkov, ureditev zelenih funkcionalnih površin, ureditev funkci-
onalnih dostopov, parkirnih mest in utrjenih površin ob objektih.

Poleg navedenih zahtev je potrebno upoštevati tudi sa-
nitarno tehnične zahteve in požarnovarnostne zahteve kot so 
vpliv posega na bližnjo okolico glede na osončenje v odnosu 
do gostote zazidave, prezračevanje, proste površine, interven-
cijske poti ipd.

Velikost funkcionalnega zemljišča oziroma gradbene par-
cele objekta mora omogočiti normalno gradnjo, uporabo in 
vzdrževanje objekta, zagotovljene morajo biti vse potrebne 
površine za dejavnost v obstoječem ali bodočem objektu.

V izjemnih primerih se za del potreb lahko predvidijo tudi 
druge površine izven funkcionalnega zemljišča, če so površine 
zagotovljene na drugi lokaciji znotraj ureditvenega območja 
(npr. parkirna mesta).

Velikost gradbenih parcel oziroma funkcionalnih zemljišč 
samostojnih stanovanjskih hiš praviloma ne sme presegati 
600 m2 in ne biti manjša od 250 m2. Velikost je lahko izjemoma 
večja, kadar konfiguracija oziroma druge značilnost zemljišča 
ne omogočajo izrabe preostalih zemljišč za drug namen, oziro-
ma manjša, če je že obstoječa parcela manjša.

Pri določanju funkcionalnih zemljišč za obstoječe počitni-
ške objekte veljajo merila kot za stanovanjske objekte, s tem, 
da je praviloma velikost celotne parcele ca. 250 do 400 m2.

Pri določanju funkcionalnih zemljišč oziroma gradbe-
nih parcel obrtnih delavnic in proizvodnih objektov je poleg 
splošnih zahtev treba upoštevati potrebne površine za skladi-
ščenje materiala in izdelkov, potrebne površine za parkiranje 
ter potreben manipulativni prostor okrog objekta za potrebe 
dovoza in odvoza vozil, ki oskrbujejo dejavnost oziroma pro-
izvodnjo.

Pri določanju funkcionalnih zemljišč oziroma gradbenih 
parcel za kmetije je treba upoštevati medsebojno razporeditev 
vrste objektov, možnosti za eventualno širjenje, manipulativne 
površine in prostor za shranjevanje kmetijske mehanizacije.

Določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč za 
objekte komunalne, prometne ali energetske infrastrukture se 
izvede v skladu s predpisi za gradnjo navedenih objektov.

V primerih, da ležijo objekti ob varovalnih pasovih komu-
nalne, prometne ali energetske infrastrukture in ob vodotokih 
in posegajo v funkcionalna zemljišča varovalnih pasov, morajo 
k predlogu funkcionalnih zemljišč oziroma gradbenih parcel 
podati predhodna soglasja upravljavci navedenih naprav ozi-
roma zemljišč.

V primerih, da so omejitve v prostoru takšne narave, da 
ni možno zadostiti vsem merilom za določitev funkcionalnega 
zemljišča oziroma gradbene parcele, je potrebno predhodno 
pridobiti mnenja oziroma soglasja pristojnih organov in organi-
zacij (npr. kmetijska svetovalna služba, vodna služba, cestna 
služba, služba za varstvo naravne in kulturne dediščine ipd.).

Funkcionalno zemljišče k novo predvidenemu objektu se 
določi z načrtom gradbene parcele, ki je sestavni del lokacijske 
dokumentacije.

Obstoječim objektom, ki nimajo opredeljenega funkcio-
nalnega zemljišča, se le-to določi z odločbo pristojnega uprav-
nega organa na podlagi predloženega strokovnega predloga, 
dokazila o objektnem stanju na terenu in dokazila o lastništvu.

Pravico zahtevati določitev funkcionalnega zemljišča ima 
samo lastnik zemljišča oziroma uporabnik, za kar mora k zah-
tevku predložiti zemljiškoknjižni izpisek.

Pri določanju gradbenih parcel oziroma funkcionalnega 
zemljišča obstoječim objektom je potrebno upoštevati pravilnik 
o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru ter pravilnik 
o katastrski klasifikaciji zemljišč.

Pri urejanju okolice objekta v obsegu funkcionalnega ze-
mljišča veljajo naslednji pogoji:

Višina zemljišča mora biti prilagojena najbližjim sosednim 
zemljiščem, če to dopušča oblika parcele.

Investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za zavarova-
nje plodne zemlje pred uničenjem, zato mora določiti lokacijo 
za njeno začasno shranjevanje in nadaljnjo uporabo.

Posestne meje v strnjenih zazidalnih območjih je dovolje-
no pregrajevati z živimi mejami ali lesenimi ograjami do višine 
1,50 m oziroma s primerno oblikovanimi protihrupnimi ograjami.

Ograjevanje parcel izven strnjenih zazidalnih območjih je 
dovoljeno le z avtohtono vegetacijo, odmik gozdnega drevja 
od roba parcelne meje mora biti tolikšen, da ni motena raba 
sosednjih parcel.

Znotraj naselij je potrebno ograje iz živih mej umakniti od 
roba javnih cest in poti v skladu s pogoji upravljavcev na zahte-
van odmik, da bo s tem omogočena nemotena raba prometnih 
površin (preglednost).

Nove dostopne poti in gospodarske površine je potrebno 
izoblikovati po terenu, morebitne večje posege pa sanirati in 
zatraviti.

Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna 
druga zavarovanja brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi 
materiali in primerno zasajeni.

Pri objektih, v katerih se opravljajo določene centralne 
dejavnosti oziroma za potrebe športno rekreacijskih dejavnosti, 
morajo biti predvidene tudi zadostne parkirne površine v okviru 
funkcionalnega zemljišča objekta oziroma v neposredni bližini.

Pri razmeščanju parkirnih površin za osebne avtomobile 
in določanju njihove velikosti je potrebno upoštevati značaj 
in funkcijo območja ter število obiskovalcev in delovnih mest.

Parkirne površine morajo biti razvrščene tako, da ne vpli-
vajo na naravno in kulturno dediščino in da ne motijo delovnega 
in bivalnega okolja, parkirišča pa morajo biti urejena tako, da 
ne prepuščajo škodljivih snovi in morajo imeti urejene lovilce 
olj. Izjema so parkirišča, ki so izvedena s tlakovci oziroma s 
travnimicami za kar si je potrebno pridobiti posebno soglasje 
pristojne službe za zaščito vodotokov in podtalnice.

Vsa navedena okvirna določila morajo biti usklajena s sa-
nitarno tehničnimi, vodnogospodarskimi in požarnovarnostnimi 
zahtevami oziroma predpisi.

6. Merila in pogoji glede varovanja naravne in kulturne 
dediščine

20. člen
Naravno in kulturno dediščino je potrebno varovati v skla-

du z veljavnimi predpisi ob upoštevanju usmeritev iz planskih 
aktov ter določili sprejetih odlokov o razglasitvah spomenikov 
in dediščine.

Na območjih in objektih naravne in kulturne dedišči-
ne, ki so razglašeni za kulturno zgodovinske spomenike in 
naravne znamenitosti so posegi in oblikovanje dovoljeni v 
skladu z zakonskimi določili oziroma določili razglasitvenega 
dokumenta.

Vsa izdelana strokovna gradiva s prikazom vrste spome-
nika ali znamenitosti in načina varovanja (pripravljena kot kratki 
povzetki) so sestavni del tega odloka in jih je upravna organiza-
cija oziroma upravni organ dolžan upoštevati pri izdelavi loka-
cijske dokumentacije oziroma pri izdaji lokacijskega dovoljenja.
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7. Merila in pogoji glede varovanja okolja

21. člen
Pred posegom v prostor, ki ima lahko vpliv na okolje, mora 

investitor izpolnjevati zahteve zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 32/93), podzakonskih in občinskih predpisov, ki 
urejajo varstvo okolja.

Varstvo zraka

22. člen
Za varstvo zraka je potrebno:
– pri načrtovanju in gradnji novih objektov upoštevati vse 

predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri obratovanju ne 
bodo prekoračene dovoljene emisije,

– proizvodne, obrtne, stanovanjske in druge objekte pri-
ključiti na ekološko sprejemljive vire energije,

– obvezno priključevanje vseh novogradenj v strnjenih 
naseljih na ekološko sprejemljive vire energije,

– v strnjenem stanovanjskem naselju dovoliti le tako obrt ozi-
roma dejavnost, kjer ne bo prihajalo do škodljivih emisij ali smradu,

– locirati hleve (farme) za intenzivno in številčno obsežno 
prirejo izven strnjenih naselij tako, da je med hlevom in nase-
ljem ustrezna oddaljenost in po potrebi zelena bariera oziroma 
pregrada, ki preprečuje širjenje smradu. Upoštevati je potreb-
no značilnosti pokrajine in smer vetrov. Število glav živine je 
potrebno prilagoditi sprejemljivi obremenitvi okolja. Izbrati je 
potrebno tako tehnično-tehnološko izvedbo objektov in opreme, 
da je širjenje smradu v okolico čim manjše.

Varstvo pred hrupom

23. člen
Za varstvo pred hrupom je potrebno upoštevati predpise 

za varstvo pred hrupom za bivalna območja.
Objekti za proizvodnjo, obrt ali drugo dejavnost morajo 

biti locirani in zasnovani tako, da se emisije hrupa ne širijo v 
stanovanjska območja. Investitorji takih objektov morajo za 
izdelavo lokacijske dokumentacije predhodno predložiti stro-
kovno mnenje pooblaščene organizacije v skladu s predpisi, ki 
urejajo področje varstva pred hrupom.

Varstvo tal

24. člen
Investitor je dolžan obvezno upoštevati vse predpisane 

ukrepe v zvezi s sanacijo terena ob gradnji.
Na območjih skladiščenja tekočih goriv in naftnih deriva-

tov, morajo biti izvedena dela na način, ki onemogoča izliv v 
vodotoke ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.

Varstvo voda, vodnih virov, podtalnice in obvodnih površin

25. člen
Za varstvo voda je potrebno:
– upoštevati predpise za zaščito pred onesnaženjem po-

vršinskih voda,
– zagotoviti izgradnjo kanalizacije in čistilnih naprav,
– za naselja načrtovati sistem kanalizacije tako, da bodo 

meteorne vode speljane ločeno od odpadnih vod,
– v industrijskih obratih ločiti odpadne vode od čistih vod.
Industrijske odpadne vode je potrebno glede na vrsto 

onesnaženosti in zahteve biološke čistilne naprave predhodno 
fizikalno-kemijsko očistiti in šele nato speljati v skupno kanali-
zacijo, ki vodi v biološko čistilno napravo.

Za posege v varstvenih območjih je potrebno upoštevati 
določila sprejetih odlokov o varstvu virov pitne vode.

Za posege, ki vplivajo na vodni režim si mora investitor 
pridobiti vodnogospodarsko soglasje.

Vsi posegi, ki spreminjajo režim vodotokov oziroma po-
segajo na obvodne površine morajo biti izvedeni s soglasjem 

upravljavca vodotoka in Zavoda za varstvo naravne in kulturne 
dediščine Maribor.

Na bregovih in strugah potokov je prepovedano postavljati 
ograje in druge objekte.

Vegetacijo ob vodotokih pa je potrebno v čim večji meri 
ohranjati kolikor ne ovira normalnega pretoka vode.

Vsi bregovi vodotokov so načeloma nezazidljivi, razen za 
objekte za izkoriščanje vodne energije.

Preprečiti je treba negativne vplive na mikroklimatsko, 
bioekološko, rekreacijsko in krajinsko funkcijo vodotokov, kot 
so onesnaženja s trdimi ali tekočimi odpadki, zasipavanji, ne-
ustreznimi regulacijami in prekoračitvijo biološkega minimuma 
pretoka vode.

Zagotavljanje biološkega minimuma pretoka je predpogoj 
za obratovanje objekta, ki zahteva odvzem vode iz vodotoka. 
Investitor je dolžan zgraditi in vzdrževati objekt tako, da avto-
matsko zagotavlja pretok vodotoka vsaj v količini biološkega 
minimuma.

Izvedba objekta, ki zagotavlja pretok biološkega minimu-
ma mora biti razvidna iz projektne dokumentacije, ki služi kot 
strokovna podlaga za izdelavo lokacijske dokumentacije in iz 
izvedbenih projektov.

Biološki minimum določi upravljavec vodotoka.
Pri vsakem posegu v vodnat svet je potrebno očuvati zna-

čilno krajinsko ekološko vredno vegetacijo ter posebno redke 
rastlinske in živalske primerke. Obvezna je ohranitev obvodnih 
in vodnih ekosistemov, s čemer se ohranja ekološka pestrost 
in rekreacijski potencial.

Vsi posegi v vodni in obvodni svet naj se izvajajo v času, 
ko za ribe in druge obvodne živali niso predpisane varstvene 
dobe v skladu s soglasjem območne ribiške družine.

Regulacije oziroma ureditve vodotokov in hudournikov 
je dopustno izvajati z uporabo avtohtonih naravnih materialov 
oziroma tako, da je čim manj vidnega betona.

Varovanje krajinskih značilnosti

26. člen
Pri hidromelioracijskih kmetijskih zemljišč in regulacijah 

vodotokov je potrebno ohranjanje značilne krajinske podobe, 
ohranjanje obstoječega potenciala vodotokov oziroma upošte-
vanja značaja poteka obstoječih strug (meandriranje), ohra-
njanje kvalitetne obvodne vegetacije in naravno urejanje in 
utrjevanje brežin struge.

Na vseh območjih je potrebno v čim večji možni meri 
ohraniti značilno parcelacijo zemljišč, najznačilnejšo vegetacijo 
ter v okviru možnosti tudi obstoječo kmetijsko kulturo.

