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VLADA
169. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 

o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati 
iz kmetijskih virov

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena in drugega odstav-
ka 19. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 
57/12) ter za izvrševanje 4. člena Zakona o kmetijskih zemlji-
ščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo in 
58/12) in 20. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 
110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 90/12 
– ZdZPVHVVR) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu 
voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih 

virov

1. člen
V Uredbi o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz 

kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09) se v 2. in 5. členu ter 
Prilogi 1 besedilo »domače živali« v različnih sklonih nadomesti 
z besedilom »rejne živali« v ustreznem sklonu.

2. člen
V 2. členu se v 3. točki za besedilom »je vnos dušika« 

doda besedilo »z organskimi in mineralnimi gnojili«.
V 6. točki se besedilo »ostanki predelave bioplinarn« na-

domesti z besedilom »ostanki proizvodnje bioplina«.
Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7.  Ostanek proizvodnje bioplina je:
– digestat, če gre za gnojilo iz bioplinskih naprav iz pred-

pisa, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, ali
– bioplinska gnojevka, če gre za gnojilo iz bioplinskih 

naprav, ki ne sodijo med naprave iz prejšnje alinee;«.
Dosedanja 7. točka, ki postane 8. točka, se spremeni 

tako, da se glasi:
»8. živinska gnojila so hlevski gnoj, gnojevka, gnojnica 

in izločki, ki jih živali izločijo na paši. Hlevski gnoj so iztrebki 
rejnih živali, kot sta blato in seč, pomešani s steljo. Gnojevka 
so iztrebki rejnih živali, kot sta blato in seč, brez ali z manjšim 
dodatkom stelje in z večjim ali manjšim dodatkom vode. Gnojni-
ca je mešanica seča rejnih živali z vodo in snovmi, ki nastanejo 
iz seča zaradi naravne presnove ter odcednih voda iz gnojišč. 
Med živinska gnojila se uvršča tudi kompostiran hlevski gnoj in 

ostanek proizvodnje bioplina (digestat ali bioplinska gnojevka), 
če so bili za proizvodnjo bioplina uporabljeni tudi hlevski gnoj, 
gnojevka ali gnojnica;«.

Dosedanja 8. do 13. točka postanejo 9. do 14. točka.
Dosedanja 14. točka, ki postane 15. točka, se spremeni 

tako, da se glasi:
»15. tla, prekrita s snežno odejo, so tla, ki so prekrita s 

snežno odejo ne glede na njeno debelino;«.
Dosedanja 15. točka postane 16. točka.
Dosedanji 16. in 17. točka, ki postaneta 17. in 18. točka, 

se spremenita tako, da se glasita:
»17. mejna vrednost vnosa dušika v tla je količina dušika, 

ki jo za posamezno kmetijsko rastlino lahko vnesemo v tla v 
obliki mineralnih in organskih gnojil ter pri namakanju rastlin 
v času od priprave tal za setev do spravila pridelka, pri trajnih 
nasadih in travnikih pa v obdobju enega koledarskega leta;

18. tekoče organsko gnojilo so gnojevka, gnojnica, tekoči 
ostanek proizvodnje bioplina (digestat ali bioplinska gnojevka) 
in druga gnojila organskega izvora, če so v tekočem agrega-
tnem stanju;«.

Dosedanja 18. do 23. točka postanejo 19. do 24. točka.
V dosedanji 24. točki, ki postane 25. točka, se pred pod-

pičjem doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: rejne živali)«.
Dosedanja 25. do 28. točka postanejo 26. do 29. točka.

3. člen
V 4. členu se za besedo »gnojila« doda besedilo »ali bio-

plinska gnojevka, četudi ta ne vsebuje živinskih gnojil«.

4. člen
V drugem odstavku 5. člena se drugi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Pri izračunu letnega vnosa dušika iz živin-
skih gnojil v tla se upoštevajo tudi podatki o prejeti ali oddani 
količini živinskih gnojil. Količina prejetih ali oddanih živinskih 
gnojil mora biti izkazana na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni 
del te uredbe.«.

V četrtem odstavku se številka »0,47« nadomesti s šte-
vilko »0,46«.

5. člen
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Količina oddanih, prodanih ali na drug način odstra-

njenih živinskih gnojil mora biti izkazana na obrazcu iz Priloge 3 
te uredbe.«.

6. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:

»6.a člen
(1) Kmetijsko gospodarstvo, ki uporablja kupljena ali izven 

lastnega kmetijskega gospodarstva pridobljena živinska ali dru-
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ga organska gnojila, mora količino kupljenega ali izven lastne-
ga kmetijskega gospodarstva pridobljenega gnojila izkazati na 
obrazcu iz tretjega odstavka prejšnjega člena.

(2) Kmetijsko gospodarstvo, ki uporablja digestat, mora k 
obrazcu iz prejšnjega odstavka priložiti tudi dokazilo o vsebno-
sti dušika v prejetem gnojilu v skladu s predpisom, ki ureja ob-
delavo biološko razgradljivih odpadkov, iz katerega je razviden 
delež dušika iz živinskih gnojil. Delež dušika iz živinskih gnojil 
v digestatu se izračuna na ravni bioplinske naprave v skladu s 
četrtim odstavkom tega člena.

(3) Kmetijsko gospodarstvo, ki uporablja bioplinsko gno-
jevko, mora k obrazcu iz prvega odstavka tega člena priložiti 
dokazilo o vsebnosti dušika v prejetem gnojilu, iz katerega 
je razviden delež dušika iz živinskih gnojil. Vsebnost dušika 
v bioplinski gnojevki mora biti določena vsaj enkrat letno v 
času pred njenim razvažanjem na kmetijska zemljišča. Analiza 
vsebnosti dušika mora biti opravljena v skladu s predpisom, ki 
ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov. Če se ostanek 
proizvodnje bioplina ločuje na trdno in tekočo fazo, se analiza 
dušika opravi ločeno za vsako fazo. Delež dušika iz živinskih 
gnojil v bioplinski gnojevki se izračuna na ravni bioplinske na-
prave v skladu s četrtim odstavkom tega člena.

(4) Delež dušika iz živinskih gnojil v digestatu ali bioplin-
ski gnojevki se izračuna po naslednji enačbi:
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,
pri čemer je:
– dNŽG: delež dušika iz živinskih gnojil,
– NŽG: letna količina dušika, ki pride na bioplinsko napravo 

z živinskimi gnojili,
– NSKUP: letna količina skupnega dušika v digestatu ali 

bioplinski gnojevki.
(5) Letna količina skupnega dušika v digestatu ali bioplin-

ski gnojevki se izračuna kot produkt med skupno letno količino 
digestata ali bioplinske gnojevke, izražene v m3, in vsebnostjo 
dušika v digestatu ali bioplinski gnojevki, ki je določena v dru-
gem in tretjem odstavku tega člena ter izražena v kg N/m3. Le-
tna količina dušika, ki pride na bioplinsko napravo z živinskimi 
gnojili, se izračuna kot vsota dušika, ki ga bioplinska naprava 
pridobi na lastnem kmetijskem gospodarstvu in od drugih kme-
tijskih gospodarstev, v skladu z določbami drugega odstavka 
5. člena in drugega odstavka 6. člena te uredbe.

(6) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena 
kmetijsko gospodarstvo ni dolžno zagotavljati dokazil o vseb-
nosti dušika v bioplinski gnojevki in o deležu dušika iz živinskih 
gnojil v njej, če bioplinska naprava v okviru kmetijskega go-
spodarstva deluje tako, da za proizvodnjo bioplina uporablja 
izključno substrate, pridelane na lastnem kmetijskem gospo-
darstvu, in na lastnem kmetijskem gospodarstvu porabi tudi 
vso bioplinsko gnojevko.

(7) Dokazila o oddaji ali prejemu živinskih in drugih organ-
skih gnojil ter dokazila o vsebnosti dušika v prejetem gnojilu 
morajo zavezanci iz 4. člena te uredbe hraniti najmanj pet let.«.

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

»8. člen
(1) Gnojenje s tekočimi organskimi gnojili je na kmetijskih 

zemljiščih prepovedano od 15. novembra do 15. februarja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je gnojenje s tekočimi 

organskimi gnojili na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje v 
katastrskih občinah, določenih v Prilogi 2, ki je sestavni del te 
uredbe, prepovedano od 1. decembra do 31. januarja.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je gnojenje s te-
kočimi organskimi gnojili na kmetijskih zemljiščih nad nadmor-
sko višino 800 m prepovedano od 15. novembra do 1. marca.

(4) Časovne prepovedi iz prvega odstavka tega člena ne 
veljajo za gnojenje s tekočimi organskimi gnojili na kmetijskih 

zemljiščih z zeleno odejo v katastrskih občinah, določenih v 
Prilogi 2 te uredbe.

(5) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko 
minister, pristojen za kmetijstvo, dovoli podaljšanje obdobja 
gnojenja s tekočimi organskimi gnojili za največ trideset dni na 
prizadetih območjih, če gre za nepredvidene ali izjemne okoli-
ščine zaradi poplav in so bila kmetijska zemljišča poplavljena in 
tla zasičena z vodo v obdobju dvajsetih dni pred začetkom pre-
povedi iz prvega in drugega odstavka tega člena ter zato raz-
voz gnojil in gnojenje v predpisanih rokih nista bila mogoča.«.

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

»8.a člen
(1) Gnojenje s hlevskim gnojem je na njivah prepovedano 

od 1. decembra do 15. februarja.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je gnojenje 

s hlevskim gnojem na njivah dovoljeno tudi od 1. decembra 
do 15. februarja, če vremenske in talne razmere omogočajo 
zimsko obdelavo tal in če je hlevski gnoj zaoran najpozneje v 
treh dneh.«.

9. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:

»9. člen
(1) Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, je 

prepovedano od 15. novembra do 1. marca, razen če gre za 
gnojenje kmetijskih rastlin v rastlinjakih.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je gnojenje 
ozimin z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, prepovedano 
od 1. decembra do 15. februarja.«.

10. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »gnojevko, gnoj-

nico« nadomesti z besedo »organskimi«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na strmih zemljiščih, kjer obstaja nevarnost odte-

kanja tekočih organskih gnojil v površinske vode, je treba 
odmerke tekočih organskih gnojil razdeliti v več delov tako, da 
posamezni odmerek ne presega 80 kg N/ha.«.

V tretjem odstavku se besedilo »z gnojevko, gnojnico« 
nadomesti z besedilom »s tekočimi organskimi«, besedilo 
»dušikovimi gnojili« pa se nadomesti z besedilom »gnojili, ki 
vsebujejo dušik,«.

11. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»12. člen
(1) Živinska gnojila in bioplinska gnojevka, četudi ta ne 

vsebuje živinskih gnojil, se morajo skladiščiti v zbiralnikih teko-
čih živinskih gnojil, na gnojiščih ali v drugih vodotesnih objektih 
(v nadaljnjem besedilu: skladišča za živinska gnojila). Skladišča 
za živinska gnojila morajo biti umeščena v prostor ter grajena 
in upravljana tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja 
in onesnaženja vode ali tal. Biti morajo vodotesna, stabilna 
in odporna proti mehanskim, toplotnim ali kemičnim vplivom. 
Skladišča za živinska gnojila morajo biti redno vzdrževana. 
Ob poškodbah je treba živinska gnojila ali bioplinsko gnojevko 
hitro in varno uporabiti ali skladiščiti drugje tako, da ne pride do 
onesnaževanja vode ali tal.

(2) Pretočni kanali in cevovodi, ki povezujejo hleve in skla-
dišča za živinska gnojila ali skladišča za živinska gnojila med 
seboj, morajo biti vodotesni, stabilni, nepremični in odporni proti 
mehanskim, toplotnim ali kemičnim vplivom. Pretočni kanali in 
cevovodi morajo biti redno vzdrževani. Pri poškodbah kanala 
ali cevovoda pretakanje tekočih organskih gnojil ni dovoljeno.

(3) Zmogljivost skladišča za živinska gnojila mora biti 
prilagojena številu in vrsti živali na kmetijskem gospodarstvu in 
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mora zagotavljati skladiščne zmogljivosti za najmanj šestme-
sečno skladiščenje. Najmanjše potrebne zmogljivosti skladišč 
za živinska gnojila so določene v preglednici 3 iz Priloge 1 te 
uredbe. Če kmetijsko gospodarstvo nima dovolj velikega skladi-
šča za živinska gnojila, lahko manjkajoče zmogljivosti najame, 
kar mora biti izkazano z najemno pogodbo.

(4) Če se na kmetijskem gospodarstvu uporabljajo raz-
lični načini zbiranja živinskih gnojil, se najmanjše potrebne 
zmogljivosti skladišč za živinska gnojila, ki so določene v pre-
glednici 3 iz Priloge 1 te uredbe, ustrezno preračunajo. Če se 
različni načini zbiranja živinskih gnojil uporabljajo za različne 
vrste ali kategorije rejnih živali, se potrebe po zmogljivostih za 
gnojevko, gnojnico ali hlevski gnoj računajo za vsako vrsto ali 
kategorijo živali posebej in se na koncu seštejejo. Če se izločki 
iste kategorije živali zbirajo na različne načine (npr. gnojevka na 
hodniku ob krmilni mizi in globoki nastil na ležalnem prostoru), 
potem mora kombinacija vseh načinov skladiščenja živinskih 
gnojil zadostiti potrebnim zmogljivostim iz preglednice 3 iz 
Priloge 1 te uredbe.

(5) Uležan hlevski gnoj se lahko začasno shranjuje na 
kmetijskem zemljišču v uporabi, vendar ne dlje kakor dva 
meseca z obvezno menjavo lokacije vsako leto. Začasno shra-
njevanje uležanega hlevskega gnoja mora biti od tekočih ali 
stoječih voda oddaljeno najmanj 25 m.

(6) Začasno shranjevanje uležanega hlevskega gnoja 
je prepovedano v razdalji 100 m od objekta za zajem pitne 
vode, ki je vključen v sistem javne oskrbe s pitno vodo, če za 
območje okoli tega objekta s posebnimi predpisi ni določen 
vodovarstveni režim.

(7) Pri reji na globokem nastilu se hlevski gnoj lahko 
skladišči tudi v hlevu. V tem primeru se zahtevana zmogljivost 
skladišč za živinska gnojila iz tretjega odstavka tega člena 
zmanjša za prostornino skladišča v hlevu.

(8) Pri reji živali, ki se pasejo osem mesecev ali več, ni 
treba zagotavljati skladiščnih zmogljivosti, ki jih določa pregle-
dnica 3 iz Priloge 1 te uredbe. V tem primeru je treba za vsak 
mesec bivanja živali v hlevu zagotoviti šestino zmogljivosti, ki 
so določene v preglednici 3 iz Priloge 1 te uredbe.

(9) Skladišče za gnojnico ali gnojevko ni potrebno, če 
zaradi posebnih načinov reje in skladiščenja gnoja z nastilom 
gnojevka ali gnojnica ne nastajata.

(10) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena 
so lahko zmogljivosti skladišč za živinska gnojila tudi manjše, 
kakor so določene v preglednici 3 iz Priloge 1 te uredbe, če 
kmetijsko gospodarstvo živinska gnojila predeluje in jih v različ-
nih oblikah prodaja na trgu ali če živinska gnojila odstranjuje po 
predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki, kar mora biti izkazano 
z evidenčnimi listi ali drugimi knjigovodskimi listinami, iz katerih 
mora biti razvidna tudi količina predelanih, prodanih ali drugače 
odstranjenih živinskih gnojil.

(11) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena 
je na območju katastrskih občin iz Priloge 2 te uredbe treba 
zagotoviti skladiščne zmogljivosti za najmanj štiri mesece, kar 
pomeni dve tretjini skladiščnih zmogljivosti, kakor so določene 
v preglednici 3 iz Priloge 1 te uredbe.«.

12. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:

»12.a člen
(1) Določbe prejšnjega člena se ne uporabljajo za kme-

tijska gospodarstva, na katerih skupna letna količina dušika iz 
živinskih gnojil ne presega 150 kg in na katerih letna količina 
dušika iz živinskih gnojil, ki ga prispevajo posamezne vrste in 
kategorije rejnih živali, ne presegajo:

– 120 kg dušika pri govedu, drobnici in konjih,
– 60 kg dušika pri prašičih in
– 20 kg dušika pri perutnini in kuncih.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora biti 

skladiščenje živinskih gnojil urejeno tako, da je preprečeno 
izlivanje, izpiranje ali odtekanje izcedkov gnojnice ali izcedkov 
hlevskega gnoja v površinske ali podzemne vode ali okolje.

(3) Določbe tega člena se ne uporabljajo za načine reje z 
zbiranjem gnojevke.«.

13. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »skupni letni 

vnos dušika« nadomesti z besedilom »mejna vrednost vnosa 
dušika v tla na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč«.

Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odsta-

vek, se črta besedilo »ali na podlagi drugih strokovnih pripo-
ročil, če jih za izvajanje te uredbe potrdi ministrstvo, pristojno 
za kmetijstvo«.

Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
Šesti odstavek se črta.

14. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen
(1) Mineralna in organska gnojila morajo biti po površini, 

ki se gnoji, raztrošena enakomerno. Pri prevozu in gnojenju je 
treba preprečiti nenadzorovano raztrošanje gnojil in gnojenje 
zunaj predvidenega območja gnojenja.

(2) Za gnojenje z mineralnimi gnojili je dovoljeno upo-
rabljati široke trosilnike, metalne trosilnike z vrtečo enojno ali 
dvojno ploščo (centrifugalni ploščni trosilniki), metalne trosilnike 
z nihajno cevjo, pnevmatične trosilnike, trosilnike s polžastim 
transporterjem in naprave za tekoče gnojenje. Za gnojenje s 
hlevskim gnojem in drugimi netekočimi organskimi gnojili je 
dovoljeno uporabljati trosilnike s trosilno napravo s horizontal-
nimi ali vertikalnimi trosilnimi valji, trosilnike s trosilno napravo z 
vrtečo ploščo in trosilnike z bočno izmetalno napravo. Za gnoje-
nje s tekočimi organskimi gnojili je dovoljeno uporabljati cister-
ne z razpršilno ploščo, cisterne z razpršilnim topom, cisterne 
za nanašanje tekočih organskih gnojil v pasovih (vlečene cevi 
in vlečene sani), cisterne za plitev vnos tekočih organskih gnojil 
v tla z odprtimi režami ali z zapiranjem rež in cisterne za globok 
vnos tekočih organskih gnojil v tla. Poleg cistern je dovoljeno za 
gnojenje s tekočimi organskimi gnojili uporabljati tudi naprave 
s priključkom na cevi za distribucijo tekočih organskih gnojil.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je za gnojenje z mine-
ralnimi organskimi gnojili dovoljen tudi ročni raztros.

(4) Naprave za gnojenje ne smejo imeti poškodovanih 
tistih delov, ki lahko vplivajo na enakomernost raztrosa, zago-
tavljati morajo pravilne odmerke in njihovo porazdelitev ter čim 
manjše izgube pri vnosu.«.

15. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 1.000 eurov do 2.500 eurov se za prekr-

šek kaznuje pravna oseba, če:
– so presežene količine letnega vnosa dušika iz živinskih 

gnojil iz prvega odstavka 5. člena te uredbe,
– količina prejetih ali oddanih živinskih gnojil ni izkazana 

v skladu z drugim odstavkom 5. člena te uredbe,
– ne vodi podatkov v pisni obliki v skladu s tretjim odstav-

kom 5. člena te uredbe,
– s presežki živinskih gnojil ravna v nasprotju s prvim 

odstavkom 6. člena te uredbe,
– količina oddanih, prodanih ali na drug način odstranjenih 

živinskih gnojil ni izkazana v skladu tretjim odstavkom 6. člena 
te uredbe,

– nima dokazil v skladu s prvim, drugim in tretjim odstav-
kom 6.a člena te uredbe,

– ne hrani pisnih dokazil v skladu s sedmim odstavkom 
6.a člena te uredbe,

– ne zagotovi ukrepov iz tretjega odstavka 10. člena te 
uredbe,

– nima pisnih dokazil v skladu z desetim odstavkom 
12. člena te uredbe,

– ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 12.a čle-
na te uredbe,
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– gnoji v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 13. člena 
te uredbe,

– ne vodi pisnih podatkov o uporabi živinskih gnojil v 
skladu s četrtim odstavkom 13. člena te uredbe,

– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 14. člena te 
uredbe.«.

16. člen
V prvem odstavku 20. člena se v prvi alinei črta beseda 

»živinska«, za besedilom »8.« pa se doda besedilo »in 8.a«.
V tretji alinei se črta besedilo »z gnojevko in gnojnico«.

17. člen
V prvem in drugem odstavku 21. člena se besedilo »Mini-

strstvo za okolje in prostor skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pri-
stojno za okolje, skupaj z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo,«.

18. člen
V Prilogi 1 se v naslovu preglednice 3 besedilo »živinska 

gnojila (v m3/žival)« nadomesti z besedilom »šestmesečno 
skladiščenje živinskih gnojil (v m3/žival)1«.

V preglednici 3 se vrstica z naslovom »Teleta za zakol« 
spremeni tako, da se glasi:

»
Teleta do šest mesecev 1,3 0,8 0,7

«.
Vrstica z naslovom »Teleta za nadaljnjo rejo« se spremeni 

tako, da se glasi:
»

Mlado govedo od šest mesecev do 
enega leta

3,4 1,8 1,7

«.
Za opombo z oznako ** se doda nova opomba, ki se glasi:
»1 Vrednosti v preglednici so najmanjše zahtevane zmo-

gljivosti skladišč za živinska gnojila. Pri novogradnjah in re-
konstrukcijah skladišč za živinska gnojila je zato smiselno 
upoštevati strokovna priporočila, ki temeljijo tudi na dodatnih 
informacijah, kot je npr. intenzivnost reje. Pri tem zmogljivosti 
skladišč za živinska gnojila ne smejo biti manjše, kot jih določa 
ta preglednica.«.