V primeru posega v gozd ali bližino gozda je potrebno 
predhodno zagotoviti pogoje za nego in izkoriščanje gozda in 
določiti obseg tistega dela, ki daje prvobitno podobo krajini.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti ohranjanju goz-
dnega roba in določiti potrebna dela za oblikovanje in nego no-
vega roba ter za ohranitev krajinske tipike. Pri tem je potrebno 
posvetiti posebno pozornost ohranitvi biološkega ravnotežja v 
prostoru, ohranitvi zaščitne funkcije gozda (veter, erozija, za-
loge pitne vode), krajinsko-estetski oziroma oblikovni vlogi ter 
vplivu na mikroklimo ipd. in zagotoviti dostop, ki omogoča nego 
in gospodarsko izkoriščanje gozdnega zaledja.

V območjih značilnih pogledov na posebno vredne kra-
jinske elemente ali elemente grajene strukture niso dopustni 
posegi, ki bi motili njihovo vrednost v prostoru.

Požarno varstvo

27. člen
Odmiki med objekti morajo zadostiti tehničnim normativom, 

s katerimi se preprečuje širjenje požara. Dostopi oziroma prome-
tna ureditev mora biti prilagojena potrebam gasilske intervencije, 
zagotovljene morajo biti zadostne proste površine za potrebe 
evakuacije in zadostne količine vode za gašenje oziroma zago-
tovljeni dostopi za odvzem požarne vode iz vodotokov.
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8. Merila za urejanje zelenih površin

28. člen
V naseljih je potrebno urejati, vzdrževati in varovati zelene 

površine tako:
– da se zavarujejo stanovanjska naselja pred prekomer-

nim hrupom, pred onesnaževanjem zraka in pred škodljivimi 
vplivi prometa in industrije,

– da se zavarujejo zemljišča pred negativnimi klimatskimi 
in drugimi vplivi,

– da se zagotovi estetski videz naselij in ohranijo pokra-
jinske kvalitete.

29. člen
Za zelene površine se štejejo:
– javni parki in nasadi, drevoredi in zelenice,
– skupine gozdnega drevja na površini do 500 m2,
– posamezne skupine dreves in posamezno za naravno 

okolje pomembno drevje,
– zelene površine v stanovanjskih naseljih,
– zelene površine ob javnih komunikacijskih in vodnih 

površinah,
– zelenice ob spomenikih, zgodovinskih objektih ter posa-

meznih turističnih in drugih javnih objektih,
– zelene površine v sklopu kopališč, športnih in otroških 

igrišč, šolskih vrtov in pokopališč.

30. člen
Investitorji objektov morajo urejati zelene površine v skla-

du z lokacijsko dokumentacijo in pogoji lokacijskega dovoljenja.
Izvajalec gradbenih del je dolžan med izvajanjem del 

zavarovati pred poškodbami drevje in parkovno grmičevje na 
celotnem območju gradnje.

V primeru, da izvajalec gradbenih del med gradnjo poško-
duje drevje ali parkovno grmičevje, ga je dolžan nadomestiti v 
najmanj enakem obsegu in količini.

Po končani gradnji objekta je izvajalec dolžan v skladu s 
pogoji lokacijskega dovoljenja zemljišče urediti, zlasti pa od-
straniti gradbene provizorije in odvečni material ter poravnati 
in zatraviti zemljišče.

31. člen
Na zelenih površinah je prepovedano sekanje, obseka-

vanje ali odstranjevanje gozdnega ali parkovnega drevja in 
grmičevja, razen, če je to predvideno v prostorskih izvedbenih 
aktih in lokacijskem dovoljenju ali je to potrebno zaradi preu-
reditve zelenih površin, cestno prometne varnosti ali iz drugih 
utemeljenih razlogov.

9. Urejanje prostora za obrambo in zaščito

32. člen
Pri načrtovanju, graditvi objektov in drugih prostorskih 

posegih, projektiranju tehnoloških in drugih procesov, se mo-
rajo upoštevati in izvajati na podlagi ocen ogroženosti zaradi 
naravnih in drugih nesreč, predpisani prostorski, urbanistični, 
gradbenotehnični, tehnični in drugi ukrepi, ki preprečujejo na-
stanek nesreč in omogočajo zaščito in reševanje.

Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za obmo-
čja izven naselij v občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, 
št. 1/95) vsebuje naslednje končne določbe:

V. KONČNE DOLOČBE

33. člen
Prostorski ureditveni pogoji so občanom, podjetjem, orga-

nizacijam in organom stalno na vpogled pri občinskem uprav-
nem organu, pristojnem za urejanje prostora – Upravna orga-
nizacija za urbanistično načrtovanje občine Slovenj Gradec.

34. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojna urbanistična in gradbena inšpekcija ter druge pristojne 
inšpekcijske službe.

35. člen
Ta odlok začne veljati 8 dni po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha 
veljati odlok o urbanističnem redu v Občini Slovenj Gradec 
(MUV št. 9/69).

Odlok o spremembi Odloka o prostorsko ureditvenih 
pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 23/06) vsebuje naslednjo končno določbo:

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

začne veljati naslednji dan po objavi.

Odlok o spremembi Odloka o prostorsko ureditvenih 
pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 53/12) vsebuje naslednjo končno določbo:

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih 
družin za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list 
RS, št. 33/97 in 51/97).

6. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

2782. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
ureditvenega načrta Sotočje

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 43/08 – uradno prečiščeno besedilo) 
in drugega odstavka 11. člena ter tretjega odstavka 97. člena 
Zakona o prostorskem načrtovanju Zakona o prostorskem na-
črtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B) 
je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 18. seji dne 
10. 9. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka 

ureditvenega načrta Sotočje

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen
(splošno)

(1) S tem odlokom se sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka ureditvenega načrta Sotočje, v nadaljeva-
nju OPPN.

(2) Spremembe in dopolnitve Odloka ureditvenega načrta 
Sotočje (OPPN), je izdelal URBIS, Urbanizem, arhitektura, 
projektiranje in storitve d.o.o., Jezdarska ul. 3, 2000 Maribor, 
pod številko projekta 2011/OPPN-070, junij 2012.

2. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa opis prostorske ureditve, ki se načr-
tuje z OPPN, območje OPPN, umestitev načrtovane ureditve 
v prostor, zasnovo projektih rešitev in pogojev glede priključe-
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vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne 
dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov 
in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred 
požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost dopu-
stnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih re-
šitev ter usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 
veljavnosti OPPN.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in 
grafično prikazane v OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami 
na vpogled v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE  
Z OBČINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM

3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)

(1) Z OPPN se načrtujejo ureditve povezane z izgradnjo 
2 objektov ter ureditev parkirnih površin za namene obstoječih 
poslovno proizvodnih objektov, južno od območja OPPN.

(2) Predvidene ureditve:
– gradnja objekta 1,
– gradnja objekta 2,
– gradnja manjšega krožnega križišča ali rondoja na 

dovozni cesti,
– ureditev parkirišča in zunanjih površin,
– gradnja potrebne prometne, energetske, komunalne in 

komunikacijske infrastrukture.

III. OBMOČJE OPPN

4. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN se nahaja v severnem delu naselja 
Slovenj Gradec, na sotočju Suhodolnice in Mislinje oziroma 
med državno cesto št. 1258 – severna obvoznica in občinsko 
cesto št. 378261. Sodi v prostorsko enoto naselja Center.

(2) Območje OPPN je določeno s tehničnimi elementi, ki 
omogočajo prenos novih mej parcel v naravo in so priložene 
prikazu območja OPPN z načrtom parcelacije.

(3) Celotno območje OPPN se nahaja na naslednjih 
parcelnih št.: 244/47, 1/3, 244/51, 244/52, 244/53, 1012/9, 
1008/25, 1008/26, 1008/27, 1/4, 244/14, 248 vse k.o. 0850 
Slovenj Gradec.

(4) Velikost območja OPPN je 17 879 m2.

IV. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE 
V PROSTOR

5. člen
(umestitev načrtovane ureditve v prostor)

(1) Predmet OPPN je območje, ki meji na severu na križ-
išče oziroma stičišče severne obvoznice in Francetove ceste, 
na vzhodu je omejeno s Francetovo cesto, na jugu z dovozno 
cesto do obstoječih poslovno proizvodnih objektov industrijske 
cone, na zahodni strani predstavlja mejo severna obvoznica.

Glavni in edini dostop na območje je predviden z zahodne 
strani, s severne obvoznice in nato preko novo predvidenega 
rondoja na jugozahodni strani na predmetno zemljišče.

(2) Območje OPPN obravnava izgradnjo dveh objektov, 
rondoja na dovozni cesti ter zunanjo ureditev celega območja.

6. člen
(opis prostorskih ureditev)

(1) Zemljišče OPPN predstavlja del območja industrijske 
cone IC 3 v Slovenj Gradcu, to je območje, ki je namenjeno 

postopni rehabilitaciji v smislu mehčanja prehoda iz čiste pro-
izvodne funkcije na robno umeščanje storitvenih dejavnosti 
značilnih za sosednja območja.

Leži na sotočju Suhodolnice in Mislinje oziroma med 
državno cesto št. 1258 – severna obvoznica in občinsko cesto 
št. 378261. Sodi v prostorsko enoto naselja Center.

Območje je z realizirano severno obvoznico vezano na 
obstoječo prometno mrežo. Severna obvoznica, ki deluje kot ob-
vozna cesta mestnega središča, spelje ves promet iz storitvenih 
in proizvodnih con mimo mesta naravnost na državno omrežje.

Zemljišče predstavlja v naravi neurejeno površino, pokrito 
z gramozom oziroma služi kot parkirišče na makadamskih tleh.

(2) Na območju, ki je trenutno nepozidano se predvideva 
izgradnja dveh objektov. Izgradnja teh objektov in ureditev zu-
nanjih površin, prometne in komunalne ureditve tega območja, 
zaključuje ureditev poslovno proizvodnega območja Sotočje.

(3) V OPPN so opisani tudi posegi in ureditve izven obmo-
čja, ki so potrebni za izvedbo gospodarske javne infrastrukture.

7. člen
(pogoji in usmeritve glede vrste dopustih dejavnosti, gradenj 

in drugih del ter objektov)
(1) Vrste dopustnih dejavnosti, ki se dopuščajo:
– predelovalne dejavnosti (proizvodnja živil, tekstilij, obla-

čil, tiskarstvo, proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov, 
proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas, proizvodnja 
nekovinskih mineralnih izdelkov, proizvodnja kovinskih izdelkov, 
razen strojev in naprav, proizvodnja računalnikov, elektronskih 
in optičnih izdelkov, proizvodnja pohištva, druge raznovrstne 
predelovalne dejavnosti, popravila in montaža strojev in naprav);

– oskrba z električno energijo, plinom in paro (oskrba z ele-
ktrično energijo – druga proizvodnja elektrike (sonce, veter ipd.);

– trgovina (trgovina z motornimi vozili in popravilo motor-
nih vozil, trgovina na drobno, razen z motornimi vozili);

– promet in skladiščenje (skladiščenje in spremljajoče 
prometne dejavnosti);

– informacijske in komunikacijske dejavnosti;
– druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
– druge dejavnosti (popravilo računalnikov in izdelkov za 

široko rabo, druge storitvene dejavnosti).
(2) Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del, ki se 

dopuščajo:
– gradnja novih objektov,
– tekoča vzdrževalna in investicijska dela na objektih in 

napravah,
– nadzidave in dozidave novih objektov in naprav do 

opredeljenih gabaritov v tem odloku in dopustnih odstopanj, ki 
so opredeljena v tem odloku,

– dozidave in nadzidave obstoječih objektov s ciljem 
funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti obstoječih 
objektov, opredeljenih v tem odloku in dopustnih odstopanj, ki 
so opredeljena v tem odloku,

– odstranitev obstoječih objektov in rušitve stavb,
– rekonstrukcija objektov in naprav,
– funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše teh-

nologije,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, ener-

getike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, pro-

metnic,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zago-

tavlja večjo varnost ljudi in objektov,
– spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejav-

nosti,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij,
– postavitev oglasnih panojev in zagotovitev razstavnih 

prostorov,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v okviru 

določil tega odloka.
(3) Vrste dopustnih objektov, ki se dopuščajo skladno z 

veljavnimi predpisi ter v okviru določil tega odloka:
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Nestanovanjske stavbe in drugi gradbeno inženirski 
objekti:

– trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,
– garažne stavbe,
– industrijske stavbe,
– parkirišča,
– nezahtevni in enostavni objekti v okviru določil tega 

odloka.
Objekti transportne infrastrukture:
– ceste.
Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski 

vodi:
– distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenergetski 

vodi in distribucijska komunikacijska omrežja.
Dopuščene dejavnosti se lahko umestijo v zgoraj navede-

ne stavbe oziroma objekte.

8. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

(1) Z OPPN se načrtuje gradnja naslednjih objektov in 
ureditev površin:

– gradnja krožnega križišča ali rondoja,
– gradnja objekta (1),
– gradnja objekta (2),
– ureditev skupnega parkirišča na vzhodni strani območja.
Krožno križišče ali rondo
Predvidena je rekonstrukcija obstoječega križišča cest 

LZ 378060 in LK 378261 z umestitvijo novega 4-krakega mini 
krožnega križišča.

Objekt 1
V severnem delu območja je predviden pritlični (P) objekt, 

pravokotne oblike, max. tlorisnih dimenzij cca 52,00 x 29,00 m 
z ravno streho z minimalnim naklonom.

Ob severni strani objekta, je načrtovana dostava.
Predvidena dejavnost v objektu je možna glede na dopu-

stne dejavnosti iz tega odloka.
Na južni in vzhodni strani objekta so predvidena parkirišča 

za obiskovalce in zaposlene.
Objekt 2
Načrtovani objekt, ki leži na južnem delu območja je eta-

žnosti P+1 (pritličje in eno nadstropje), pravokotne oblike max. 
skupnega gabarita 37,00 x 24,00 m z nadstreškom na vzhodni 
in južni strani.

Predvidena dejavnost v objektu je možna glede na dopu-
stne dejavnosti iz tega odloka.