Naslov preglednice 4 se spremeni tako, da se glasi:
»Mejne vrednosti vnosa dušika v tla (v kg N/ha) 1«.
Za preglednico 4 se doda nova opomba, ki se glasi:
»1 Mejne vrednosti vnosa dušika v tla predstavljajo koli-

čino dušika, ki se ga za posamezne rastline z upoštevanjem 

pričakovanih pridelkov lahko vnese v tla v času, določenem v 
17. točki 2. člena te uredbe. Če se pričakuje manjši pridelek od 
pričakovanega, je treba odmerke dušika zmanjšati skladno s 
potrebami rastlin po dušiku. Če se pričakuje večji pridelek od 
pričakovanega, je treba izdelati gnojili načrt. Gnojilni načrt za 
gnojenje z dušikom mora vsebovati izračun potreb po gnojenju 
z dušikom glede na večji pričakovani pridelek in načrt gnoje-
nja, ki mora vsebovati čas, količino ter vrsto gnojila, ki vsebuje 
dušik. Podrobnejša navodila za izdelavo gnojilnega načrta 
so opisana v Smernicah za strokovno utemeljeno gnojenje, 
ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za 
kmetijstvo.«.

19. člen
Za Prilogo 2 se doda nova Priloga 3, ki je kot priloga 

sestavni del te uredbe.

20. člen
Spremenjene določbe uredbe se za postopke, ki se iz-

vajajo na podlagi predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske 
politike, predpisa, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter 
dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju, in predpisa, 
ki ureja ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013, začnejo 
uporabljati 1. januarja 2014.

21. člen
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik 

za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (Uradni list 
RS, št. 130/04).

(2) Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati 
Strokovno navodilo o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list 
SRS, št. 10/85 in Uradni list RS, št. 67/02 – ZV-1 in 98/07).

22. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00728-70/2012
Ljubljana, dne 17. januarja 2013
EVA 2012-2330-0048

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

Priloga
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Priloga: 
» 

« 
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170. Odločba o imenovanju državne tožilke 
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F in 
47/12) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada Republike Slovenije 
na predlog ministra za notranje zadeve, št. 110-450/2012 z dne 
11. 12. 2012, na 44. redni seji dne 10. 1. 2013 izdala naslednjo

O D L O Č B O 

Anita Veternik, rojena 15. 5. 1980, se imenuje za okrajno 
državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.

Št. 70101-32/2012
Ljubljana, dne 10. januarja 2013
EVA 2012-1711-0067

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
171. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vsebini 

in obliki diplom Fakultete za komercialne 
in poslovne vede

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem 
šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06, ZViS-UPB3) je Senat Fakul-
tete za komercialne in poslovne vede na 47. seji dne 13. 11. 
2012 sprejel

P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o vsebini in obliki diplom 

Fakultete za komercialne in poslovne vede

1. člen
Doda se nova alineja, ki se glasi: 
»– diplomo o zaključenem doktorskem študijskem progra-

mu tretje stopnje«.

2. člen
(ni sprememb)

3. člen
V odstavku, ki se navezuje na podatke, ki jih vsebuje 

diplomska listina, se doda beseda »znanstveni naslov«.

4. člen
(ni sprememb)

5. člen
(ni sprememb)

6. člen
(ni sprememb)

7. člen
Dopolnitev pravilnika se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in začne veljati na dan objave.

Celje, dne 17. januarja 2013

Predsednica Senata
izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok l.r.

Dekanja
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BREŽICE

172. Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki v Občini Brežice

Na podlagi 45. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi 
odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 53/09, 54/10, 86/11 
in 104/11) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, 
št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 20. seji dne 
17. 1. 2013 sprejel

T A R I F N I   P R A V I L N I K
za obračun storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe ravnanja  
s komunalnimi odpadki v Občini Brežice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem tarifnim pravilnikom (v nadaljevanju: pravilnik) 

se določajo elementi obračuna in osnovne tarifne postavke za 
obračun ravnanja s komunalnimi odpadki.

(2) Cena ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena 
v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja metodologijo 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja.

2. člen
(1) Enota količine storitev je masa (kg) komunalnih odpad-

kov, ki jih uporabniki storitev prepustijo izvajalcu javne službe.
(2) S pravilnikom se določajo sodila za razdelitev koli-

čine storitev na posameznega uporabnika ter stroškov javne 
infrastrukture.

II. OBRAČUN STORITVE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST 
KOMUNALNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV, 

POČITNIŠKIH HIŠIC IN IZ POSLOVNIH PROSTOROV  
TER OBRAČUN STROŠKOV JAVNE INFRASTRUKTURE

3. člen
(1) Mesečni obračun storitve zbiranja določenih vrst ko-

munalnih odpadkov za gospodinjstva se izrazi v EUR/osebo, 
posebej za zbiranje komunalnih odpadkov, posebej za zbiranje 
bioloških odpadkov.

(2) Mesečni obračun storitev zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov iz počitniških hišic, vinskih kleti in nena-
seljenih stanovanjskih hiš, kjer se občasno biva, se obračuna, 
kot da 1 oseba stalno biva v tem objektu. Obračun za tovrstne 
objekte se izvede v primeru, ko lastniki oziroma uporabniki 
teh objektov nimajo stalnega bivališča na območju Občine 
Brežice.

III. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

4. člen
(1) Na podlagi ugotovljene povprečne količine zbranih 

komunalnih odpadkov na prebivalca na leto v Občini Brežice, 
ki znaša 221,96 kg, se izračuna cena za posamezno osebo na 
mesec (Cos). Količina zbranih odpadkov na prebivalca predsta-
vlja prostornino 120 l zbranih odpadkov na osebo v 1 mesecu 
oziroma 4 l na osebo na dan oziroma 1440 l na osebo na leto.

(2) Cena zbiranja odpadkov na posamezno osebo (Cos) 
na mesec je produkt povzročene povprečne količine odpadkov 

ene osebe v naši občini (Qos)=kg/osebo/mesec in lastne cene 
(LC)=EUR/kg zbiranja in odvoza odpadkov:

Cos = Qos x LC

Cos – cena na osebo na mesec
Qos  – količina odpadkov na 1 osebo na mesec v kg, ki za 

Občino Brežice znaša 18,4967 kg/osebo/mesec
LC – lastna cena zbiranja komunalnih odpadkov v 

EUR/kg.
(3) Mesečni obračun storitve zbiranja komunalnih odpad-

kov za gospodinjstva se izvede po naslednji formuli:

Zg = Cos x Šos

Zg – znesek, ki ga gospodinjstvo plača v EUR/mesec
Cos – cena na osebo na mesec
Šos – število oseb, ki bivajo v gospodinjstvu.

5. člen
(1) Mesečni obračun storitve zbiranja komunalnih odpad-

kov iz poslovnih prostorov, kjer se komunalni odpadki zbirajo 
v posodah prostornine 120 do 1100 l, se izrazi v EUR/m2. Na 
podlagi ugotovljene povprečne količine zbranih odpadkov iz 
tovrstnih poslovnih prostorov, znaša količina zbranih odpadkov 
16,30 kg/m2/leto.

(2) Cena zbiranja in odvoza odpadkov uporabnikov po-
slovnih prostorov iz prvega odstavka tega člena je produkt 
povzročene povprečne količine odpadkov na 1 m2 poslovne 
površine (Qpp)=kg/m2/mesec in lastne cene (LC)=EUR/kg zbi-
ranja in odvoza odpadkov:

Cpp = Qpp x LC

Cpp – cena na m2 na mesec
Qpp – količina odpadkov na 1 m2 na mesec v kg, ki za 

Očino Brežice znaša 1,3580 kg/m2/mesec
LC – lastna cena zbiranja in odvoza odpadkov v EUR/kg.
(3) Mesečni obračun storitve zbiranja komunalnih odpad-

kov iz poslovnih prostorov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v 
posodah prostornine 120 do 1100 l se izvede po naslednji formuli:

Zpp = Cpp x Ppp

Zpp –  znesek, ki ga uporabnik poslovnega prostora plača 
v EUR/mesec

Cpp – cena na m2 na mesec
Ppp – površina poslovnega prostora v m2.

6. člen
(1) Mesečni obračun storitve zbiranja komunalnih odpad-

kov iz poslovnih prostorov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v 
zabojnikih prostornine 5 m3 in se zbrane količine komunalnih 
odpadkov ne tehtajo, se obračuna kot enkratni odvoz odpad-
kov, kjer se obračuna, da je bila z zabojnikom odpeljana pov-
prečna masa odpadkov, ki znaša 750 kg za en odvoz.

(2) Cena zbiranja in odvoza odpadkov uporabnikov 
poslovnih prostorov iz prvega odstavka tega člena je pro-
dukt povzročene povprečne količine odpadkov po zabojniku 
(Qz)=kg/zabojnik, lastne cene (LC)=EUR/kg zbiranja komu-
nalnih odpadkov.

Coz = Qz x LC

Coz – cena enkratnega odvoza zabojnika
Qz – količina odpadkov v zabojniku v kg, ki za občino 

Brežice znaša 750 kg/zabojnik
LC – lastna cena zbiranja in odvoza odpadkov v EUR/kg.

7. člen
(1) Zbiranje odpadkov z velikimi zabojniki kotalnega pre-

kucnika prostornine 15 do 40 m3 se obračuna na podlagi 

OBČINE
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stehtanih količin po lastni ceni (LC)=EUR/kg zbiranja in odvoza 
odpadkov.

(2) V primeru, da se pripeljane količine komunalnih od-
padkov v 5 m3 zabojnikih iz 5. člena tehtajo, se obračuna zbi-
ranje na podlagi stehtanih količin po lastni ceni (LC)=EUR/kg 
zbiranja in odvoza odpadkov.

IV. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH 
ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA

8. člen
(1) Na podlagi ugotovljene povprečne količine zbranih 

bioloških odpadkov na prebivalca na leto v Občini Brežice, ki 
znaša 50 kg, se izračuna cena za posamezno osebo na mesec 
(Cos).