Parkirišče je predvideno na južni in severni strani.
Načrtovanje objektov (1 in 2) mora biti usklajeno s pred-

pisi, ki urejajo to področje in skladno s pogoji, ki omogočajo 
samostojno gibanje telesno prizadetim, slepim ter slabovidnim 
osebam.

Parkirišče na vzhodni strani območja
Na jugovzhodni strani območja je predvideno parkirišče 

s cca 76 parkirnimi mesti, za potrebe parkiranja obstoječih 
poslovno proizvodnih dejavnosti v coni.

Na tem delu se lahko predvidi tudi izgradnjo garažne hiše, 
v max. tlorisnem gabaritu kot je prikazano v grafičnih prilogah 
(v grafičnih prilogah je območje označeno z modro črtkano 
črto), kolikor se pojavi potreba po dodatnih parkiriščih. Dovoljen 
višinski gabarit garažne hiše je tri etaže (P+2), kjer bi lahko bilo 
predvidenih skupaj cca 247 parkirnih mest.

Podrobnejše načrtovanje garažnega objekta se predvidi 
v projektni dokumentaciji.

Zunanje parkirne površine se uredijo v smislu veljavnega 
načrta kot »zelene« parkirne površine.

9. člen
(pogoji in usmeritve za gradnjo nezahtevnih in enostavnih 

objektov)
(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov se lahko 

izvaja skladno z veljavnimi predpisi ter v okviru določil tega 
odloka.

(2) Znotraj območja OPPN je dovoljena gradnja in uredi-
tev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:

Nezahtevni objekti:
– ograje,
– škarpe in podporni zidovi,
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska 

steza, antenski drog, pomožni objekti za spremljanje stanja 
okolja),

– spominska obeležja.
Enostavni objekti:
– pomožni cestni objekti (objekt za odvodnjavanje ceste, 

cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, varovalne in proti-
hrupne ograje),

– pomožni energetski objekti (razen tipskega zabojnika za 
skladiščenje jeklenk za UNP),

– pomožni komunalni objekti,
– spominska obeležja,
– urbana oprema (kolesarnica z nadstreškom, transpa-

rent, skulptura, vodnjak oziroma okrasni bazen, obešanka na 
drogu).

(3) Nezahtevni in enostavni objekti naj bodo od parcel-
ne meje s sosednjo zemljiško parcelo odmaknjeni minimalno 
1,00 m. Na parcelno mejo so lahko postavljeni le s soglasjem 
lastnika zemljiške parcele, na katero mejijo.

(4) Postavitev urbane opreme ne sme onemogočati ali 
ovirati odvijanja prometa in ovirati vzdrževanja infrastrukturne-
ga omrežja. Pod pojmom urbane opreme so v odloku oprede-
ljene nadstreški in parkirni sistemi za kolesa, koši in ograde za 
smeti, informacijske table, transparenti, obešanke, skulpture, 
vodnjaki ipd.

(5) Postavitev ograj v križiščih ne sme segati v območje 
preglednega trikotnika ali segati v območje javnih prometnih in 
zelenih površin.

10. člen
(pogoji in usmeritve za urejanje odprtih površin)

(1) Podrobnejše usmeritve za vzpostavitev zelenih in dru-
gih površin znotraj ureditvenega območja so razvidne iz grafič-
ne priloge 4.1 Ureditvena situacija s karakterističnim prerezom.

Ureditev je zarisana načelno, izbira rastlinskih vrst in 
druge opreme se natančneje opredeli v projektni dokumentaciji.

(2) Ureditev prostih in zelenih površin izhaja iz funkcio-
nalno-oblikovalske razporeditve objektov, ureditve parkirišč in 
dovoznih cest. Uredijo se tlakovane in asfaltirane površine, par-
kirišča, pešpoti oziroma pločniki, ki jih dopolnjujejo zelene po-
vršine, ki jih sestavljajo drevesa, grmovnice in tratne površine.

(3) Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogočeno 
samostojno gibanje po vseh površinah, ki so namenjene pe-
šcem. Elementi ceste ne smejo pomeniti nevarnosti pri gibanju 
na tistih površinah, ki so namenjene pešcem. Te površine mo-
rajo biti tudi brez grajenih in komunikacijskih ovir.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO 

JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

11. člen
(skupne določbe glede prometnega urejanja)

(1) Potrebno je zagotoviti zadostno število parkirnih mest 
za funkcionalno ovirane osebe.

Normativ za določitev minimalnih parkirnih mest namenje-
ne vozilom oseb z invalidskim vozičkom, ki naj bodo locirana 
čim bliže objektu, predstavlja 5 % parkirnih mest.

(2) Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko pred-
videnih notranjih prometnih in manipulativnih površin znotraj 
območja OPPN.

(3) Vse povozne in pohodne površine – pločniki, kolesar-
ske poti, parkirne ter manipulativne površine morajo biti izve-
dene v protiprašni izvedbi, z ustrezno rešenim odvodnjavanjem 
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padavinskih voda ter dimenzionirane za prevoz s tovornimi 
vozili.

(4) Pločniki ob posameznih cestah so višinsko ločeni od 
vozišča z dvignjeno obrobo iz robnikov.

(5) Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogočeno 
samostojno gibanje po vseh površinah, ki so namenjeni pe-
šcem. Prav tako se mora omogočiti slepim in slabovidnim ose-
bam svobodnejše gibanje in orientacijo z ureditvijo ustreznih 
vodilnih poti (talni vodilni in napovedni tlakovci). Elementi ceste 
ne smejo pomeniti nevarnosti pri gibanju na tistih površinah, ki 
so namenjene pešcem. Te površine morajo biti tudi brez graje-
nih in komunikacijskih ovir.

(6) Kinematični elementi v križiščih morajo zagotavljati 
prevoznost tipičnim vozilom kot tudi komunalnemu 3-osnemu 
vozilu.

(7) Za celotno območje morajo biti predvideni ustrezni 
dostopni elementi brez arhitekturnih ovir za potrebe invalidnih 
oseb.

(8) Možna je etapna izvedba, vendar mora vsaka eta-
pa predstavljati funkcionalno in prometno-tehnično zaključeno 
celoto.

12. člen
(prometno omrežje)

Načrtovane prometne ureditve:
– rekonstrukcija obstoječega križišča cest LZ 378060 

in LK 378261 z umestitvijo novega 4-krakega mini krožnega 
krožišča, skladno s smernicami upravljavca,

– izgradnja nove dovozne ceste v območju urejanja v 
profilu:

– vozišča 2x3,00 m,
– pločnik1x2,00 m

– ob načrtovanem krožnem križišču je predvidena iz-
gradnja nove kolesarske poti širine 3,00 m z navezavo na 
obstoječo kolesarsko stezo oziroma pešpot ob državni cesti 
G1/4, odsek 1258,

– na JV strani območja je načrtovana parkirna površina za 
parkiranje osebnih vozil za potrebe obstoječe industrijske cone.

Potrebno je zagotoviti zadostno število parkirnih površin 
za potrebe objekta (1) in objekta (2) skladno z namembnostjo 
objekta.

Vse ureditve se izvedejo na podlagi projektne dokumenta-
cije ob upoštevanju veljavnih predpisov ter smernic in pogojev 
upravljavca.

13. člen
(parkirne, manipulativne, dostavne in interventne površine)

(1) Parkirne površine za potrebe načrtovanih objektov se 
uredijo na lastnih zemljiščih ob upoštevanju veljavnih predpisov 
in normativov.

(2) Javne parkirne površine se zagotovijo v JV delu območja.
(3) Dostava do območja je predvidena preko obstoječega 

priključka v sredini območja, dostop ter intervenca preko obsto-
ječega in predvidenega priključka (v krožno križišče).

14. člen
(pešci in kolesarji)

(1) Po južnem robu območja je obstoječa peš in kolesar-
ska pot, ki se navezuje na kolesarsko in pešpot ob državni cesti 
61/4, odsek 1258.

(2) Ob predvideni novi dostopni cesti se zgradi nov eno-
stranski pločnik za dostop do objekta.

15. člen
(skupne določbe glede komunalnega in energetskega 

urejanja)
(1) Predvideno pozidavo je možno vezati na obstoječe 

infrastrukturno omrežje. Podatki o obstoječi infrastrukturi so pri-
dobljeni od posameznih upravljavcev. Pred izvedbo je potrebno 
na terenu določiti natančno lego posameznih vodov.

(2) Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve. 
Natančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji, ki 
mora upoštevati pogoje posameznih upravljavcev in usmeritve 
tega načrta. Dopustna so odstopanja od rešitev v načrtu (trase 
posameznih vodov, zasnove, način priključevanja, etapnost 
izvedbe), ki so usklajene s posameznimi upravljavci infrastruk-
ture. Dopustna je etapna in začasna izvedba.

16. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Obravnavano območje se naveže na obstoječe vo-
dovodno omrežje sistema Slovenj Gradec. Priključno mesto 
je na južni strani.

(2) Do posameznih objektov se položijo ustrezne cevi, 
katerih dimenzije se obdelajo v projektni dokumentaciji ob upo-
števanju veljavnih predpisov. Mesta priključitve se predvidijo 
izven objektov (jaški).

17. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Predvidi se ločen kanalizacijski sistem z navezavo na 
obstoječe kanalizacijsko omrežje v skladu s pogoji upravljavca.

(2) Meteorne odpadne vode iz parkirišč in manipulativnih 
površin se vodijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj 
s koalescentrimi filtri skladno s standardom SIST EN 858-2.

(3) Meteorne vode iz strešin se navežejo na meteorno 
kanalizacijo ob upoštevanju določil veljavne zakonodaje.

(4) Preko območja poteka obstoječi kolektor, v vzhodnem 
delu je zgrajen podzemni objekt. Kolektor in objekt je potrebno 
po potrebi ustrezno zaščititi, na območju zadrževalnika je do-
pustna samo zelena površina.

18. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Na obravnavanem območju potekajo obstoječi elek-
troenergetski vodi SN IN NN.

(2) Obstoječe vode je potrebno ustrezno prestaviti ozi-
roma zaščititi v skladu z izdelanimi strokovnimi podlagami ter 
pogoji upravljavca.

(3) Predvideni objeti se bodo napajali iz obstoječe TP 
Postajališče. Iz TP se zgradi ustrezno NN omrežje.

19. člen
(javna razsvetljava)

Ob dostopnih cestah se predvidi postavitev javne raz-
svetljave. Razsvetljava se izvede s svetilkami, ki ustrezajo 
zahtevam glede veljavnih vrednosti svetlobnega onesnaženja. 
Celotna izvedba mora biti kabelsko-podzemna.

20. člen
(kabelsko in telekomunikacijsko omrežje)

Za potrebe TK in kabelskega omrežja se v dostopnih ce-
stah predvidi položitev kabelske kanalizacije z ustreznimi jaški. 
V kanalizacijo se položijo ustrezni kabli.

21. člen
(plinovodno omrežje)

(1) V vzhodnem in južnem delu območja je obstoječe 
plinovodno omrežje. Priključki do predvidenih objektov se iz-
vedejo iz vzhodne strani.

(2) Plinovod in plinski priključki se izvedejo v skladu z 
veljavno zakonodajo. Detajli se opredelijo v projektni doku-
mentaciji.

22. člen
(ogrevanje)

(1) V skladu z občinskim odlokom je obravnavano ob-
močje predvideno za priključitev na plinovodno distribucijsko 
omrežje.
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(2) Dopustna je uporaba alternativnih načinov ogrevanja 
(sončna energija, sistemi ogrevanja s toplotno črpalko, biomasa 
ipd.). V primeru uporabe toplotnega vira podtalnice ali vertikalne 
zemeljske sonde, je potrebno pred izdajo gradbenega dovolje-
nja izdelati Analizo tveganja za onesnaženje skladno z veljavno 
zakonodajo in pred izdajo vodnega soglasja pridobiti vodno 
dovoljenje. V primeru ogrevanja objektov s toplotno črpalko sis-
tema voda-voda, kjer je kot toplotni vir podtalna voda, za kar je 
treba izvesti vrtino, si mora investitor pridobiti vodno dovoljenje 
za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote v skladu z 
zakonodajo. Vodno dovoljenje je treba pridobiti pred pridobitvijo 
vodnega soglasja. Za izvedbo vrtine in toplotne črpalke zgoraj 
omenjenih sistemov je treba pridobiti ločeno vodno soglasje.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

23. člen
(kulturna dediščina)

(1) Na območju OPPN ni enot nepremične kulturne dedi-
ščine. Predhodne arheološke raziskave se po potrebi opravijo 
pred posegi v prostor. Obseg predhodnih arheoloških raziskav 
opredeli pristojna javna služba. Za izvedbo arheološke raziska-
ve je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo 
in odstranitev arheološke ostaline po predpisih s področja 
varstva kulturne dediščine.

(2) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno zavodu 
za varstvo Kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s po-
dročja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, 
kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega 
nadzora. O dinamiki del je potrebno pisno obvestiti ZVKDS OE 
Maribor vsaj 10 dni pred začetkom zemeljskih del.

(3) V skladu s predpisi s področja varstva kulturne dedi-
ščine je ob vseh posegih v zemeljske plasti obvezujoč splošni 
arheološki varstveni režim, ki investitorja/lastnika zemljišča/od-
govornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo 
nepoškodovano na mestu odkritja zavaruje in o tem takoj 
obvesti pristojno enoto ZVKD.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE

24. člen
(varstvo pred onesnaženjem zraka)

(1) Skladno s podzakonskim aktom se območje OPPN 
nahaja v območju II. stopnje onesnaženosti.

(2) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanj-
šo možno mero je potrebno upoštevati veljavne predpise.

(3) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči do-
datno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih stro-
jev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo.

Poskrbi se za:
– vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih 

poti v vetrovnem in suhem vremenu;
– preprečevanje raznosa materiala z gradbišč;
– čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne 

ceste;
– protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se 

uporabljajo za prevoz.

25. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opre-
deljene vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih 
prekomernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi 
izvesti ustrezno protihrupno zaščito in sanacijo.

(2) Pri izvedbi predvidenega posega v prostor je potrebno 
upoštevati veljavno zakonodajo.

(3) Pri načrtovanju morebitnih klimatskih naprav, ki pov-
zročajo hrup, naj se upoštevajo ukrepi in standardi varstva 
pred hrupom.

26. člen
(varstvo vodnih virov)

(1) Območje OPPN leži izven vodovarstvenih območij.
(2) Objekte je potrebno priključiti na javno kanalizacijo 

in samo v javno kanalizacijo odvajati odpadne komunalne in 
predhodno prečiščene tehnološke in padavinske vode v skla-
du z zakonskimi in podzakonskimi akti in predpisi, ki določajo 
odvajanje odpadnih voda.

(3) Odvajanje čistih padavinskih voda iz utrjenih površin in 
strešin je potrebno urediti s podzakonskimi akti, in sicer na tak 
način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavin-
skih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno pred-
videti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske 
odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi 
zadrževalniki ...).

(4) Odpadne padavinske vode iz cestišč in manipulativnih 
površin je potrebno predhodno prečiščene odvajati v javno ka-
nalizacijo, prioritetno ponikati, pri tem morajo biti ponikovalnice 
locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin, dno poni-
kovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode.

Zaradi načrtovanja ukrepov za zmanjšanje porabe pitne, 
se predvidijo tehnične rešitve za uporabo deževnice, kjer je to 
možno.

(5) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
iz parkirišč in manipulativnih površin mora biti urejena preko 
ustrezno dimenzioniranih usedalnikov in lovilca olj. Iz projekta 
PGD mora biti razvidno, da je predvidena vgradnja standardi-
ziranih lovilcev olj (SIST EN 858:2).

(6) V primeru ogrevanja objektov s toplotno črpalko siste-
ma voda-voda, kjer je kot toplotni vir podtalna voda, za kar je 
treba izvesti vrtino, si mora investitor pridobiti vodno dovoljenje 
za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote v skladu s 
potrebnimi zakonskimi akti.

Vodno dovoljenje je treba pridobiti pred pridobitvijo vo-
dnega soglasja. Za izvedbo vrtine in toplotne črpalke zgoraj 
omenjenih sistemov je treba pridobiti ločeno vodno soglasje.

27. člen
(ohranjanje narave)

Na območju predmetnega OPPN ni naravnih vrednot, 
zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko ra-
znovrstnost.

28. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Odvoz odpadkov se bo izvajal skladno z Odlokom o 
načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s ko-
munalnimi odpadki v Koroški regiji (Uradni list RS, št. 85/11).

(2) Z odpadki, ki nastanejo v dejavnosti in niso komunalni 
odpadki, mora investitor ravnati skladno z zakonodajnimi dolo-
čili za te vrste odpadkov.

(3) Za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, si mora 
investitor priskrbeti tipske posode za zbiranje ločenih frakcij po 
sistemu mokro-suho. Investitor je dolžan ločevati odpadke po 
navodilih izvajalca javne službe ravnanja z odpadki.

(4) V projektni dokumentaciji je potrebno predvideti ustre-
zen prostor za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, ki bo 
dostopen s smetarskim vozilom.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

29. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Območje OPPN se nahaja izven vseh naravnih ome-
jitev kot so poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter 
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plazovitost terena. V širšem ureditvenem območju OPPN so 
zadostni običajni zaščitni ukrepi pred erozijo.

(2) Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne 
nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,100 g. Tveganje na-
stanka plazov zaradi potresa je v tem območju srednje. Za objekt 
ni potrebna gradnja zaklonišča, potrebna je ojačitev prve plošče.

(3) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je po-
trebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco o 
nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost razlitja 
nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na minimalno 
ob upoštevanju sledečega:

– nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene me-
hanizacije,

– nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih 
in strojnih olj,

– nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi ele-
menti z obstoječih utrjenih površin in objektov in

– nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki 
gradbenih in drugih materialov.

30. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Območje OPPN se nahaja na področju, kjer je požarna 
ogroženost naravnega okolja majhna. Požar lahko nastane pri 
stalnem ognju kot je ogenj pri kampiranju, širjenje je počasno, 
na odprtem prostoru pa srednje hitro. Ponavadi nastanejo manjši 
površinski požari s slabim ognjem, v glavnem zagori samo listje. 
Požar se da hitro omejiti.

(2) Načrtovane stavbe se uvrščajo med požarno zahtevne 
objekte. Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora iz-
hajati iz študije požarne varnosti, kadar je to zahtevano s predpisi 
o študiji požarne varnosti. Kadar izdelava študije požarne var-
nosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne 
varnosti izhajati iz dokumenta Zasnova požarne varnosti, ki na 
kratek in pregleden način določa potrebne ukrepe, povezane s/z:

– ustreznimi zagotovitvami potrebnih odmikov od meje par-
cel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom 
preprečitve širjenja požara na sosednje objekte,

– nosilnostjo konstrukcije ter širjenjem požara po stavbah,
– evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in alarmiranje,
– zagotovitvijo virov vode in naprav za gašenje ter neoviran 

in varen dovoz, dostop in delovne površine za intervencijska 
vozila.

Študija oziroma zasnova požarne varnosti sta sestavni del 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Povzetek vsebine študije požarne varnosti oziroma zasnove 
požarne varnosti, mora biti naveden v obrazcu Izkaz požarne 
varnosti stavbe. Izkaz požarne varnosti stavbe je obvezna prilo-
ga dokazila o zanesljivosti objekta.

Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objek-
te morajo biti zagotovljeni potrebni odmiki od meje parcel in med 
objekti ali potrebne protipožarne ločitve.

(3) Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo zagoto-
vljena z javnih hidrantnim omrežjem. Upravljavec vodovodnega 
omrežja zagotavlja zmogljivost hidrantnega omrežja z 10 l/se-
kundo vode za gašenje.

(4) Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da je 
ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakua-
cijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo hiter 
in varen umik.

(5) Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko pred-
videnih notranjih prometnih in manipulativnih površin po vsem 
območju OPPN.

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE  
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 

PODROBNEGA NAČRTA

31. člen
(etapnost gradnje)

OPPN se lahko izvajajo v več etapah, ki so časovno 
medsebojno neodvisne. Vsaka etapa mora biti zaključena funk-

cionalna celota vključno s prometno, komunalno in energetsko 
infrastrukturno ureditvijo in priključki ter zunanjimi ureditvami.

X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ  
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH  

IN TEHNIČNIH REŠITEV

32. člen
(skupne določbe glede dopustnih odstopanj)

(1) Pri uresničitvi OPPN so dopustna odstopanja od funk-
cionalnih, tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri 
nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, energetskih, 
tehnoloških, geoloških, hidroloških, okoljskih, geomehanskih 
in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše 
z oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega 
vidika, s čimer pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske 
razmere.

(2) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se 
vse lokacije objektov in naprav natančno določi. Dopustna so 
odstopanja od podatkov, prikazanih v kartografskih prilogah, 
ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja 
odstopanja so dopustna skladno z določbami tega poglavja.

(3) Odstopanja pri komunalnem in energetskem ureja-
nju (tudi na območju internih cest v območju OPPN), če to 
pogojujejo bolj ekonomična investicijska vlaganja in kolikor te 
spremembe oziroma postavitev ne spreminjajo vsebinskega 
koncepta OPPN.

33. člen
(odstopanja pri načrtovanju objektov)

(1) Dopustno odstopanje od tlorisnih gabaritov predvide-
nih objektov je + 1,50 m od opredeljenih in grafično prikazanih 
tlorisnih gabaritov, kar je razvidno iz grafične priloge 4.3. Pri-
kaz ureditve s funkcionalno oblikovalskimi pogoji. Dovoljena 
je izgradnja stavb manjših tlorisnih gabaritov. Novozgrajene 
stavbe lahko zarisane tlorisne gabarite presegajo z vetrolovi, 
izzidki, nadstreški, napušči, zunanjimi stopnicami. Predpisano 
odstopanje je podano za zagotavljanje ureditve funkcionalnega 
tlorisa in izpolnjevanje pogojev toplotnih karakteristik stavb.

(2) Preseganje višinskih gabaritov stavb je možno le 
za postavitev strojne opreme (klime, prezračevalni sistemi, 
dimniki, sončni kolektorji, sončne elektrarne, fotovoltaika …) in 
izhodov na streho. Dovoljena je izgradnja stavb nižjih višinskih 
gabaritov.

(3) Dopustno je preoblikovanje zarisanih zemljiških parcel 
v večje ali manjše skladno s potrebami investitorjev in podrob-
nejša parcelacija znotraj območja zaradi lastniške strukture in 
različnih dejavnosti. Zarisani odmiki objektov in količbene točke 
se lahko spreminjajo v skladu z dovoljenimi odstopanji.

34. člen
(odstopanja glede prometne ureditve)

(1) Preoblikovanje parkirnih površin je možno skladno s 
potrebami gradnje in ob upoštevanju pogojev iz tega odloka.

(2) Mikrolokacije in obliko parkiranja, natančno število 
parkirnih mest in lokacija klančin se opredelijo v projektni do-
kumentaciji glede na dejansko število potrebnih parkirnih mest 
in dejavnosti.

35. člen
(odstopanja glede energetske in komunalne ureditve)
Dopustna so odstopanja od rešitev opredeljenih v pred-

metnih OPPN (trase posameznih vodov, mesta, način priklju-
čevanja ipd.). Natančne rešitve se opredelijo v projektni doku-
mentaciji ob upoštevanju usmeritev tega odloka, upoštevanje 
veljavne zakonodaje, predpisanih odmikov med posameznimi 
kanalnimi vodi. Spremembe lege in trase posameznih vodov so 
dopustne tudi v primeru težav pri pridobivanju zemljišč.
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XI. OBVEZNOST INVESTITORJEV, LASTNIKOV  
IN IZVAJALCEV

36. člen
(pogoji za vzdrževalna in druga dela)

(1) Za vzdrževalna in investicijska dela, rekonstrukcije, 
dozidave in nadzidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje kot 
za novogradnje. Dozidave in nadzidave objektov se morajo 
uskladiti s celotno stavbno maso objekta in morajo biti skladne 
z oblikovanjem in gradbenimi materiali osnovnega.

(2) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora 
izdelovalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati ve-
getacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti 
provizorije in odvečni gradbeni material in urediti okolico.

37. člen
(obveznost ob pripravi projektne dokumentacije)

(1) Med pripravo projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za izvedbo gospodarske javne infra-
strukture izven območja OPPN mora investitor pridobiti projek-
tne pogoje in soglasje upravljavca obravnavane infrastrukture.

(2) Pred začetkom gradnje mora investitor pridobiti geo-
tehnične pogoje gradnje za vsak predviden objekt.

38. člen
(obveznost v času gradnje)

(1) V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje 
obveznosti:

– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljav-
ce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske 
infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščiti obstoječe 
infrastrukturne vode,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagoto-
vljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,

– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo priha-
jalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da 
se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala,

– sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi, vkopi),
– skladno z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem mo-

žnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale 
zaradi gradnje,

– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh 
obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre-
pe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in 
zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi,

– v primeru nesreče zagotoviti takojšnje usposobljene 
službe,

– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objek-
tov, naprav in območij ter okolico objektov,

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ce-
ste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene 
ali poškodovane.

(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati skladno s smer-
nicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na 
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne 
zakonodaje.

39. člen
(obveznosti izgradnje komunalne opreme)

Investitor je dolžan na svoje stroške zgraditi manjkajočo 
komunalno opremo ter prometno infrastrukturo, kot je načrtova-
na s tem OPPN ali z občino pred izdajo gradbenega dovoljenja 
skleniti pogodbo o opremljanju.

XII. KONČNE DOLOČBE

40. člen
(prenehanje veljavnosti nekaterih veljavnih prostorskih aktov)

Z dnem uveljavitve tega Odloka o spremembah in dopol-
nitvah ureditvenega načrta Sotočje preneha veljati del odloka:

– Odlok o ureditvenem načrtu »Sotočje«, (Uradni list RS, 
št. 75/01), v severnem delu območja z oznako F1 in F2,

– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-sto-
ritvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice 
Stari trg (Uradni list RS, št. 104/06), v jugovzhodnem delu 
ureditvenega območja lokacijskega načrta, z oznako C10, kjer 
je predvideno križišče za priključevanje proizvodno storitvene 
cone »Sotočje«, in sicer samo skrajni južni del tega priključka, 
križišče ostaja nespremenjeno.

41. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled na sedežu Mestne občine Slovenj 
Gradec.

42. člen
(pričetek veljavnosti)

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

Št. 350-6/2011
Slovenj Gradec, dne 11. septembra 2012

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

2783. Sklep o sprejemu in pričetku uporabe 
usklajene digitalne kartografske 
dokumentacije k prostorskim sestavinam 
veljavnih planskih aktov za območje Mestne 
občine Slovenj Gradec

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je Občinski svet Mestne 
občine Slovenj Gradec na 18. redni seji dne 10. 9. 2012 sprejel

S K L E P
o sprejemu in pričetku uporabe usklajene 

digitalne kartografske dokumentacije  
k prostorskim sestavinam veljavnih planskih 

aktov za območje Mestne občine Slovenj Gradec

I.
Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec ugotavlja, 

da je Mestna občina Slovenj Gradec izvedla uskladitev vsebine 
kartografske dokumentacije k:

– prostorskim sestavinam dolgoročnega plana Občine 
Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni 
list SRS, št. 17/87 in Uradni list RS, št. 21/90, 93/99, 23/00 in 
89/09) in

– prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana 
Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 
(Uradni list SRS, št. 17/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 93/99, 
23/00 in 89/09),

obeh za območje Mestne občine Slovenj Gradec, z novim 
zemljiško katastrskim prikazom iz januarja 2011.