(2) Cena zbiranja bioloških odpadkov na posamezno ose-
bo (Cos) na mesec je produkt povzročene povprečne količine 
odpadkov ene osebe v naši občini (Qos)=kg/osebo/mesec in 
lastne cene (LC)=EUR/kg zbiranja bioloških odpadkov:

Cos = Qos x LC

Cos – cena na osebo na mesec
Qos – količina odpadkov na 1 osebo na mesec v kg, ki za 

Občino Brežice znaša 4,17 kg/osebo/mesec
LC – lastna cena zbiranja komunalnih odpadkov v 

EUR/kg.
(3) Mesečni obračun storitve zbiranja bioloških odpadkov 

za gospodinjstva se izvede po naslednji formuli:

Zg = Cos x Šos

Zg – znesek, ki ga gospodinjstvo plača v EUR/mesec
Cos – cena na osebo na mesec
Šos – število oseb, ki bivajo v gospodinjstvu.

V. OBRAČUN STORITVE OBDELAVE KOMUNALNIH 
ODPADKOV

9. člen
Obdelava komunalnih odpadkov se obračunava uporab-

nikom na podlagi zaračunanih stroškov, ki jo izvajalcu javne 
službe zbiranja vsak mesec zaračuna izvajalec javne službe 
obdelave komunalnih odpadkov. V obračunu tekočega meseca 
so zajeti obračunani stroški obdelave komunalnih odpadkov iz 
preteklega meseca.

10. člen
(1) Mesečni obračun obdelave komunalnih odpadkov za 

gospodinjstva se izrazi v EUR/osebo.
(2) Na podlagi ugotovljene povprečne količine zbranih 

odpadkov na prebivalca na leto v Občini Brežice, ki znaša 
221,96 kg, se potem izračuna obremenitev za posamezno 
osebo na mesec (Cos). Ena (1) oseba predstavlja eno (1) 
obračunsko ENOTO.

(3) Obračun obdelave komunalnih odpadkov na posa-
mezno osebo na mesec je količnik med zaračunanimi stroški 
obdelave za vse ENOTE in številom vseh ENOT v evidenci za 
obračun zbiranja komunalnih odpadkov.

C obos = S ob / Š eob  1 oseba = 1 ENOTA

C obos – strošek na osebo na mesec ali 1 ENOTO/mesec
S ob – stroški obdelave za vse ENOTE na mesec
Š eob – število vseh ENOT.
(4) Mesečni obračun storitve obdelave komunalnih od-

padkov za gospodinjstva se izvede po naslednji formuli:
Zg = C obos x Š os

Zg – znesek, ki ga gospodinjstvo plača v EUR/mesec
C obos – strošek obdelave odpadkov na osebo na mesec
Š os – število oseb, ki bivajo v gospodinjstvu.

11. člen
(1) Mesečni obračun storitve obdelave komunalnih od-

padkov iz poslovnih prostorov, kjer se komunalni odpadki zbi-
rajo v posodah prostornine 120 do 1100 l, se izrazi v EUR/m2.

(2) Na podlagi ugotovljene povprečne količine zbra-
nih odpadkov iz tovrstnih poslovnih prostorov, znaša količi-
na zbranih odpadkov 16,30 kg/m2/leto, se potem izračuna 
obremenitev za posamezni m2 na mesec (C m2). En (1) m2 
predstavlja 0,0734 obračunske ENOTE. Obračun obdelave 
komunalnih odpadkov na posamezni m2 na mesec je količnik 
med zaračunanimi stroški obdelave za vse ENOTE in števi-
lom vseh ENOT v evidenci za obračun zbiranja komunalnih 
odpadkov in produkt s faktorjem 0,0734.

C obm2 = Sob / Šeob x 0,0734  1 m2 = 0,0734 ENOTE

C obm2 – strošek obdelave odpadkov na m2 na mesec
S ob – stroški obdelave za vse ENOTE na mesec
Š eob – število vseh ENOT.
(3) Mesečni obračun storitve obdelave komunalnih od-

padkov iz poslovnih prostorov, kjer se komunalni odpadki 
zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l se izvede po 
naslednji formuli:

Z obm2 = C obm2 x P m2

Z obm2 – znesek, ki ga uporabnik poslovnega prostora 
plača v EUR/mesec

C obm2 – strošek obdelave na m2 na mesec
P m2 – površina poslovnega prostora v m2.

12. člen
(1) Mesečni obračun storitve obdelave komunalnih od-

padkov iz poslovnih prostorov, kjer se komunalni odpadki 
zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3, se obračuna kot enkratni 
odvoz odpadkov, kjer se obračuna, da je bila z zabojnikom 
odpeljana povprečna masa odpadkov, ki znaša 750 kg za 
en odvoz.

(2) Na podlagi ugotovljene povprečne mase zbranih 
odpadkov, se potem izračuna obremenitev za posamezni 
zabojnik na mesec (Cobz). En zabojnik predstavlja 40,55 ob-
računskih ENOT. Obračun obdelave komunalnih odpadkov na 
posamezni zabojnik na mesec je količnik med zaračunanimi 
stroški obdelave za vse ENOTE in številom vseh ENOT v 
evidenci za obračun zbiranja komunalnih odpadkov in produkt 
s faktorjem 40,55 obračunskih ENOT.

C obz = Sob / Šeob x 40,55  1 zabojnik 5 m3 = 40,55 ENOT

C obz – strošek obdelave po enem zabojniku
S ob – stroški obdelave za vse ENOTE na mesec
Š eob – število vseh ENOT.

13. člen
(1) Obdelava odpadkov pripeljanih z velikimi zabojniki 

kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 se obračuna 
na podlagi stehtanih količin, kjer 1 kg pripeljanih odpadkov 
predstavlja 0,054 ENOTE.

(2) V primeru, da se pripeljane količine komunalnih od-
padkov v 5 m3 zabojnikih iz 5. člena tehtajo, se obračuna 
obdelava na podlagi stehtanih količin kjer 1 kg pripeljanih od-
padkov predstavlja 0,054 ENOTE. Obračun obdelave komu-
nalnih odpadkov na posamezni zabojnik na mesec je količnik 
med zaračunanimi stroški obdelave za vse ENOTE in števi-
lom vseh ENOT v evidenci za obračun zbiranja komunalnih 
odpadkov in produkt s faktorjem 0,054 obračunskih ENOT.

C obkg = S ob / Š eob x 0,054 1 kg = 0,054 ENOT

C obk – strošek obdelave za 1 kg odpadkov
S ob – stroški obdelave za vse ENOTE na mesec
Š eob – število vseh ENOT.
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VI. OBRAČUN STORITVE ODLAGANJA PREOSTANKOV 
PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH 

ODPADKOV

14. člen
Odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja ko-

munalnih odpadkov se obračunava uporabnikom na podlagi 
zaračunanih stroškov, ki jih izvajalcu javne službe zbiranja vsak 
mesec zaračuna izvajalec javne službe odlaganja preostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. V obračunu 
tekočega meseca se zajamejo obračunani stroški odlaganja 
preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpad-
kov iz preteklega meseca.

15. člen
(1) Mesečni obračun storitve odlaganja preostankov pre-

delave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za gospodinj-
stva se izrazi v EUR/osebo.

(2) Na podlagi ugotovljene povprečne količine zbranih 
odpadkov na prebivalca na leto v Občini Brežice, ki znaša 
221,96 kg, se potem izračuna obremenitev za posamezno 
osebo na mesec (Cos). Ena (1) oseba predstavlja eno (1) obra-
čunsko ENOTO. Obračun odlaganja preostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov na posamezno osebo na 
mesec je količnik med zaračunanimi stroški odlaganja za vse 
ENOTE in številom vseh ENOT v evidenci za obračun zbiranja 
komunalnih odpadkov.

C odos = S od / Š eod 1 oseba = 1 ENOTA

C odos – strošek odlaganja na osebo na mesec ali 
1 ENOTO/mesec

S od – stroški odlaganja za vse ENOTE na mesec
Š eod  – število vseh ENOT.
(3) Mesečni obračun storitve odlaganja preostankov pre-

delave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za gospodinj-
stva se izvede po naslednji formuli:

Zg = C odos x Š os

Zg – znesek, ki ga gospodinjstvo plača v EUR/mesec
C odos – strošek odlaganja na osebo na mesec
Š os – število oseb, ki bivajo v gospodinjstvu.

16. člen
(1) Mesečni obračun storitve odlaganja preostankov pre-

delave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz poslovnih 
prostorov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah pro-
stornine 120 do 1100 l, se izrazi v EUR/m2.

(2) Na podlagi ugotovljene povprečne količine zbranih od-
padkov iz tovrstnih poslovnih prostorov, znaša količina zbranih 
odpadkov 16,3 kg/m2/leto, se potem izračuna obremenitev za 
posamezni m2 na mesec (C m2). En (1) m2 predstavlja 0,0734 
obračunske ENOTE. Obračun odlaganja preostankov predela-
ve ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na posamezni m2 
na mesec je količnik med zaračunanimi stroški odlaganja pre-
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
za vse ENOTE in številom vseh ENOT v evidenci za obračun 
zbiranja komunalnih odpadkov in produkt s faktorjem 0,0734.

C odm2 = S od / Š eod x 0,0734 1 m2 = 0,0734 ENOTE

C odm2 – strošek odlaganja preostankov predelave ali 
odstranjevanja odpadkov na m2 na mesec

S od – stroški odlaganja za vse ENOTE na mesec
Š eod – število vseh ENOT.
(3) Mesečni obračun storitve odlaganja preostankov pre-

delave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz poslovnih 
prostorov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostor-
nine 120 do 1100 l se izvede po naslednji formuli:

Z odm2 = C odm2 x P m2

Z odm2 – znesek, ki ga uporabnik poslovnega prostora 
plača v EUR/mesec

C odm2 – strošek odlaganja preostankov predelave ali 
odstranjevanja na m2 na mesec

P m2 – površina poslovnega prostora v m2.

17. člen
(1) Mesečni obračun storitve odlaganja preostankov pre-

delave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz poslovnih 
prostorov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih pro-
stornine 5 m3, se obračuna kot enkratni odvoz odpadkov, kjer 
se obračuna, da je bila z zabojnikom odpeljana povprečna 
masa zbranih odpadkov, ki znaša 750 kg za en odvoz.

(2) Na podlagi ugotovljene povprečne mase zbranih od-
padkov, se potem izračuna obremenitev za posamezni zabojnik 
na mesec (Codz). En zabojnik predstavlja 40,55 obračunskih 
ENOT. Obračun obdelave komunalnih odpadkov na posame-
zni zabojnik na mesec je količnik med zaračunanimi stroški 
odlaganja za vse ENOTE in številom vseh ENOT v evidenci za 
obračun zbiranja komunalnih odpadkov in produkt s količino 
40,55 obračunskih ENOT.

C odz = S od / Š eod x 40,55 1 zabojnik 5 m3 = 40,55 ENOT

C odz – strošek odlaganja preostankov predelave ali od-
stranjevanja komunalnih odpadkov po enem zabojniku

S od – stroški odlaganja preostankov predelave ali od-
stranjevanja komunalnih odpadkov za vse ENOTE na mesec

Š eod – število vseh ENOT.

18. člen
(1) Odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov odpadkov pripeljanih z velikimi zabojniki 
kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 se obračuna na 
podlagi stehtanih količin, kjer 1 kg pripeljanih odpadkov pred-
stavlja 0,054 ENOTE.

(2) V primeru, da se pripeljane količine komunalnih od-
padkov v 5 m3 zabojnikih iz 5. člena tehtajo, se obračuna od-
laganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov na podlagi stehtanih količin kjer 1 kg pripeljanih 
odpadkov predstavlja 0,054 ENOTE. Obračun odlaganja pre-
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
komunalnih odpadkov na posamezni zabojnik na mesec je 
količnik med zaračunanimi stroški odlaganja za vse ENOTE in 
številom vseh ENOT v evidenci za obračun zbiranja komunal-
nih odpadkov in produkt s faktorjem 0,054 obračunskih ENOT.

C odkg = S od / Š eod x 0,054 1 kg = 0,054 ENOT

C odkg – strošek odlaganja za 1 kg odpadkov
S od – stroški odlaganja za vse ENOTE na mesec
Š eod – število vseh ENOT.

VII. OBRAČUN STROŠKOV OKOLJSKE DAJATVE  
ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI  

ODLAGANJA ODPADKOV

19. člen
(1) Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 

odlaganja odpadkov se obračunava uporabnikom na podlagi 
zaračunanih stroškov okoljske dajatve, ki jo izvajalcu javne 
službe zbiranja in odvoza vsak mesec zaračuna izvajalec jav-
ne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov.

(2) Obračun se opravi po enakih kriterijih, kot so določeni 
v 12., 13., 14. in 15. členu tega pravilnika.

(3) V obračunu tekočega meseca so zajeti obračunani 
stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odla-
ganja odpadkov iz preteklega meseca.

20. člen
(1) Mesečni obračun okoljske dajatve za onesnaževanje 

okolja zaradi odlaganja odpadkov za gospodinjstva se izrazi v 
EUR/osebo.
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(2) Na podlagi ugotovljene povprečne količine zbranih od-
padkov na prebivalca na leto v Občini Brežice, ki znaša 221,96 
kg, se potem izračuna obremenitev za posamezno osebo na 
mesec (C os). Ena (1) oseba predstavlja eno (1) obračunsko 
ENOTO. Obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odlaganja odpadkov na posamezno osebo na mesec 
je količnik med zaračunanimi stroški okoljske dajatve za vse 
ENOTE in številom vseh ENOT v evidenci za obračun zbiranja 
komunalnih odpadkov.

C tos = S t / Š et 1 oseba = 1 ENOTA

C tos – strošek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odlaganja odpadkov na osebo na mesec ali 1 ENO-
TO/mesec

S t – stroški okoljske dajatve za vse ENOTE na mesec
Š et – število vseh ENOT.
(3) Mesečni obračun okoljske dajatve za onesnaževanje 

okolja zaradi odlaganja odpadkov za gospodinjstva se izvede 
po naslednji formuli:

Zg = C tos x Š os

Zg – znesek, ki ga gospodinjstvo plača v EUR/mesec
C tos – strošek na osebo na mesec
Š os – število oseb, ki bivajo v gospodinjstvu.

21. člen
(1) Mesečni obračun okoljske dajatve za onesnaževanje 

okolja zaradi odlaganja odpadkov iz poslovnih prostorov, kjer 
se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 
1100 l, se izrazi v EUR/m2.

(2) Na podlagi ugotovljene povprečne količine zbranih od-
padkov iz tovrstnih poslovnih prostorov, znaša količina zbranih 
odpadkov 16,3 kg/m2/leto, se potem izračuna obremenitev za 
posamezni m2 na mesec (C m2). En (1) m2 predstavlja 0,0734 
obračunske ENOTE. Obračun okoljske dajatve za onesnaževa-
nje okolja zaradi odlaganja odpadkov komunalnih odpadkov na 
posamezni m2 na mesec je količnik med zaračunanimi stroški 
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov za vse ENOTE in številom vseh ENOT v evidenci za 
obračun zbiranja komunalnih odpadkov in produkt s faktorjem 
0,0734.

C tm2 = S t / Šet x 0,0734 1 m2 = 0,0734 ENOTE

C tm2 – strošek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odlaganja odpadkov na m2 na mesec

S t – stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odlaganja odpadkov za vse ENOTE na mesec

Š et – število vseh ENOT.
(3) Mesečni obračun storitve okoljske dajatve za onesna-

ževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz poslovnih prosto-
rov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 
120 do 1100 l se izvede po naslednji formuli:

Z tm2 = C tm2 x P m2

Z tm2 – znesek, ki ga uporabnik poslovnega prostora 
plača v EUR/mesec

C tm2 – strošek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odlaganja odpadkov na m2 na mesec

P m2 – površina poslovnega prostora v m2.

22. člen
(1) Mesečni obračun okoljske dajatve za onesnaževanje 

okolja zaradi odlaganja odpadkov iz poslovnih prostorov, kjer 
se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3, se 
obračuna kot enkratni odvoz odpadkov, kjer se obračuna, da 
je bila z zabojnikom odpeljana povprečna masa odpadkov, ki 
znaša 750 kg za en odvoz.

(2) Na podlagi ugotovljene povprečne mase zbranih od-
padkov, se potem izračuna obremenitev za posamezni zabojnik 
na mesec (Codz). En zabojnik predstavlja 40,55 obračunskih 
ENOT. Obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 

zaradi odlaganja odpadkov komunalnih odpadkov na posa-
mezni zabojnik na mesec je količnik med zaračunanimi stroški 
obdelave za vse ENOTE in številom vseh ENOT v evidenci za 
obračun zbiranja komunalnih odpadkov in produkt s faktorjem 
40,55 obračunskih ENOT.

C tz = S t / Š et x 40,55 1 zabojnik 5 m3 = 40,55 ENOT

C tz – strošek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odlaganja odpadkov po enem zabojniku

S t – stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odlaganja odpadkov za vse ENOTE na mesec

Š et – število vseh ENOT.

23. člen
(1) Obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 

zaradi odlaganja odpadkov pripeljanih z velikimi zabojniki ko-
talnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 se obračuna na 
podlagi stehtanih količin, kjer 1 kg pripeljanih odpadkov pred-
stavlja 0,054 ENOTE.

(2) V primeru, da se pripeljane količine komunalnih od-
padkov v 5 m3 zabojnikih iz 5. člena tehtajo, se obračuna 
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov na podlagi stehtanih količin kjer 1 kg pripeljanih 
odpadkov predstavlja 0,054 ENOTE. Obračun okoljske dajatve 
za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je količnik 
med zaračunanimi stroški okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odlaganja odpadkov za vse ENOTE in številom 
vseh ENOT v evidenci za obračun zbiranja komunalnih odpad-
kov in produkt s faktorjem 0,054 obračunskih ENOT.

C tkg = S od / Š eod x 0,054 1 kg = 0,054 ENOT

C tkg – strošek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odlaganja odpadkov za 1 kg odpadkov

S t – stroški strošek okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odlaganja odpadkov za vse ENOTE na mesec

Š et – število vseh ENOT.

VIII. POSEBNE DOLOČBE ZA DOLOČENE VRSTE 
POSLOVNIH PROSTOROV

24. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika o obračunu stro-

škov ravnanja s komunalnimi odpadki za poslovne prostore, 
se za poslovne prostore javnih zavodov, ki so namenjeni za 
razstavišča, muzeje, galerije, občasne kulturne prireditve, 
prostore namenjeni za verske obrede ter prostore društev 
(kot npr. gasilska, športna, lovska, kulturna, turistična, upo-
kojeniška, konjeniška, čebelarska, aktivi kmečkih žena in 
vsa ostala društva in klubi) in za katere ravnanje z odpadki 
ni zaračunano na drugačen način, obračunava zbiranje in 
prevoz komunalnih odpadkov, obdelava komunalnih odpad-
kov, odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov ter okoljska dajatev za onesnaževanje 
okolja zaradi odlaganja odpadkov v enakem obsegu kot za 
1 osebo v gospodinjstvu.

25. člen
Pri poslovnih objektih kot so šole, vrtci, prosvetno-kulturni 

domovi, gledališča, kino dvorane, mladinski centri, zdravstveni 
domovi, bolnišnice, domovi za ostarele, knjižnice in župnišča, 
se zbiranje komunalnih odpadkov zaračuna le od 30 % površine 
poslovnega prostora na podlagi določil 5., 11., 16. in 21. člena 
tega pravilnika. Kolikor se iz teh objektov zbirajo komunalni od-
padki v 5 m3 zabojnikih, se storitev zaračuna glede na dejansko 
število odpeljanih kontejnerjev na podlagi cen, definiranih v 6., 
12., 17. in 22. členu tega pravilnika. Odpadki, pripeljani z veli-
kimi zabojniki kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3, 
se obračunajo na podlagi stehtanih količin, definiranih v 7., 13., 
18. in 23. členu tega pravilnika.
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IX. KONČNA DOLOČBA

26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 
1. februarjem 2013.

Št. 354-0044/2012
Brežice, dne 17. januarja 2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

173. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za Trnje – 
Kregarjeva ulica

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 19. člena Statuta Občine Bre-
žice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice 
sprejema

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za Trnje – Kregarjeva ulica

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Na območju priprave OPPN velja Odlok o novelaciji za-
zidalnega načrta Trnje Brežice (Uradni list RS, št. 54/00, 4/02, 
69/10, 72/10 – popr.), v nadaljevanju »ZN«.

Ureditve po veljavnem ZN so v večji meri izvedene. Ne-
izvedene so prometne ureditve (mirujoči promet) na zahodni 
strani območja, nekaj posameznih gradenj individualnih hiš 
ter nekoliko večje območje vzhodno od Prežihove in južno 
od območja namenjenega elektro infrastrukturi, kjer je z ZN 
načrtovana gradnja garaž za potrebe stanovanjskih blokov na 
Prežihovi 11, 13, 15 in 17, otroški vrtec idr.

Občina ugotavlja, da za gradnjo zgoraj omenjenih garaž 
ni investicijskega interesa. Parkiranje je zagotovljeno na parki-
riščih med omenjenimi stanovanjskimi bloki in Prežihovo ulico, 
ki so v uporabo tudi za potrebe večstanovanjskega bloka na 
Prežihovi 10 in 12.

Prav tako občina ugotavlja, da ni investicijskega inte-
resa za izgradnjo v ZN predvidenega vrtca. Varstvo otrok 
se zagotavlja znotraj obstoječih kapacitet vrtca Mavrica, ki 
bo s predvideno obnovo zagotovil zadostne kapacitete tudi 
v prihodnje.

Občina želi omogočiti gradnjo na omenjenem območju za 
potrebe individualne stanovanjske gradnje, zato je potrebno 
pripraviti ustrezen prostorski akt. Zaradi možnosti razveljavitve 
akta ob sprejemu občinskega prostorskega načrta (v nada-
ljevanju »OPN«) zaradi pretežne izvedenosti in zaradi nove 
zakonodaje od izdelave ZN, želi občina pripraviti na omenje-
nem območju nov prostorski akt – občinski podrobni prostorski 
načrt – OPPN.