Navedena kartografska dokumentacija k planu je pripra-
vljena v integralni in prečiščeni vsebini v digitalni obliki in kot 
izris v mapi v 4 izvodih.

II.
S kartografsko dokumentacijo k planu iz I. točke tega 

sklepa se nadomesti kartografska dokumentacija, ki je doslej 
sestavljala veljavne prostorske sestavine planskih aktov, ki jih 
je za svoje območje uporabljala Mestna občina Slovenj Gradec.
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III.
Kartografska dokumentacija k planu iz I. točke tega sklepa 

se smiselno uporablja tudi kot prikaz mej območij zazidljivosti s 
prikazom rabe prostora, opredeljenega v drugi alineji 3. člena 
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven na-
selij v Občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 1/95, 23/06 in 
53/12), in sicer za območje, ki ga ureja navedeni odlok.

IV.
Kartografska dokumentacija k planu iz I. točke tega sklepa 

se začne uporabljati v vseh ustreznih postopkih z dnem uve-
ljavitve tega sklepa.

V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-7/2007
Slovenj Gradec, dne 11. septembra 2012

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

2784. Sklep o uvedbi časovno omejenega parkiranja 
– modre cone na javnih in urejenih parkiriščih 
v Slovenj Gradcu in o obračunavanju 
pavšalnih parkirnin in letnih abonmajev 
za nadzorovana in urejena parkirišča 
na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Župan Mestne občine Slovenj Gradec izdaja na podlagi 
100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12), 
21. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno be-
sedilo (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10), 7. člena 
Statuta Mestne občine Slovenj Gradec – uradno prečiščeno 
besedilo (Uradni list RS, št. 43/08, 53/10) in 9., 12., 36., 41. in 
44. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/95, 33/97, 71/97, 56/98, 
78/99, 59/00, 58/01, 79/06, 110/09, 23/11) naslednji

S K L E P
o uvedbi časovno omejenega parkiranja – modre 
cone na javnih in urejenih parkiriščih v Slovenj 
Gradcu in o obračunavanju pavšalnih parkirnin 
in letnih abonmajev za nadzorovana in urejena 

parkirišča na območju Mestne občine  
Slovenj Gradec

1. člen
Javna parkirišča se razdelijo na naslednje parkirne cone:
I. cona zajema parkirišče na Glavnem trgu na katerem je 

uvedeno plačilo parkirnine.
II. cona zajema parkirišča za Kulturnim domom razen 

zgornjega platoja, Upravni enoti, Hotelom Pohorje, na Voranče-
vem trgu, Gosposvetski cesti, Iršičevi in Meškovi ulici. V drugi 
coni se uvede območje kratkotrajnega parkiranja s plačilom 
parkirnine preko parkirnega avtomata. Na Gosposvetski cesti 
ni možno koristiti letnega parkirnega abonmaja.

III. cona zajema parkirišča pri gradu Rotenturn, Avtobusni 
postaji, pri bivši Nami, prvi del parkirišča na Iršičevi ulici, Par-
tizanski ulici, zgornji plato pri Kulturnem domu, parkirišče ob 
poslovni stavbi bolnišnice na Gosposvetski cesti. V tretji coni 
se uvede območje kratkotrajnega parkiranja, kjer je parkiranje 
dovoljeno do dveh (2) ur razen na prvem delu Iršičeve ulice, 
kjer je parkiranje dovoljeno do štirih (4) ur in na parkirišču ob 
poslovni stavbi bolnišnice na Gosposvetski cesti, kjer je parki-

ranje dovoljeno do 30 minut. Na Gosposvetski cesti ni možno 
koristiti letnega parkirnega abonmaja.

IV. cona zajema vsa ostala javna parkirišča.

2. člen
Abonma za stanovalce I. cone znaša 100 € za eno leto.
Abonma za stanovalce I. cone, ki dovoljuje parkiranje le 

v II. in III. coni znaša 15 € za eno leto.
Za pravne osebe – javne službe 200 € za eno leto.

3. člen
Abonma za II. cono in III. cono znaša 230 € za eno leto in 

dovoljuje parkiranje v obeh conah.
Rezerviran parkirni prostor s talno označbo »R« znaša 

1.200 € za eno leto. Abonma za stanovalce znaša 15 € za 
eno leto.

4. člen
Rezerviran parkirni prostor s talno označbo »R« v IV coni 

znaša 300 € za eno leto.

5. člen
Abonma za vse parkirne cone znaša 360 € za eno leto.

6. člen
Referat za promet določi način izdaje abonmajev in nad-

zoruje njihovo izdajo in uporabnike abonmajev.

7. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep 

št. 34002-03/99 z dne 29. 10. 2011, Uradni list RS, št. 101/11.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 34002-03/1999
Slovenj Gradec, dne 17. septembra 2012

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA

2785. Odlok o štipendiranju

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 
51/10) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni 
list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06, 94/09 in 64/12) je Občinski 
svet Občine Šempeter - Vrtojba na 19. seji dne 20. 9. 2012 
sprejel

O D L O K
o štipendiranju

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok določa štipendije, ki jih dodeljuje Občina Šempe-
ter - Vrtojba, vir financiranja, upravičence do štipendij, pogoje 
za pridobitev štipendije, višino štipendij in postopke v zvezi s 
štipendijami.
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2. člen
(vrste štipendij)

Občina Šempeter - Vrtojba dodeljuje štipendije za:
– nadarjene dijake oziroma dijakinje srednješolskega iz-

obraževanja (v nadaljevanju: dijaki), ki se izobražujejo v Re-
publiki Sloveniji,

– nadarjene študente oziroma študentke (v nadaljeva-
nju: študenti) dodiplomskih študijskih programov in enovitega 
magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,

– nadarjene študente dodiplomskih programov, ki se iz-
obražujejo v tujini.

3. člen
(namen štipendiranja)

Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja na-
darjenih dijakov in študentov pri njihovem rednem šolanju.

4. člen
(vir financiranja)

Sredstva za štipendije se zagotavljajo v Proračunu Obči-
ne Šempeter - Vrtojba v skladu s proračunom občine.

II. UPRAVIČENCI DO ŠTIPENDIJE

5. člen
(upravičenci do štipendije)

Štipendije lahko pridobijo osebe s statusom dijaka in 
osebe s statusom študenta, ki izpolnjujejo pogoje, določene 
v tem odloku.

III. POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE

6. člen
(pogoji za pridobitev štipendije)

Štipendijo lahko pridobijo:
– dijaki, ki ob vpisu v prvi letnik srednje šole niso starejši 

od 17 let,
– študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega štu-

dija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji, če ob vpisu v prvi 
letnik niso starejši od 24 let,

– študenti dodiplomskih študijskih programov, ki se izo-
bražujejo v tujini, od vključno prvega letnika, če ob vpisu v prvi 
letnik niso starejši od 24 let.

Starost dijakov in študentov višjih letnikov je lahko soraz-
merno višja.

Štipendijo lahko pridobijo upravičenci, ki izpolnjujejo po-
goje iz prvega in drugega odstavka tega člena in:

– imajo stalno prebivališče na območju Občine Šempeter 
- Vrtojba,

– so državljani Republike Slovenije,
– niso v delovnem razmerju,
– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
– niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji ali 

soustanovitelji zavodov,
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu 

Republike Slovenije za zaposlovanje,
– hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki Slove-

niji, razen če študirajo v tujini,
– imajo dijaki v preteklem šolskem letu in študenti, ki 

se izobražujejo po programih dodiplomskega in enovitega 
magistrskega študija v tujini, v zaključnem letniku srednjega 
izobraževanja povprečno oceno najmanj 4,0 iz vseh oce-
njenih predmetov, študenti pa v preteklem študijskem letu 
najmanj povprečno oceno 8 iz vseh opravljenih izpitov in 
drugih študijskih obveznosti, študenti, ki študirajo v tujini pa z 
njo primerljivo oceno. Zaželeno je, da so kandidati v zadnjih 
treh šolskih oziroma študijskih letih glede na šolsko leto za 

katerega uveljavljajo pravico do štipendije, imeli dosežke na 
posameznem področju v skladu z merili iz tretjega odstavka 
10. člena tega odloka.

Štipendijo lahko pridobi dijak ali študent, ki nima zahte-
vane povprečne ocene iz osme alineje prejšnjega odstavka 
tega člena, če ima vsaj na enem področju dosežke v evrop-
skem ali svetovnem merilu v zadnjih treh letih, glede na 
šolsko oziroma študijsko leto za katerega uveljavlja pravico 
do štipendije in so ti boljši od dosežkov tistih dijakov in štu-
dentov, ki te pogoje izpolnjujejo. V tem primeru povprečna 
ocena dijaka ne sme biti nižja od ocene 3, študenta pa ne 
nižja od ocene 7 oziroma z njo primerljive ocene, če študent 
študira v tujini.

Upravičenci lahko pridobijo štipendijo Občine Šempeter 
- Vrtojba za nadarjene dijake in študente le enkrat za izobraže-
vanje na isti stopnji izobraževanja.

IV. VIŠINA ŠTIPENDIJ

7. člen
(višina štipendij)

Višina štipendij znaša:
Dijaki:

Povprečna ocena Višina v EUR

3,00–4,00 90

4,00–4,5 110

4,5–4,8 130

4,8–5,00 150

Študenti dodiplomskega izobraževanja in enovitega magi-
strskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji:

Povprečna ocena Višina v EUR

7,00–8,00 230

8,00–8,4 250

8,4–8,7 270

8,7–9,0 290

9,0–9,3 310

9,3–10,0 330

Višina štipendije za vse študente, ki se izobražujejo v tujini 
je 400,00 EUR mesečno.

V. POSTOPKI V ZVEZI S ŠTIPENDIJAMI

8. člen
(javni razpis za dodelitev štipendij)

Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za 
dodelitev štipendij.

Javni razpis za dodelitev štipendij se objavi na podlagi 
sklepa o javnem razpisu za dodelitev štipendij, ki ga izda žu-
pan. Župan izda sklep v skladu z zagotovljenimi proračunskimi 
sredstvi in v njem določi skupno število štipendij ter število 
posameznih vrst štipendij.

Javni razpis za dodelitev štipendij se objavi v začetku 
šolskega/študijskega leta na spletnih straneh Občine Šempeter 
- Vrtojba in na občinskih oglasnih tablah.

Objava javnega razpisa za dodelitev štipendij mora vse-
bovati zlasti:

– ime in sedež štipenditorja,
– podatke o razpisanih štipendijah,
– pogoje in merila za dodelitev štipendij,
– način vložitve prijave za dodelitev štipendij,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji predložiti 

skupaj s prijavo za dodelitev štipendije,
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– naslov, na katerega je potrebno vložiti prijavo za dode-
litev štipendije,

– rok za prijavo na javni razpis,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega 

razpisa,
– kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvi-

gnejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije v 
zvezi z javnim razpisom.

9. člen
(prijava za dodelitev štipendije)

Prijave za dodelitev štipendije se vložijo na obrazcu, dolo-
čenem v javnem razpisu. Prijavi morajo biti priloženi:

– dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče 
šolsko oziroma študijsko leto,

– dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega 
letnika izobraževanja,

– življenjepis z opisom dosedanjega izobraževanja.
V primeru, da kandidat uveljavlja tudi svoje dosežke, 

mora priložiti dokazila o dosežkih na posameznem področju 
v zadnjih treh šolskih oziroma študijskih letih glede na šolsko 
oziroma študijsko leto, za katero upravičenec uveljavlja pravico 
do štipendije.

10. člen
(merila za ocenjevanje uspeha in dosežkov kandidatov)

Učni oziroma študijski uspeh in dosežki kandidatov se 
ocenijo na podlagi meril za dodelitev štipendij.

Merila za dodelitev štipendij so učni oziroma študijski 
uspeh zadnjega letnika izobraževanja in dosežki na posa-
meznem področju v zadnjih treh letih glede na šolsko leto, za 
katerega kandidat uveljavlja pravico do štipendije.

Za dosežke na posameznem področju se štejejo:
– uvrstitve na tekmovanjih v znanju, športu, raziskoval-

nem delu in na umetniških področjih,
– uvrstitve na umetniških, arhitekturnih ali drugih nate-

čajih,
– javni nastopi in predstavitve,
– objave in predstavitve izvirnih avtorskih del na umetni-

ških, strokovnih ali znanstveno raziskovalnih področjih, urejanje 
publikacij, glasil in revij ter vodenje projektov,

– izboljšave ter registrirani izumi in patenti,
– dodatna izobraževanja, vzporedni redni študij, študijske 

izmenjave,
– udeležbe na seminarjih in kongresih,
– funkcije in/ali vloge v različnih organizacijah,
– priporočila profesorjev, mentorjev in društev,
– uspešen zaključek dveh letnikov v enem študijskem 

letu in
– drugi dosežki.

11. člen
(uspeh zadnjega šolskega/študijskega leta)

Število točk za povprečno oceno dijaka znaša:
Povprečna ocena Število točk
nad 4,80 do 5,00  50
nad 4,60 do 4,80  47
nad 4,40 do 4,60  45
nad 4,20 do 4,40  43
nad 4,00 do 4,20  41
nad 3,80 do 4,00  38
nad 3,60 do 3,80  36
nad 3,40 do 3,60  34
nad 3,20 do 3,40  32
od 3,00 do 3,20  30
Kot dokazilo se upošteva spričevalo zadnjega šolskega 

leta. Pri izračunu se upošteva povprečje ocen vseh predmetov 
v preteklem šolskem letu.

Število točk za povprečno oceno študenta znaša:
Povprečna ocena  Število točk
nad 9,70 do 10,00  60
nad 9,40 do 9,70  56
nad 9,10 do 9,40  53
nad 8,80 do 9,10  49
nad 8,50 do 8,80  46
nad 8,20 do 8,50  43
nad 7,90 do 8,20  40
nad 7,60 do 7,90  36
nad 7,30 do 7,60  33
od 7,00 do 7,30  30
Pri študentih se povprečna ocena določi tako, da se 

izračuna povprečje vseh ocen, doseženih od 1. oktobra do 
30. septembra v preteklem študijskem letu. Če je v navedenem 
obdobju študent opravil manj kot tri izpite, se poleg ocen teh 
izpitov upoštevajo tudi vse ocene iz predhodnega študijskega 
leta.

Kot dokazilo se upošteva originalno potrdilo fakultete o 
opravljenih izpitih zadnjega študijskega leta. Za študente iz 
tujine je obvezna priloga ocenjevalni sistem tuje institucije.

Za vzporedno redno šolanje na dveh enakovrednih izo-
braževalnih programih, predstavlja število točk povprečje za-
dnjega šolskega oziroma študijskega leta višje ocenjenega 
programa. Pri dvopredmetnih študijskih programih predstavlja 
število točk aritmetično sredino zadnjega študijskega leta, obeh 
predmetov tega programa.

12. člen
(uvrstitve na tekmovanjih in natečajih)

Uvrstitve na tekmovanjih iz znanja, raziskovalne dejav-
nosti, umetnosti ali športa, kakor tudi uvrstitve na strokovnih, 
umetniških in/ali drugih natečajih se vrednotijo glede na ravni 
in vrsto tekmovanja oziroma natečaja s točkami:

Raven tekmovanja ali natečaja  Število točk
šolsko/klubsko
3. mesto  1
2. mesto  2
1. mesto  3
(med)občinsko
3. mesto  4
2. mesto  5
1. mesto  6
državno
3. mesto  7
2. mesto  8
1. mesto  9
mednarodno
3. mesto  10
2. mesto  11
1. mesto  12
evropsko
3. mesto  13
2. mesto  14
1. mesto  15
svetovno
3. mesto  16
2. mesto  17
1. mesto  18
Vrednotijo se 3 najvišje uvrstitve na posameznem po-

dročju.
Mednarodna tekmovanja so tista tekmovanja, na katerih 

so udeležene najmanj štiri države.

13. člen
(uvrstitve v finale)

V primeru, da kandidat ni dosegal prvih treh mest na tek-
movanjih ali natečajih, uvrščal pa se je v finalne (ožje) izbore, 
se točkujejo trije najboljši dosežki:
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Raven tekmovanja/natečaja  Število točk
a) (med)občinska  2
b) državna  4
c) mednarodna  6
d) evropska  8
e) svetovna  10
Kot dokazilo o uvrstitvah v finale ali ožje izbore se upo-

števa potrdila, priznanja, diplome in pohvale, ki jih izdajajo 
organizatorji tekmovanj.

14. člen
(poustvarjalne aktivnosti)

Poustvarjalne aktivnosti so različni javni glasbeni in gle-
dališki nastopi, recitali, moderatorstva prireditev, okroglih miz 
in različnih radijskih in televizijskih oddaj, ki niso obvezni del 
izobraževalnega programa. Kot dokazila se upoštevajo pro-
gramski listi, letaki, plakati, vabila na prireditve, posnetki in 
druga dokazila s podatki o nastopajočih, ki jih izdajajo kulturne 
in druge organizacije ter organizatorji prireditev.

Število točk
Raven Individualno 

delo
Skupinsko 

delo
a) šolski/univerzitetni 1,5 1
b) (med)občinski 3 2
c) državni 4,5 3
d) mednarodni 6 4
Kot individualno delo štejejo: monodrame, glavne vloge, 

samostojni koncerti in samostojni recitali, moderatorstvo pri-
reditev, okroglih miz in različnih radijskih in televizijskih oddaj.

15. člen
(avtorska dela, objave, urejanja, vodenja  

in organizacije projektov)
Objave, predstavitve, urejanja in organizacije javnih pred-

stavitev, izvirnih umetniških in strokovnih avtorskih del se toč-
kujejo posamezno glede na raven.

Raven Število točk
a) objava, izdaja, predvajanje ali javna 

predstavite samostojnega avtorskega prispevka 
na srednješolski ravni ter vodenje projektov in 
uredniških odborov glasil in revij 4

b) objava v okviru študentskega glasila 
posamezne fakultete 5

c) objava, izdaja, predvajanje ali javna 
predstavitev samost. avtorskega dela v okviru 
krovne študentske organizacije ali univerze ter 
vodenje projektov ali uredniških odborov 6

d) strokovno tehnični prispevek pri 
oblikovanju in nastanku predvajanega, 
objavljenega oziroma javno predstavljenega 
umetniškega projekta izvedenega pri priznanih in 
uveljavljenih producentskih hišah 7

e) objava, izdaja, javna predstavitev 
ali izvajanje krajših avtorskih prispevkov pri 
specializiranih umetniških revijah, sodelovanje 
na skupinskih razstavah v priznanih galerijah in 
predstavitvah z lastnim avtorskim prispevkom; 
soavtorstva pri objavljenem, izvajanem, izdanem 
umetniškem projektu, predstavljenem pri 
priznanih založbah ali producentskih hišah 8

f) vodenje (objavljenih, izvajanih) projektov, 
uredniških odborov uveljavljenih revij 9

g) objave, izdaje, izvajanja, javne 
predstavitve samostojnih del, umetniških in drugih 
projektov pri priznanih založbah, producentskih 
hišah, priznanih ustanovah (ocenjeno s pozitivno 
recenzijo) oziroma v samozaložbi s pozitivno 
recenzijo uveljavljenega ustvarjalca 10

16. člen
(objave znanstveno raziskovalnih del)

Objave znanstveno raziskovalnih del se točkujejo posa-
mezno glede na raven:

Raven Število točk
a) objava v zborniku znanstvenega ali stro-

kovnega srečanja 9
b) poljudnoznanstvena knjiga v slovenskem 

ali tujem jeziku (knjiga v kateri se strokovno obrav-
nava določen problem in se ga predstavi na po-
ljuden način) 10

c) objave v znanstvenih revijah v sloven-
skem ali tujem jeziku 11

Znanstveno raziskovalni prispevki, ki so sprejeti v tisk in 
še niso objavljeni, kar kandidati dokazujejo s potrdili založnika 
oziroma urednika, se točkujejo po lestvici iz prejšnjega odstav-
ka tega člena.

17. člen
(dodatna izobraževanja)

Dodatna izobraževanja so jezikovni, likovni, fotografski in 
drugi tečaji, poletne šole, delavnice, kolonije in izobraževanja, 
za katera udeleženci izobraževanja pridobijo javno veljavne 
certifikate, spričevala ali diplome, ki se točkujejo glede na to ali 
so opravljena v Republiki Sloveniji ali v tujini.

Število točk
a) v Republiki Sloveniji 1
b) v tujini 2
c) izpit iz tujega jezika z mednarodno 

veljavo V. stopnje – maturitetna raven 3
d) izpit iz tujega jezika z mednarodno 

veljavo VI. stopnje 3,5
e) izpit iz tujega jezika z mednarodno 

veljavo VII. stopnje – fakultetna raven 4
f) vzporedno redno šolanje (glasbena 

šola …), izmenjalni programi 5
g) enakovredni vzporedni študijski programi 8

18. člen
(udeležba na seminarjih in kongresih)

Za udeležbo na strokovnih in znanstvenih srečanjih, 
srečanjih strokovnih društev ali skupin, ko gre za reševanje 
strokovnih ali specifičnih problemov posameznih skupin (upo-
števa se zlasti, ko gre za izbrane predstavnike posameznih 
skupin) se točkuje udeležba glede na aktivnost in raven 
sodelovanja:

Raven Število točk
Aktivna 

udeležba
Pasivna u
deležba

b) državni 2 0,5
c) mednarodni 5 0,8
d) evropski 6 1
e) svetovni 7 1,2

Kot dokazila se upoštevajo potrdila, zahvale, priznanja 
organizatorjev z imenskimi navedbami sodelujočih in naslovi 
prispevkov.

19. člen
(funkcije in/ali vloge v različnih organizacijah)

Funkcije, vodilne ali nosilne vloge ter posebne zadolži-
tve kot so organizator, demonstrator, raziskovalec, asistent, 
vodja, kapetan, trener in podobne se točkujejo glede na raven 
delovanja:
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Raven Število 
točk

Dodatne 
točke

a) šolskih skupnostih 1
b) zunanjih institucijah 3 3
c) univerzitetnih skupnostih 5
d) mednarodnih institucijah 7 7

Dodatne točke prejmejo kandidati, če je za posamezno 
funkcijo opravljen tudi ustrezen izpit.

20. člen
(drugi dosežki)

Drugi dosežki iz enajste alineje tretjega odstavka 10. čle-
na tega odloka so dosežki, ki jih kandidati dokazujejo s pohva-
lami, priznanji, nagradami in priporočili.

Pohvale, priznanja in nagrade se točkujejo glede na ra-
ven, na kateri so bile podeljene:

Število točk
a) klubske/društvene 1
b) šolske:
– za izjemen uspeh v osnovni šoli * 2
– za dosežek pri zunanjem preverjanju 

znanja** 
2

c) (med)občinske 3
d) univerzitetne:
najboljši študent letnika 4
e) državne (zlati maturant …) 10
f) mednarodne 12
g) v evropskem merilu 14
h) v svetovnem merilu 16
* na osnovi potrdila osnovne šole (vpis v zlato knjigo, 

podelitev posebne plakete po zaključku devetletnega izobra-
ževanja)

** če je kandidat pri zunanjem preverjanju znanja dosegel 
od 90 % do 100 % možnih točk.

Upoštevajo se le tiste nagrade, pohvale in priznanja, ki 
niso vezana na že ovrednotene uvrstitve na tekmovanjih ali 
natečajih.

21. člen
(priporočila profesorjev, mentorjev in društev)

Za priporočilo profesorjev, mentorjev ali društev prejme 
kandidat po 1 točko. Upoštevajo se največ 3 priporočila.

22. člen
(ocenjevanje in določitev prednostne liste)

Za pridobitev posamezne vrste štipendije se opravi oce-
njevanje dosežkov vseh kandidatov po merilih iz 12. do vključ-
no 21. člena tega odloka.

V primeru, ko je prijavljenih več kandidatov kot je raz-
pisanih štipendij, se opravi ocenjevanje učnega oziroma štu-
dijskega uspeha in dosežkov vseh kandidatov za pridobitev 
posamezne vrste štipendije. Za vsakega posebej se ugotovi 
število točk, glede na njegovo povprečno oceno iz šolskega 
oziroma študijskega uspeha (U) in število točk za dosežke (D). 
Število točk za učni oziroma študijski uspeh se določi v skladu 
z ocenjevalno lestvico iz 11. člena tega odloka, število točk za 
dosežke pa po merilih iz 12. do vključno 21. člena tega odloka.

Končno število točk za vsakega kandidata (K) se določi 
po naslednji enačbi:

K = 0,6 x U + 0,4 x D x Um / Dm,

kjer je Um maksimalno število točk za uspeh in Dm maksimalno 
število točk za dosežke.

Maksimalno število točk za uspeh je za dijake 50 točk in 
za študente 60 točk. Maksimalno število točk za dosežke se 
določi tako, da se izračuna povprečno število točk prvih treh 
najvišje ocenjenih dosežkov vseh kandidatov za posamezno 
vrsto razpisane štipendije. Če se za pridobitev posamezne 
vrste štipendije ne prijavijo vsaj trije kandidati, predstavlja 
maksimalno število točk za dosežke vsota točk, ki jo doseže 
kandidat, ki je za dosežke ocenjen z več točkami.

Na podlagi tako določenega končnega števila točk se 
oblikuje prednostna lista za posamezno vrsto razpisanih šti-
pendij.

23. člen
(štipendija treh uprav)

Izmed prispelih prijav lahko župan s posebnim sklepom 
določi dobitnika »Štipendije treh uprav«, ki je kakorkoli de-
javen v čezmejnem in mednarodnem prostoru oziroma se 
izbrana smer izobraževanja kaže kot deficitarni poklic enako 
pomemben za območje vseh treh uprav.

Vsa merila in kriteriji se upoštevajo v skladu z določili 
tega pravilnika.

24. člen
(vrstni red dodeljevanja štipendij)

Štipendije se dodelijo kandidatom po vrstnem redu na 
prednostni listi, glede na število razpisanih štipendij.

Ob enakem številu točk, za pridobitev posamezne vrste 
štipendije, ima prednost kandidat z nižjim povprečnim meseč-
nim dohodkom na družinskega člana. Povprečni mesečni do-
hodek na družinskega člana se ugotavlja v skladu s predpisi, 
ki urejajo dodeljevanje državnih štipendij.

Če upravičenec, ki je pridobil pravico do štipendije izjavi, 
da ne želi skleniti pogodbe o štipendiranju ali je ne sklene v 
roku, določenem z odločbo o dodelitvi štipendije, ali če mu v 
roku za sklenitev pogodbe preneha pravica do štipendije, se 
štipendija dodeli naslednjemu kandidatu po vrstnem redu na 
prednostni listi za pridobitev te vrste štipendije.

25. člen
(uporaba postopka)

Pri dodeljevanju štipendij po tem odloku se uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

26. člen
(komisija za štipendiranje)

Za pregled in presojo prispelih prijav na javni razpis za 
dodelitev štipendij imenuje župan Komisijo za štipendiranje (v 
nadaljevanju: komisija).

Komisija šteje 3 člane od katerih je en član Odbora za 
družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in 
šport in en zaposlen pri občinski upravi. Komisija odloča z 
večino glasov vseh članov. O seji komisije se vodi zapisnik, 
ki ga podpišejo predsednik in člana komisije.

27. člen
(delo komisije)

Komisija najkasneje v roku 30 dni po poteku roka za pre-
dložitev prijav na javni razpis opravi presojo prijav po pogojih 
in merilih za pridobitev štipendije ter na tej podlagi pripravi 
poročilo in predlog za dodelitev štipendij.

Komisija obravnava popolne in v razpisnem roku pri-
spele prijave ter na podlagi prejete dokumentacije in meril za 
ocenjevanje pripravi prednostno listo in predlog štipendistov.