2. člen
(območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta)
Območje v približni velikosti 2,36 ha zajema še nepo-

zidani del v osrednjem delu stanovanjskega območja Trnje 
zahodno od Prežihove ulice.

Območje deli Kregarjeva cesta. Na območju stoji ob-
stoječa hiša – Kregarjeva 22a. V začetni fazi priprave idejne 
zasnove se proučijo tudi razmere ob robu območja (zahodno 
od podaljška Prežihove ulice – črna gradnja, nepozidane po-
samezne parcele S in V od območja, meja na območje elektro 
infrastrukture). Natančno se območje določi po seznanitvi la-
stnikov zemljišč o nameri priprave OPPN in Krajevne skupnosti 
Zakot – Bukošek – Trnje.

Na južnem delu meji na naravni rob. V tem delu se meja 
območja uskladi tudi z mejo naselja po osnutku OPN.

Natančnejša meja območja se določi v postopku priprave 
OPPN.

Obravnavano območje zajema parcele št.
*47, *69, 1/381, 210/15, 210/16, 29/14, 29/15, 29/16, 

29/17, 29/18, 29/2, 29/20, 29/21, 29/3, 29/5 del, 29/6, 29/7, 
36/18, 36/19, 36/22, 36/23, 36/24, 36/5, 36/6, 36/7 del, 36/73, 
36/75, 36/76, 36/77, 36/78, 36/79, 36/80, 36/81, 38/1, 38/4, 
38/7, 48/17, 48/29, 48/30, 48/7 vse k.o. Trnje.

Kolikor se pokaže kot potrebno, se v območje obravnave 
OPPN na podlagi IDZ vključijo tudi vsi koridorji infrastrukture, 
za katero bi bilo potrebno izvesti priključke izven območja (ka-
bliranje elektrovoda).

3. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi pri-

kaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana, osnutka 
občinskega prostorskega načrta (v delih, ki niso v nasprotju 
z veljavnim »planom«), obstoječega ZN, veljavnega DPNja 
in izkazanih namer lastnikov ter usmeritev KS, upoštevajoč 
smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.

Območje se nameni za gradnjo stanovanjskih hiš, načrtu-
jejo se skupne in prometne površine. Izdela se idejna zasnova 
pozidave in prometnih ureditev, ki bo izhodišče za pripravo 
OPPN. V OPPN se predvidi fleksibilna zasnova še nepozida-
nega območja z robnimi pogoji in površinami za razvoj objektov 
ter merila in pogoji za urejanje obstoječih objektov.

Državni prostorski izvedbeni akti:
Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hi-

droelektrarne Brežice, Uradni list RS, št. 50/12 (v nadaljevanju: 
»DPN«)

Občinski prostorski akti:
Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Brežice za obdo-

bje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, 13/91 (z dne 
29. 3. 1991) in Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 
47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 
42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04, 59/08, 78/08, 104/09)

Namenska raba: Območje stavbnih zemljišč
Ureditveno območje: B4-17S6
Način urejanja: ZN
Obstoječi PIA: Odlok o novelaciji zazidalnega načrta Trnje 

Brežice (Uradni list RS, št. 54/00, 4/02, 69/10, 72/10 – popr.)
Obstoječe stanje:
Infrastrukturna opremljenost območja: dostop do javnega 

cestnega omrežja (LZ 026081), v neposredni bližini območja 
je vodovod, mešana kanalizacija, elektro, TK in plinovodno 
omrežje.

Varovalni pasovi in varovana območja:
– Varovalni pasovi infrastrukture in

– Prostozračni daljnovod, distribucijski elektroenerget-
ski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja

– Kulturna dediščina: NI
– Varstvo narave: NI
– Hidrografija: podzemne vode Brežiškega polja.

4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah: 
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FAZNOST ROKI 
(dni max)

Uvedba v delo – predložitev IDZ in podatkov
1. faza – izdelava idejne zasnove območja 45
2. faza – Izdelava osnutka odloka OPPN, 
obveznih prilog 30

3. faza – Pridobivanje smernic in odločbe 
o CPVO 40

4. faza – Usklajevanje smernic in izdelava do-
polnjenega osnutka 20

5. faza – Javna razgrnitev in javna obravnava 40
6. faza – Priprava stališč do pripomb 15
7. faza – Predstavitev na OS in odborom – 
1. branje 30

8. faza – Izdelava predloga 30
9. faza – Pridobivanje mnenj 40
10. faza – Priprava usklajenega predloga 15
11. faza – Predstavitev na OS in odborom – 
sprejem 30

12. faza – Izdelava končnega dokumenta 14
13. faza – Objava v Uradnem listu

Predviden rok za sprejem akta je 11 mesecev od uvedbe 
v delo.

V fazi pridobivanja smernic bo pristojno ministrstvo opre-
delilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na 
okolje. Navedeni roki predstavljajo oceno, saj ne vključujejo 
časa, ki bi bil potreben za celovito presojo vplivov na okolje. 
Odvisni so tudi od odzivnosti nosilcev urejanja prostora in 
dinamike sej občinskega sveta.

Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo 
občina izvede naknadno in ni predmet tega postopka.

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načr-
tovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci 
urejanja prostora ter ostali udeleženci:

Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, 

Sektor za CPVO, Dunajska 48, Ljubljana, (varstvo okolja);
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za oko-

lje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje 
Save, Novi trg 9, Novo mesto, (varstvo voda);

3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične 
ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana, (varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami);

4. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Direktorat za kulturno dediščino, Masarykova cesta 16, 1000 
Ljubljana

V vednost:
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna 

enota Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto (varstvo kulturne 
dediščine),

5. Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o., Cesta bratov 
Cerjakov 33a, 8250 Brežice (DPN za HE Brežice);

6. ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o., Sektor za prenosno 
omrežje, Služba za pripravo gradenj in za soglasja, Hajdrihova 
2, p.p. 255, 1000 Ljubljana (prenosno električno omrežje);

7. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško 
(električna energija);

8. Adriaplin d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana (plinovodno 
omrežje);

9. Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice (področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja 
odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju);

10. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta 
prvih borcev 9, 8250 Brežice (področje lokalnega cestnega 
omrežja, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrež-
jem lokalnega pomena ter urejanja);

11. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
(razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture);

Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
12. Krajevna skupnost Zakot Bukošek Trnje, Bukošek 

28/a, 8250 Brežice;
13. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo 

mesto, (telekomunikacije);
14. Intel Šetinc Branko s.p., Cesta prvih borcev 28a, 8250 

Brežice (kabelska TV).
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je 

potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti 
v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo 
v postopku.

Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstav-
kom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice 
k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh 
od prejema poziva.

6. člen
(obveznost financiranja)

Pripravljavec OPPN: Občina Brežice
Naročnik OPPN: Občina Brežice
Sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani 
Občine Brežice.

Št. 3505-1/2012
Brežice, dne 4. januarja 2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

174. Sklep o določitvi cen storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe oskrba 
s pitno vodo

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 10. člena 
Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, 
d.o.o. (Uradni list RS, št. 12/12 – uradno prečiščeno besedilo) 
in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 
3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 20. seji dne 17. 1. 
2013 sprejel

S K L E P
o določitvi cen storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo

1.
Določijo se naslednje cene storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo:
omrežnina: 2,4353 EUR/mesec za premer vodomera s 

faktorjem omrežnine, ki je enak 1
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključ-

kov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo pre-
glednico:
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PREMER VODOMERA FAKTOR OMREŽNINE

DN ≤ 20 1

20 < DN < 40 3

40 ≤ DN < 50 10

50 ≤ DN < 65 15

65 ≤ DN < 80 30

80 ≤ DN < 100 50

100 ≤ DN < 150 100

150 ≤ DN 200

vodarina: 0,6468 EUR/m3.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Cene, določene s tem sklepom se 
začnejo uporabljati 1. 2. 2013.

Št. 354-0044/2012
Brežice, dne 17. januarja 2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

175. Sklep o določitvi cen storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe odvajanje 
in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb var-
stva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 10. člena Od-
loka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. 
(Uradni list RS, št. 12/12 – uradno prečiščeno besedilo) in 
19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 
3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 20. seji dne 17. 1. 
2013 sprejel

S K L E P
o določitvi cen storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode

1.
Določijo se naslednje cene storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode:

1. Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in 
padavinske odpadne vode z javnih površin:

1.1. omrežnina:  6,7469 EUR/mesec
1.2. odvajanje:  0,3652 EUR/m3

2. Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske od-
padne vode z javnih površin:

2.1. omrežnina: 1,3612 EUR/mesec
2.2. čiščenje: 0,4471 EUR/m3

3. Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obsto-
ječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami:

3.1. omrežnina: 1,3612 EUR/mesec
3.2. storitev praznjenja: 0,2981 EUR/m3.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Cene, določene s tem sklepom se 

začnejo uporabljati 1. 2. 2013, razen cene pod točko 3.2., ki se 
začne uporabljati s 1. 1. 2014.

Št. 354-0044/2012
Brežice, dne 17. januarja 2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

176. Sklep o določitvi cen storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe zbiranje 
določenih vrst komunalnih odpadkov

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 10. člena 
Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, 
d.o.o. (Uradni list RS, št. 12/12 – uradno prečiščeno besedilo), 
45. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini 
Brežice (Uradni list RS, št. 53/09, 54/10, 86/11 in 104/11) in 
19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 
3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 20. seji dne 17. 1. 
2013 sprejel

S K L E P
o določitvi cen storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe zbiranje določenih 
vrst komunalnih odpadkov

1.
Določijo se naslednje cene storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov:

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (vsebuje 
zbiranje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, ločeno zbrane od-
padne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov):

1.1. cena javne infrastrukture: 0,0178 EUR/kg
1.2. cena zbiranja komunalnih odpadkov:   0,1374 

EUR/kg
2. Zbiranje bioloških odpadkov (biološko razgradljivi ku-

hinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)
2.1. cena javne infrastrukture: 0,0414 EUR/kg
2.2. cena zbiranja bioloških odpadkov: 0,3195 EUR/kg.

2.
Potrdi se Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne 

občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Brežice, ki ga je Javno podjetje Komunala 
Brežice d.o.o. pripravilo decembra 2012.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Cene, določene s tem sklepom se 
začnejo uporabljati 1. 2. 2013.