Kolikor za posamezno razpisano štipendijo ni prispelih 
prijav oziroma ustreznih kandidatov, lahko komisija izmed 
ostalih prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo vse pogoje raz-
pisa, izbere naslednjega po številu točk na prednostni listi in 
ga predlaga za štipendista.
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28. člen
(odločanje o pravici do štipendije)

Nepravočasno prispele vloge in vloge, ki jih ni vložila 
upravičena oseba, občinska uprava s sklepom zavrže. Če je 
prijava nepopolna, pristojni občinski organ pozove prijavitelja 
k dopolnitvi. Če prijavitelj vloge ne dopolni v roku, se jo s 
sklepom zavrže.

Zoper sklepa iz prve in druge alineje tega člena je do-
voljena pritožba na župana v roku 8 dni. Odločitev župana je 
dokončna.

O pridobitvi, spremembi, mirovanju in prenehanju pravi-
ce do štipendije odloča na prvi stopnji uprava, na drugi stopnji 
pa župan Občine Šempeter - Vrtojba. Vlagatelji in štipendisti 
imajo pravico do ugovora v roku 8 dni od vročitve sklepa ozi-
roma odločbe. Odločitev župana je dokončna.

29. člen
(pogodba o štipendiranju)

Po dokončnosti odločbe o dodelitvi štipendije skleneta 
Občina Šempeter - Vrtojba in upravičenec, ki je pridobil pra-
vico do štipendije, pisno pogodbo o štipendiranju.

Pogodba o štipendiranju mora vsebovati višino štipendi-
je, čas prejemanja štipendije in podrobno opredelitev pravic in 
obveznosti pogodbenih strank.

Če upravičenec do štipendije ne podpiše pogodbe o 
štipendiranju v roku, ki je določen v odločbi o dodelitvi štipen-
dije, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev štipendije. V 
tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka za dodelitev 
štipendije.

30. člen
(doba prejemanja štipendije in način izplačevanja štipendij)

O dodelitvi štipendije se odloči za obdobje od začetka 
šolskega oziroma študijskega leta, za katerega upravičenec 
uveljavlja pravico do štipendije, do konca izobraževalnega 
programa, za katerega je pridobil štipendijo.

Pravica do štipendije pripada ob izpolnjevanju pogojev 
za štipendiranje iz tega odloka od začetka šolskega oziroma 
študijskega leta, za katerega upravičenec uveljavlja pravico 
do štipendije, do konca izobraževalnega programa.

Štipendist lahko prejema štipendijo le eno leto za posa-
mezen letnik na isti stopnji izobraževanja.

V primeru, ko je štipendist vpisan na vzporedni študij, se 
doba štipendiranja lahko podaljša za eno leto, in sicer se iz-
plačevanje štipendije lahko nadaljuje v obdobju podaljšanega 
absolventskega staža, vendar največ eno leto.

Štipendije se izplačujejo vseh dvanajst mesecev v ko-
ledarskem letu, razen v zaključnem letniku izobraževanja, ko 
se izplačevanje štipendij zaključi v zadnjem mesecu šolskega 
oziroma študijskega leta.

Štipendije se izplačujejo mesečno najkasneje do 5. dne 
v mesecu za tekoči mesec. Štipendija se izplača v enkratnem 
znesku v višini preostalih zneskov štipendij za šolsko oziroma 
študijsko leto, če štipendist konča izobraževanje prej, kot je 
določeno z učnim oziroma študijskim programom.

31. člen
(obveznosti štipendista)

Štipendist mora redno napredovati v višji letnik in v 
letniku, za katerega je prejemal štipendijo, doseči najmanj 
povprečno oceno najmanj 3 dijaki oziroma 7 študentje ter 
v roku 15 dni od začetka šolskega oziroma študijskega leta 
predložiti štipenditorju:

– dijak: potrdilo o vpisu v višji letnik in overjeno kopijo 
zadnjega šolskega spričevala,

– študent: potrdilo o vpisu v višji letnik in potrdilo o vseh 
opravljenih izpitih zadnjega študijskega leta.

Štipendist mora v roku 30 dni po končanem izobraževa-
nju predložiti štipenditorju potrdilo o končanem izobraževanju.

Štipendist je v času prejemanja štipendije dolžan šti-
penditorju v roku 8 dni od nastanka spremembe, ki bi lahko 
vplivala na štipendijsko razmerje, sporočiti vsako tako spre-
membo, zlasti pa:

– prekinitev ali konec izobraževanja,
– spremembo izobraževalnega programa ali smeri štu-

dija,
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma začetek opra-

vljanja samostojne registrirane dejavnosti,
– spremembo naslova stalnega in začasnega prebiva-

lišča.
Štipendist lahko spremeni izobraževalni program ali 

smer študija le na podlagi predhodnega soglasja štipenditorja. 
Za pridobitev soglasja štipenditorja mora štipendist uspešno 
zaključiti letnik, za katerega je prejemal štipendijo, in izpolnje-
vati pogoje za nadaljnje prejemanje štipendije.

32. člen
(mirovanje pravice do štipendije)

Štipendistu miruje pravica do štipendije, če:
– v letniku, za katerega je prejemal štipendijo, iz vseh 

ocenjenih predmetov ni dosegel najmanj povprečne ocene 3, 
študent najmanj povprečne ocene 7, študent, ki se izobražuje 
v tujini, pa z njo primerljive ocene,

– v roku 15 dni od začetka šolskega oziroma študijskega 
leta štipenditorju ni predložil potrdila o vpisu v višji letnik ali 
dokazila o doseženem šolskem oziroma študijskem uspehu 
in morebitnih izjemnih dosežkih,

– s soglasjem štipenditorja spremeni izobraževalni pro-
gram ali smer študija,

– ni izdelal letnika zaradi starševstva, a mu je dovoljen 
ponovni vpis v isti letnik in prejema starševski dodatek,

– ni izdelal letnika iz utemeljenih razlogov, kot so bo-
lezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno več kot dva 
meseca in je vplivala na zmanjšanje učnih oziroma študijskih 
sposobnosti, kar dokazuje z zdravniškim spričevalom.

Štipendist, kateremu je pravica do štipendije mirovala, 
ker ni dosegel zahtevane povprečne ocene, lahko ponovno 
uveljavi pravico do štipendije z novim šolskim oziroma študij-
skim letom, če napreduje v višji letnik in doseže zahtevan učni 
uspeh ter štipenditorju pravočasno predloži dokazila iz prvega 
odstavka 31. člena tega odloka.

Štipendist, ki ni predložil kateregakoli dokazila iz druge 
alineje prvega odstavka tega člena, lahko uveljavi pravico do 
štipendije z naslednjim mesecem po predložitvi dokazil, če v 
roku dveh mesecev od začetka šolskega leta oziroma študij-
skega leta predloži zahtevana dokazila in izpolnjuje pogoje za 
nadaljevanje štipendiranja.

Štipendistu, ki je s soglasjem štipenditorja spremenil izo-
braževalni program ali smer študija, miruje pravica do štipen-
dije, dokler ne vpiše višjega letnika, za katerega bi prejemal 
štipendijo, če ne bi uveljavil mirovanja pravice do štipendije, 
pod pogojem, da v spremenjenem izobraževalnem programu 
ali smeri študija redno napreduje v višji letnik in doseže zahte-
van učni uspeh, ki je pogoj za nadaljnje prejemanje štipendije.

Štipendistu lahko miruje pravica do štipendije zaradi 
razlogov iz četrte alineje prvega odstavka tega člena le eno 
šolsko oziroma študijsko leto v času trajanja štipendiranja na 
vseh stopnjah izobraževanja.

33. člen
(prenehanje pravice do štipendije brez obveznosti vračila 

štipendije)
Štipendistu preneha pravica do štipendije brez obvez-

nosti vračila prejetih zneskov štipendij v naslednjih primerih:
– če nima več stalnega prebivališča na območju Občine 

Šempeter - Vrtojba,
– dijak, ki je pridobil državno štipendijo po 18. letu.
Štipendist, ki uveljavlja pravico iz tega člena mora do-

staviti dokazila o uspešno zaključenih letnikih in dokazilo o 
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zaključku izobraževanja za katerega je prejemal štipendijo. 
V nasprotnem primeru se šteje, da izpolnjuje pogoje iz 
34. člena tega odloka.

34. člen
(prenehanje pravice do štipendije  

in obveznost vračila štipendije)
Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom 

časa, za katerega mu je štipendija dodeljena in je dolžan 
vrniti prejete zneske štipendije skupaj z zakonitimi zamudni-
mi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila, v 
naslednjih primerih:

– po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,
– iz neupravičenih razlogov ne izpolni pogojev za na-

predovanje v višji letnik,
– iz neupravičenih razlogov ne dokonča izobraževanja 

v roku, ki je določen z izobraževalnim programom,
– spremeni izobraževalni program ali smer študija brez 

soglasja štipenditorja,
– v roku dveh mesecev od začetka šolskega oziroma 

študijskega leta štipenditorju ne predloži dokazil o izpolnje-
vanju pogojev za štipendiranje iz prvega odstavka 31. člena 
tega odloka,

– štipendijo pridobi na podlagi posredovanih neresnič-
nih podatkov ali v roku dveh mesecev od dneva nastanka 
spremembe ne sporoči spremembe, ki vpliva na prenehanje 
pravice do štipendije,

– je pridobil štipendijo za izobraževanje v Republiki 
Sloveniji in sklene pogodbo o štipendiranju z drugim štipen-
ditorjem v Republiki Sloveniji,

– sklene pogodbo o zaposlitvi ali začne opravljati sa-
mostojno registrirano dejavnost,

– postane družbenik gospodarske družbe ali ustanovi-
telj ali soustanovitelj zavoda,

– odstopi od pogodbe o štipendiranju.
Štipendist, ki je odstopil od pogodbe o štipendiranju, 

ni dolžan vrniti prejetih zneskov štipendije, če je uspešno 
zaključil letnik, za katerega je prejemal štipendijo, in v roku 
15 dni od začetka šolskega oziroma študijskega leta predloži 
dokazila iz prvega odstavka 31. člena tega odloka ter izpol-
njuje pogoje za nadaljnje prejemanje štipendije.

Štipendist mora vrniti prejete zneske štipendije, v roku 
enega meseca od ugotovitve kršitve pogodbe o štipendira-
nju. Če štipendist iz utemeljenih razlogov štipendije ne more 
vrniti v enkratnem znesku, kar navede v svoji prošnji, se lah-
ko vračanje štipendije odloži ali dovoli obročno odplačevanje 
za največ enako dobo, kot je bila doba prejemanja štipendije.

O utemeljenosti razlogov iz prejšnjega odstavka tega 
člena odloča uprava Občine Šempeter - Vrtojba.

35. člen
(oprostitev vračila štipendije in podaljšanje roka  

za dokončanje študija)
Štipendista, ki prekine izobraževanje zaradi objektivnih 

razlogov (težki socialno-ekonomski pogoji, smrt v družini šti-
pendista, rojstvo otroka, težja bolezen ali invalidnost), se na 
njegovo prošnjo lahko delno ali v celoti oprosti vračila štipen-
dije. Prošnji mora priložiti ustrezna dokazila. O utemeljenosti 
teh razlogov odloča uprava Občine Šempeter - Vrtojba.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

36. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravil-
nik o štipendiranju (Urade objave št. 25/01, Uradni list RS, 
št. 68/07, 71/08 in 125/08).

37. člen
(ureditev dosedanjih razmerij)

Štipendistom, ki so pridobili štipendijo za nadarjene 
dijake in študente Občine Šempeter - Vrtojba za določen 
izobraževalni program na podlagi Pravilnika o štipendiranju 
(Urade objave št. 25/01, Uradni list RS, št. 68/07, 71/08 in 
125/08), se ta štipendija izplačuje po tem pravilniku in v 
skladu s sklenjeno pogodbo o štipendiranju do zaključka pro-
grama izobraževanja, za katerega so pridobili to štipendijo 
oziroma po tem odloku, če je zanje tako bolj ugodno.

Določilo prvega odstavka tega člena velja od začetka 
šolskega leta 2012/2013 dalje.

38. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 01101-15/2012-4
Šempeter pri Gorici, dne 20. septembra 2012

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk l.r.

2786. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba 
za leto 2012

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. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena 
Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 
74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - 
Vrtojba na 19. seji dne 20. 9. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba  
za leto 2012

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Šempeter - Vrtojba za leto 
2012 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 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:
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 v eurih 

Skupina / Podskupina kontov Proračun leta 2012

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74) 7.618.558,62

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 6.435.155,32

70 DAVČNI PRIHODKI 4.354.425,00

700 Davki na dohodek in dobiček 3.141.475,00

703 Davki na premoženje 936.350,00

704 Domači davki na blago in storitve 276.600,00

706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.080.730,32

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.512.499,00

711 Takse in pristojbine 2.000,00

712 Denarne kazni 8.500,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0

714 Drugi nedavčni prihodki 557.731,32

72 KAPITALSKI PRIHODKI 290.200,00

720 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 187.200,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 103.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 893.203,30

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 177.000,00

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 716.203,30

II. SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43) 7.824.494,13

40 TEKOČI ODHODKI 2.821.359,48

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 625.117,10

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 94.984,67

402 Izdatki za blago in storitve 2.045.257,71

403 Plačila domačih obresti 36.000,00

409 Rezerve 20.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 2.220.613,39

410 Subvencije 278.130,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 308.200,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 234.411,55

413 Drugi tekoči domači transferi 1.399.871,84

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.513.044,26

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.513.044,26

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 269.477,00

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki 136.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 113.477,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ –205.935,51

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752) 5.939,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750 + 751 + 752) 5.939,00

750 Prejeta vračila danih posojil 5.939,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
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440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 82.516,26

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) –76.577,26

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 263.300,00

50 ZADOLŽEVANJE 263.300,00

500 Domače zadolževanje 263.300,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 173.500,00

55 ODPLAČILA DOLGA 173.500,00

550 Odplačila domačega dolga 173.500,00

IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.) –192.712,77

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. – IX.) 89.800,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. – VIII. – IX. = – III.) 205.935,51

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA 192.712,77

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna o polletni rea-
lizaciji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 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:

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 
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

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)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

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 Šempeter - Vrtojba.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.