Št. 354-0044/2012
Brežice, dne 17. januarja 2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
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177. Sklep o določitvi najemnine in višine 
subvencioniranja cene za uporabnike storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode 
in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, 
ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih 
dejavnosti

Na podlagi 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za obli-
kovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 
19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 
3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 20. seji dne 17. 1. 
2013 sprejel

S K L E P
o določitvi najemnine in višine subvencioniranja 
cene za uporabnike storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, 
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih 

odpadkov, ki so gospodinjstva ali izvajalci 
nepridobitnih dejavnosti

1.
Ocenjena vrednost javne infrastrukture, ki jo ima Občina 

Brežice v lasti in je potrebna za izvajanje obvezne občinske 
gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo, 
na dan 15. 11. 2012 znaša 4.348.295,00 EUR.

2.
Letna najemnina za javno infrastrukturo obvezne občin-

ske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno 
vodo se določi v višini letne obračunane amortizacije za vso 
javno infrastrukturo obvezne občinske gospodarske javne služ-
be varstva okolja oskrba s pitno vodo, ki jo ima občina v lasti 
ali v finančnem najemu.

3.
Ocenjena vrednost javne infrastrukture, ki jo ima Občina 

Brežice v lasti in je potrebna za izvajanje obvezne občinske 
gospodarske javne službe varstva okolja odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne in padavinske vode, na dan 15. 11. 2012 
znaša 17.540.190,94 EUR.

4.
Letna najemnina za javno infrastrukturo obvezne občin-

ske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode se določi v 
višini letne obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo 
obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, 
ki jo ima občina v lasti ali v finančnem najemu.

5.
Ocenjena vrednost javne infrastrukture, ki jo ima Ob-

čina Brežice v lasti in je potrebna za izvajanje obvezne 
občinske gospodarske javne službe varstva okolja zbiranje 
določenih vrst komunalnih odpadkov, na dan 15. 11. 2012 
znaša 796.089,31 EUR.

6.
Letna najemnina za javno infrastrukturo obvezne občin-

ske gospodarske javne službe varstva okolja zbiranje določenih 
vrst komunalnih odpadkov se določi v višini letne obračunane 
amortizacije za vso javno infrastrukturo obvezne občinske go-
spodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov, ki jo ima občina v lasti ali v finančnem najemu.

7.
Za uporabnike obvezne občinske gospodarske javne 

službe varstva okolja oskrba s pitno vodo, ki so gospodinjstva 
in izvajalci nepridobitnih dejavnosti, se določi subvencija naje-
mnine v višini 50 %, in sicer iz proračuna občine.

8.
Za uporabnike obvezne občinske gospodarske javne 

službe varstva okolja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
in padavinske vode, ki so gospodinjstva in izvajalci nepridobi-
tnih dejavnosti, se določi subvencija najemnine v višini 50 %, 
in sicer iz proračuna občine.

9.
Za uporabnike obvezne občinske gospodarske javne 

službe varstva okolja zbiranje določenih vrst komunalnih od-
padkov, ki so gospodinjstva in izvajalci nepridobitnih dejav-
nosti, se določi subvencija najemnine v višini 50 %, in sicer iz 
proračuna občine.

10.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.

Št. 354-43/2012
Brežice, dne 17. januarja 2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

NOVO MESTO

178. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi 
v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni 
list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo me-
sto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne 
občine Novo mesto na 19. seji dne 20. 12. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o turistični taksi v Mestni 

občini Novo mesto

1. člen
V Odloku o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto 

(Uradni list RS, št. 70/05) se 7. člen spremeni tako, da se:
– na koncu prvega odstavka doda nova alineja, ki se glasi:
»– turisti, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so 

vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF ozi-
roma so del nevladnih organizacij, ki so vključene v nacionalna 
mladinska združenja ali mladinske mreže.«

– v drugem odstavku 7. člena črta druga alineja.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2013
Novo mesto, dne 20. decembra 2012

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.
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179. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o Občinskem lokacijskem načrtu Brusnice

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto 
(Uradni list RS, št. 96/08 – UPB-2) je Občinski svet Mestne 
občine Novo mesto na 19. seji dne 20. decembra 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o Občinskem lokacijskem načrtu Brusnice

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem 

prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, 
št. 101/09, 37/10 – teh. pop., 76/10 – teh. pop., 26/11 – obv. 
razl., 4/12 – teh. pop.; v nadaljnjem besedilu: OPN MONM) 
sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega 
načrta Brusnice (v nadaljnjem besedilu: SD OLN).

2. člen
(vsebina in oblika SD OLN)

(1) SD OLN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelana sta 
v digitalni in analogni obliki.

(2) Tekstualni del SD OLN je določen v II.–X. poglavju 
tega odloka.

(3) Grafični del SD OLN je sestavina vezane mape SD 
OLN. Njegova vsebina je določena v XI. poglavju tega odloka.

3. člen
(priloge SD OLN)

(1) Priloge SD OLN so:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve 

prostorskega akta
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
6. Povzetek za javnost
7. Odločba CPVO.
(2) Priloge SD OLN so sestavine vezane mape SD OLN, 

razen Strokovnih podlag iz 3. tč. prejšnjega odstavka, ki so 
elaborirane v posebnih mapah in se hranijo na sedežu Mestne 
občine Novo mesto.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. člen
V 3. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»V sklopu SD OLN so predvideni naslednji posegi:
– gradnja novih objektov na nezazidanih stavbnih ze-

mljiščih;
– legalizacija obstoječe večnamenske nadstrešnice pri 

gasilskem domu, ki se nameni javni rabi (parkiranju in obča-
snim prireditvam);

– gradnja doma za ostarele in oskrbovanih stanovanj;
– gradnja in urejanje prometnega omrežja, ostale infra-

strukture ter vodnih in zelenih površin.«.

III. UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA 
LOKACIJSKEGA NAČRTA

5. člen
(1) V 4. členu se v drugem stavku prvega odstavka črta 

številka »22,6« in nadomesti s številko: »24«.

(2) Besedilo drugega odstavka 4. člena se črta in na-
domesti z besedilom: »Potek meje preko zemljiških parcel je 
razviden iz grafičnega dela OLN.«

(3) V 4. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni 
tako, da se glasi:

»Območje OLN z vsemi spremljajočimi ureditvami obsega 
naslednje parcele oziroma dele parcel v katastrski občini Bru-
snice: *1, *3, *6, 6, 10/1, 10/2, *11/1, *11/2, *12, *13, *14, 15, 
16, *17, *18, *19, 19/1, 19/3, *27/1, *27/2, *28/1, *28/2, *28/3, 
28/3, *28/4, 28/4, 29, *31, *33, 35, 36/1, 36/2, *38, 43/1, 43/2, 
*44, *45, 45, *46/1, *46/2, 48/1, 49/1, 49/2, *49/2, 51/1, 51/2, 
51/3, 51/4, 52, *53, 55/1, 55/2, 58, 59/1, 60, 69, 70, 72/1, 74, 
75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 
76/7, 77/1, 77/2, 79, 80/1, 80/2, 80/3, 83/1, 83/2, 84, 85/1, 85/2, 
85/3, 85/4, 86/1, 86/3, 86/4, 87, 88/1, 88/3, 89/1, 89/3, 90/1, 
90/2, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 96/1, 96/2, 97/2, 98, 
99, 100/1, 100/2, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 101/5, 105, 110, 
111/1, 111/2, 111/3, 112/1, 112/2, 112/3, 114/1, 114/2, 115/2, 
116/1, 116/2, 117, 119, 122/1, 122/2, 122/3, 123/1, 123/2, 
122/4, 122/5, 122/6, 124, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 127, 
128/1, 128/2, 133/1, 133/2, 139/2, 140/1, 140/2, 141, 142, 143, 
144, 146, 147, *148, 149/2, 150/1, 150/2, 151/1, 151/2, 151/3, 
152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 154, 
155, *156, *157, 159, 161, 163/1, 163/2, 164, 168/1, 168/2, 
168/3, 171, 172, 174/2, 174/3, 174/4, 175/1, 175/2, 175/3, 189, 
*199, *202, *205, *208/1, *208/2, *214, *217, *218, *225, 243/1, 
243/3, 245/1, 245/2, 245/4, 245/5, 245/6, 245/7, 245/8, 245/9, 
247/1, 247/2, 248/1, 248/2, 248/3, 248/4, 251/1, 251/3, 251/4, 
252/1, 252/2, 252/3, 252/4, 261/1, 262/2, *266, *269, *272, 
*276, *277, *291, *301, *316/1, *316/2, *340, 487/24, 721/1, 
721/2, 722/1, 722/2, 722/3, 722/4, 722/5, 723, 725, 731/1, 
731/2, 731/4, 731/5, 768, 782, 783, 784/3, 785/1, 785/6, 785/7, 
799/1, 810/1, 810/2, 811, 814, 849/2, 851/1, 851/2, 852/1, 
852/2, 852/3, 852/4, 858/1, 861/1, 863/1, 863/3, 863/4, 863/5, 
863/6, 863/7, 863/8, 866/2, 874, 876/1, 876/2, 876/3, 878/1, 
878/2, 879, 880/1, 880/2, 881/1, 881/2, 882/1, 882/2, 883, 884, 
885, 886, 891, 892/1, 892/2, 892/3, 893/1, 893/5, 893/6, 894/2, 
892/4, 894/8, 895, 896, 897/1, 897/2, 900, 901, 902/1, 902/2, 
903, 905, 907, 908/2, 911/1, 911/2, 911/3, 915, 919, 921/1, 937, 
939, 943, 944, 945/1, 945/2, 1088, 1108, 1110/2, 1127, 1128/2, 
1136/2, 1130, 1131/3, 1131/4, 1131/5, 1131/6, 1132, 1145/1, 
1145/2, 1157/1, 1157/2, 1157/4, 1161, 1163, 1164, 1165/1, 
1165/2, 1166, 1167, 1168/1, 1168/2, 1168/3, 1168/4, 1168/5, 
1170, 3771/2, 3772, 3777/1, 3777/2, 3777/3, 3777/4, 3777/5, 
3777/6, 3777/7, 3777/8, 3778/2, 3778/3, 3778/4, 3781, 3782, 
3795, 3796, 3797, 3799, 3801.«.

6. člen
(1) V 5. členu se črta beseda »štiri prostorske enote« in 

nadomesti z besedo: »sedem prostorskih enot«.
(2) V 5. členu se na koncu prve alineje črta vejica in doda 

novo besedilo, ki se glasi: »(zajema severni del ureditvenega 
območja naselja),«.

(3) V 5. členu se na koncu druge alineje črta vejica in doda 
novo besedilo, ki se glasi: »(zajema osrednji del ureditvenega 
območja naselja),«.

(4) V 5. členu se na koncu tretje alineje črta vejica in doda 
novo besedilo, ki se glasi: »(zajema južni del ureditvenega 
območja naselja),«.

(5) V 5. členu se na koncu četrte alineje črta pika in doda 
novo besedilo, ki se glasi: »(skladno s podrobnejšo namensko 
rabo v OPN MONM).«.