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:

– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom,

– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva-
janja odpadnih voda,

– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odla-
ganja odpadkov,

– priključne takse, ki se uporabljajo namensko za zame-
njavo vodomerov,

– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

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 (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med pro-
računskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe 
odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
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8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so poračun proračunske rezerve, obli-
kovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 
0 evrov.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisni-
mi 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 2012 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 1.000,00 evrov.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

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

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do 
višine 263.300,00 evrov. Občina se lahko zadolži za naslednjo 
investicijo: 041111 Odkup stavbe v centru Vrtojbe.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica je Občina Šempeter - Vrtojba, v letu 2012 
ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000,00 evrov.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
(začasno financiranje v letu 2013)

V obdobju začasnega financiranja Občine Šempeter 
- Vrtojba v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, 
se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega finan-
ciranja.

12. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 01101-15/2012-7
Šempeter pri Gorici, dne 20. septembra 2012

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk l.r.

2787. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini 
na domu

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba 
(Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06, 94/09 in 64/12) je 
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 19. seji dne 20. 9. 
2012 sprejel 

S K L E P
o soglasju k ceni storitve pomoči družini  

na domu
1.

Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba izdaja Centru za 
socialno delo Nova Gorica soglasje k predlagani revalorizaciji 
cen socialno varstvenih storitev.

2.
Cena storitve pomoči družini na domu v okviru javne služ-

be – vodenje pomoči na domu znaša na mesec 1.724,80 EUR.

3.
Cena storitve pomoči družini na domu – neposredna nega 

na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev znaša na uro 19,27 EUR.

Subvencionirana cena za uporabnika je določena v višini 
16,08 % od cene storitve pomoči družini na domu in znaša 
3,10 EUR na uro.

Cena ure storitve pomoči družini na domu, opravljene na 
dan nedelje, se poveča za 40 %, na dan državnega praznika 
ali dela prostega dne pa za 50 %.

4.
Cena storitve pomoči družini na domu – neposredna nega, 

znaša 6.394,66 EUR na mesec, za 4 socialne oskrbovalke.

5.
Ta sklep začne veljati po objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2012 dalje.

Št. 01101-15/2012-2
Šempeter pri Gorici, dne 20. septembra 2012

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk l.r.

2788. Sklep o določitvi cene za programe vrtca 
za šolsko leto 2012/2013

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 s 
spremembami), Odloka o proračunu za leto 2012 (Uradni list 
RS, št. 105/11) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba 
(Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06, 94/09, 64/12) ter pre-
dloga cen programov predšolske vzgoje Osnovne šole Ivana 
Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec je Občinski svet Občine 
Šempeter - Vrtojba na 19. seji dne 20. 9. 2012 sprejel

S K L E P
o določitvi cene za programe vrtca za šolsko 

leto 2012/2013
1.

Cene programov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempe-
ter pri Gorici – Vrtec od 1. septembra 2012 znašajo:
Program 2012/2013 EUR
1. starostno obdobje celodnevni – 1 do 3 leta 419,28
1. starostno obdobje poldnevni s kosilom – 
1 do 3 leta 

319,13

2. starostno obdobje celodnevni – 3 do 4 leta 329,88
2. starostno obdobje celodnevni – 3 do 6 let 277,75
2. starostno obdobje poldnevni s kosilom – 
3 do 6 let

248,54

2. starostno obdobje poldnevni brez kosila – 
3 do 6 let

223,68

Kombinirani 329,88
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2.
Cena živil za celodnevne in poldnevne programe s ko-

silom znaša 39,82 EUR na otroka, kar je 1,81 EUR dnevno. 
Cena živil za poldnevni program brez kosila znaša mesečno 
14,96 EUR, kar je 0,68 EUR dnevno. Za čas, ko je otrok od-
soten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške 
neporabljenih živil.

3.
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije in se uporablja od 1. septembra 2012 za 
šolsko leto 2012/2013.

Št. 01101-15/2012-1
Šempeter pri Gorici, dne 20. septembra 2012

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk l.r.

2789. Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba 
za leto 2012

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) 
in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, 
št. 88/04, 74/05, 132/06, 94/09 in 64/12) je Občinski svet Občine 
Šempeter - Vrtojba na 19. seji dne 20. 9. 2012 sprejel naslednji

S K L E P

1.
Občinski svet sprejme načrt ravnanja s stvarnim premo-

ženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2012.

2.
O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem od-

loči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje 
proračuna.

3.
Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji 

načrta ravnanja s stvarnim premoženjem skupaj z zaključnim 
računom proračuna.

4.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 01101-15/2012-8
Šempeter pri Gorici, dne 20. septembra 2012

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk l.r.

TREBNJE

2790. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 213. člena 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 

14/05 – popr., 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 108/09, 
61/10, 76/10, 20/11) na seji dne 19. 9. 2012 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri-

dobijo:
parc. št. 2832/23, k.o. 1418 Lukovek (ID 144875) pot v 

izmeri 74 m2,
parc. št. 2832/36, k.o. 1418 Lukovek (ID 557239) pot v 

izmeri 44 m2,
parc. št. 2832/18, k.o. 1418 Lukovek (ID 1013860) pot v 

izmeri 150 m2.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 34405-9/2005
Trebnje, dne 19. septembra 2012

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

2791. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 213. člena 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 
14/05 – popr., 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 108/09, 
61/10, 76/10, 20/11) na seji dne 19. 9. 2012 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena prido-

bijo poti – vse k.o. 1421 Medvedje selo:

Parc. 
št.

Izmera 
v m2 ID Parc. 

št.
Izmera 
v m2 ID

322/2 23 5072047 332/4 20 1380859

327/2 57 3728698 304/6 110 1669091

333/4 33 877015 300/2 55 246211

328/2 30 3728699 299/2 114 4196012

329/2 169 4567888 299/3 5 4028370

330/4 1 5074775 299/4 90 4028367

330/6 71 4402767

II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 7113-6/2009
Trebnje, dne 19. septembra 2012

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.
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VIPAVA

2792. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Vipava za leto 2011

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) je svet Občine Vipava 
na 16. redni seji dne 20. 9. 2012 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vipava 

za leto 2011

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna 

Občine Vipava za leto 2011.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2011 

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 2011.

Proračun Občine Vipava za leto 2011 je bil realiziran v 
naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV v €

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Realizacija 
2011

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.632.321,22

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  4.655.972,09

70 DAVČNI PRIHODKI 3.699.514,16

700 Davki na dohodek in dobiček 3.257.459,00

703 Davki na premoženje 311.125,10

704 Domači davki na blago in storitve 130.930,06

706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 956.457,93

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 870.842,07

711 Takse in pristojbine 2.439,97

712 Denarne kazni 7.881,05

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 9.822,74

714 Drugi nedavčni prihodki 65.472,10

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev

721 Prihodki od prodaje zalog

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0,00

73 PREJETE DONACIJE 23.507,75

730 Prejete donacije iz domačih virov 23.507,75

731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 952.841,38

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 566.393,07

741 Prejeta sredstva iz drž. pror. 
iz sredstev proračuna EU 386.448,31

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.287.149,58

40 TEKOČI ODHODKI 1.293.405,53

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 226.489,32

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 46.918,91

402 Izdatki za blago in storitve 967.384,17

403 Plačila domačih obresti

409 Rezerve 52.613,13

41 TEKOČI TRANSFERI 1.875.958,61

410 Subvencije 77.705,95

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.114.973,21

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 159.989,53

413 Drugi tekoči domači transferi 523.289,92

414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.901.857,27

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.901.857,27

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 215.928,17

431 Investicijski transferi prav.
in fizič. osebam, ki niso pror. por. 104.348,72

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 111.579,45

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 345.171,64

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 1.769,83

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 1.769,83

750 Prejeta vračila danih posojil

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije 1.769,83

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 531,96
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44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 531,96

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 531,96

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.) 1.237,87

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.)  346.409,51

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) –345.171,64

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2011

9009 Splošni sklad za drugo 1.635.916,53

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2011 

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

Št. 410-19/2010-28
Vipava, dne 20. septembra 2012

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes l.r.

2793. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava 
za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/8 in 49/09) in 
16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) 
je Občinski svet Občine Vipava na 16. redni seji dne 20. 9. 
2012 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Vipava  

za leto 2012

1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine 

Vipava za leto 2012 (Uradni list RS, št. 107/11).

2. člen
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-

loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV v eurih

Skupina/Podskupina kontov/Konto  Proračun leta 
2012

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 9.407.647,11

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  4.669.980,24

70 DAVČNI PRIHODKI 3.810.808,00

700 Davki na dohodek in dobiček 3.343.343,00

703 Davki na premoženje 319.225,00

704 Domači davki na blago in storitve 148.240,00

706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 859.172,24

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 786.616,10

711 Takse in pristojbine 2.400,00

712 Denarne kazni 2.000,00

713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 19.989,04

714 Drugi nedavčni prihodki 48.167,10

72 KAPITALSKI PRIHODKI 353.111,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 225.294,00

721 Prihodki od prodaje zalog

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 127.817,00

73 PREJETE DONACIJE 123.573,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 123.573,00

731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.260.982,87

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.003.739,87

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU 3.257.243,00
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 11.248.633,78

40 TEKOČI ODHODKI 1.544.030,71

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 227.628,00

401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost 48.719,78

402 Izdatki za blago in storitve 1.184.372,93

403 Plačila domačih obresti

409 Rezerve 83.310,00

41 TEKOČI TRANSFERI 2.099.731,39

410 Subvencije 176.365,78

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.166.025,00

412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 164.603,00

413 Drugi tekoči domači transferi 592.737,61

414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.311.367,99

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 7.311.367,99

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 293.503,69

431 Investicijski transferi prav.
in fizič. osebam, ki niso pror. por. 68.057,76

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 225.445,93

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –1.840.986,67

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 1.351.679,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 1.351.679,00

750 Prejeta vračila danih posojil

751 Prodaja kapitalskih deležev  1.350.300,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije 1.379,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 1.618.823,17

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 1.618.823,17

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 1.618.388,91

442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije 434,26

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.) –267.144,17

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 500.000,00

50 ZADOLŽEVANJE 500.000,00

500 Domače zadolževanje 500.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.-II.-V.+VII.-VIII.) –1.608.130,84

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 500.000,00

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)  1.840.986,67

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad za drugo  1.635.916,53

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 podkonte, določene s 
predpisanim 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 Vipava.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

3. člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena in na novo glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov ter presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb se občina za proračun leta 
2012 lahko zadolži do višine 500.000,00 eurov, in sicer za po-
ravnavo obveznosti investicije obnove rezidenčnega poslopja 
Lanthierijeve graščine.«

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0016/2011-17
Vipava, dne 20. septembra 2012

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes l.r.
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ZREČE

2794. Cenik daljinskega ogrevanja

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s 
97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07) 
objavlja

C E N I K
daljinskega ogrevanja

1.
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distributer-

ju Petrol Energetika, d.o.o., Ljubljana se v mestu Zreče s 1. 10. 
2012 spremeni cena toplotne energije.

Povprečna cena za MWh toplotne energije se zviša za 
2,2021 %, tako da znaša nova povprečna cena toplotne ener-
gije 121,0614 Eur/MWh.

Pri fiksnem delu cene ni sprememb.

2.
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana 

skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije 
pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne 
odjemalce (Uradni list RS, št. 28/12).

Na navedeno ceno se skladno z zakonom o davku na 
dodano vrednost obračuna še 20 % davek na dodano vrednost.

Št. 198/2012-02
Zreče, dne 20. septembra 2012

Direktor
SPITT d.o.o.

Djura Sabo l.r.

ŽELEZNIKI

2795. Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Občine Železniki za leto 2012

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB2, 76/08, 78/08, 51/10), Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 106. člena Statuta 
Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski 
svet Občine Železniki na 14. redni seji dne 20. 9. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine 

Železniki za leto 2012

1. člen
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2012 (Uradni 

list RS, št. 8/12 in 47/12) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Železniki za leto 2012 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-

loča v naslednjih zneskih:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Proračun 
leta 2012

Skupina/Podskupina kontov/Konto

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 10.478.401

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.739.995

70 DAVČNI PRIHODKI 5.239.039

700 Davki na dohodek in dobiček 4.702.809

703 Davki na premoženje 379.000

704 Domači davki na blago in storitve 157.230

706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 500.956

710 Udeležba na dobičku 
in dohodki od premoženja 156.646

711 Takse in pristojbine 2.000

712 Denarne kazni 0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 155.916

714 Drugi nedavčni prihodki 186.394

72 KAPITALSKI PRIHODKI 966.905

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 842.500

721 Prihodki od prodaje zalog

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 124.405

73 PREJETE DONACIJE 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0

731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.771.501

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.803.330

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.968.171

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 11.441.152

40 TEKOČI ODHODKI 1.739.628

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 349.129

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 59.210

402 Izdatki za blago in storitve 1.134.698

403 Plačila domačih obresti 72.650

409 Rezerve 123.941

41 TEKOČI TRANSFERI 2.498.935

410 Subvencije 115.681

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.638.556

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 212.114

413 Drugi tekoči domači transferi 532.584

414 Tekoči transferi v tujino
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.962.166

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.962.166

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 240.423

431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 79.167

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 161.256

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –962.751

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

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 
in naložb 0

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.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 276.708

55 ODPLAČILA DOLGA 276.708

550 Odplačila domačega dolga 276.708

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali + –1.239.459

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –276.708

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 962.751

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.239.459

9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali + 1.239.459

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre-
dnih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske po-
rabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe 
in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine 
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt 
razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na 
spletni strani Občine Železniki.«

2. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.

Št. 015-6/2012-010
Železniki, dne 20. septembra 2012

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar l.r.
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