(6) Za tretjo alinejo 5. člena se dodajo tri nove alineje, ki 
se glasijo:

»– PE D: območje prometne infrastrukture (zajema povr-
šine cest in drugih prometnih površin),

– PE E: območje zelenih površin (zajema druge urejene 
zelene površine in zelene obvodne površine),

– PE F: območje vodnih površin (zajema Vrtaški in Šume-
či potok ter potok Brusničico),«.
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(7) Dosedanja četrta alineja 5. člena postane sedma 
alineja.

IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR

Opis vplivov in povezav prostorske ureditve  
s sosednjimi območji

7. člen
(1) V 6. členu se ime člena spremeni tako, da se glasi:
»(Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi 

območji)«.
(2) Besedilo 6. člena se v celoti črta in nadomesti z be-

sedilom:
»(1) Z načrtovanimi ureditvami se posega tudi v obmo-

čja lokalnega infrastrukturnega omrežja, regionalne ceste 
R3-668/5846 Gabrje–Ratež in v območja Vrtaškega potoka, 
Šumečega potoka in potoka Brusničice, zato je potrebno upo-
števati predpisane odmike od obstoječe oziroma predvidene 
infrastrukture in vodotokov ter usmeritve upravljavcev zaradi 
posegov v varovalne pasove.

(2) V času izvajanja gradbenih del je potrebno zagoto-
viti varen promet in nemoteno komunalno-energetsko oskrbo 
objektov na območju urejanja in tudi izven njega. Dovozi in 
dostopi do sosednjih zemljišč in objektov se ohranjajo. Če 
bodo zaradi gradnje le-ti začasno prekinjeni, se uredijo ustrezni 
nadomestni začasni dovozi in dostopi, ki morajo biti umeščeni 
in urejeni tako, da bodo v čim manjši meri prizadeti elementi 
obstoječih cest in ureditev ter bivalno in naravno okolje.

(3) Posegi na zemljišča izven območja urejanja, ki so po 
svoji naravi začasni posegi med gradnjo, so dopustni zaradi 
izvedbe nujnih zemeljskih del, ureditve začasnih dostopov in 
podobno, če niso v neskladju z določili OPN MONM.

(4) Nove gradnje in ureditve ne smejo imeti škodljivega 
vpliva na gradbenotehnično stanje obstoječih objektov znotraj 
in izven območja urejanja, morebitne poškodbe pa mora inve-
stitor sanirati.

(5) Vsa z gradbenimi deli tangirana zemljišča znotraj in 
izven območja urejanja se po končanju del čim prej ustrezno 
sanirajo oziroma povrnejo v prvotno stanje.

(6) Investitor mora v času gradnje zagotoviti vse po-
trebne varnostne ukrepe in organizirati gradbišče tako, da bo 
preprečeno onesnaževanje okolja (zraka, tal, površinskih in 
podzemnih voda, prometnih površin itd.) zaradi emisij hrupa, 
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv ter drugih ško-
dljivih snovi (npr. cementno mleko, gorivo iz gradbene mehani-
zacije). V primeru nezgode (npr. ob razlitju nevarnih tekočin ali 
razsutju drugih materialov) je treba zagotoviti takojšnje ukrepe 
oziroma posredovanje pristojnih služb.«.

8. člen
7. člen se v celoti črta.

9. člen
V 8. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dovoljena je gradnja novega objekta, dozidava in 

nadzidava objekta, rekonstrukcija objekta, nadomestna gra-
dnja objekta, odstranitev objekta, sprememba namembnosti 
objekta, s tem da sprememba namembnosti ne vpliva na vrsto 
objektov v skladu z določili 13. člena tega odloka, ter vzdrževa-
nje objekta (redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna 
dela, vzdrževalna dela v javno korist).

(2) Dovoljena je še:
– gradnja škarp in podpornih zidov, višjih od 1,5 m;
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so dolo-

čeni v 13.a členu odloka;
– dela v zvezi z urejanjem zunanjih površin;
– dela v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost.

(3) Na zemljiščih, kjer je obstoječa grajena struktura, so 
dopustne gradnje in objekti na podlagi pridobljenih gradbenih 
dovoljenj ter v skladu z določili OLN.«.

10. člen
V 9. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) V območju urejanja je v skladu s predpisi o klasi-

fikaciji vrst objektov in OPN MONM (glede na območje po-
drobnejše namenske rabe) dovoljeno graditi nove stavbe in 
gradbene inženirske objekte. Poimenovanje vrst objektov, na-
vedenih znotraj posameznih PE, izhaja iz Uredbe o klasifikaciji 
vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, 
št. 19/11).

(2) V PE A so dovoljene:
– Stanovanjske stavbe (enostanovanjske in dvostano-

vanjske stavbe);
– Nestanovanjske stavbe (gostinske stavbe, stavbe jav-

ne uprave – za dejavnost lokalne skupnosti, trgovske stavbe, 
stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe za kulturo in razvedrilo, 
stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, stav-
be za šport, druge nestanovanjske stavbe);

– Gradbeni inženirski objekti (lokalne ceste in javne poti, 
nekategorizirane ceste, lokalni cevovodi, lokalni elektroener-
getski vodi in lokalna komunikacijska omrežja ter drugi grad-
beni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje).

(3) V PE B so dovoljene:
– Stanovanjske stavbe (enostanovanjske in večstano-

vanjske stavbe ter stanovanjske stavbe za posebne družbene 
skupine);

– Nestanovanjske stavbe (gostinske stavbe, stavbe jav-
ne uprave – za dejavnost lokalne skupnosti, trgovske stavbe, 
stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe za kulturo in razvedrilo, 
stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, ne-
stanovanjske kmetijske stavbe);

– Gradbeni inženirski objekti (lokalne ceste in javne poti, 
nekategorizirane ceste, lokalni cevovodi, lokalni elektroener-
getski vodi in lokalna komunikacijska omrežja, športna igrišča 
ter drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje).

(4) V PE C so dovoljene:
– Stanovanjske stavbe (enostanovanjske in dvostano-

vanjske stavbe);
– Nestanovanjske stavbe (stavbe za storitvene dejavno-

sti, nestanovanjske kmetijske stavbe);
– Gradbeni inženirski objekti (lokalne ceste in javne poti, 

nekategorizirane ceste, lokalni cevovodi, lokalni elektroener-
getski vodi in lokalna komunikacijska omrežja ter drugi grad-
beni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje).

(5) V PE D so dovoljeni:
– Nestanovanjske stavbe (garažne stavbe – velja le za 

nadstrešnico s parkirišči pri gasilskem domu);
– Gradbeni inženirski objekti (regionalne ceste, lokalne 

ceste in javne poti, nekategorizirane ceste, lokalni cevovodi, lo-
kalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja, 
mostovi in viadukti, predori ter drugi gradbeni inženirski objekti, 
ki niso uvrščeni drugje).

(6) V PE E so dovoljeni:
– Gradbeni inženirski objekti (mostovi, lokalni cevovodi, 

lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrež-
ja ter drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje).

(7) V PE F je dovoljena:
– Gradbeni inženirski objekti (mostovi, jezovi, vodne pre-

grade in drugi vodni objekti, lokalni cevovodi, lokalni elektro-
energetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja ter drugi 
gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje).

(8) V PE K so dovoljeni:
– Nestanovanjske stavbe (nestanovanjske kmetijske stav-

be);
– Gradbeni inženirski objekti (lokalni cevovodi, lokalni 

elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja ter 
drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje).«.
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11. člen
(1) V 10. členu se besedilo tretje alineje spremeni tako, 

da se glasi:
»gradnja stanovanjskih enot, enot za posebne družbene 

skupine, nestanovanjskih enot in večnamenske stavbe,«.
(2) V 10. členu se v četrti alineji črta besedilo »gospo-

darskih« in nadomesti z besedo: »gradbenih«.
(3) V 10. členu se v peti alineji črta besedilo »bivalnih in 

gospodarskih« in nadomesti z besedo: »gradbenih«.
(4) V 10. členu se v sedmi alineji črta besedilo »Brusniči-

ce in Vrtaškega potoka« in nadomesti z besedo: »vodotokov«.

12. člen
V 11. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) V območju OLN so v skladu z Uredbo o standar-

dni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08 
in nadaljnje spremembe) poleg bivanja dovoljene naslednje 
dejavnosti:

a) PE A in B
– TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTOR-

NIH VOZIL (Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili, 
pijačami in tobačnimi izdelki)

– PROMET IN SKLADIŠČENJE (Izvajanje univerzalne 
poštne storitve)

– GOSTINSTVO (Dejavnost počitniških domov in po-
dobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje (razen 
Počitniški domovi in letovišča ter Planinski domovi in Mladin-
ska prenočišča), Dejavnost restavracij in druga strežba jedi, 
Strežba pijač)

– INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNO-
STI (Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem 
povezane dejavnosti, Druge informacijske dejavnosti)

– POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI (Poslovanje z 
nepremičninami)

– STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAV-
NOSTI

– DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
– DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, DEJAV-

NOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI (Splošna dejavnost 
javne uprave)

– ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO (Zunajbol-
nišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost, Druge 
dejavnosti za zdravje)

– KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DE-
JAVNOSTI

b) PE A, B in C
– PREDELOVALNE DEJAVNOSTI (Proizvodnja pekar-

skih izdelkov in testenin, Proizvodnja oblačil)
– GRADBENIŠTVO (Gradnja stavb, Inštaliranje pri gra-

dnjah, Zaključna gradbena dela, Krovstvo in druga specializi-
rana gradbena dela)

– DRUGE DEJAVNOSTI (Druge storitvene dejavnosti)
c) PE A
– TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTOR-

NIH VOZIL (Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 
z avdio in video napravami, Trgovina na drobno v specializi-
ranih prodajalnah s tekstilom, Trgovina na drobno v speciali-
ziranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami, 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, 
svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo, 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in 
rekviziti za igre in zabavo, Trgovina na drobno v specializira-
nih prodajalnah z oblačili, Trgovina na drobno v specializiranih 
prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki, Trgovina na drobno 
v cvetličarnah)

– FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI (De-
narno posredništvo)

– DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, DEJAV-
NOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI (Zaščita in reševanje 
pri požarih in nesrečah)

– IZOBRAŽEVANJE (Izobraževanje)
– DRUGE DEJAVNOSTI (Dejavnost članskih organizacij)
d) PE B
– KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO (Pri-

delovanje netrajnih rastlin)
– ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO (Socialno var-

stvo z nastanitvijo)
– DRUGE DEJAVNOSTI (Športne in druge dejavnosti za 

prosti čas)
e) PE C
– KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO (Pri-

delovanje netrajnih rastlin, Živinoreja, Mešano kmetijstvo)
– GOSTINSTVO (Turistične kmetije s sobami, Oddajanje 

zasebnih sob gostom, Druge nastanitve za krajši čas, Turistič-
ne kmetije brez sob)

– STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAV-
NOSTI

f) PE K
– KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO (ži-

vinoreja).
(2) Predvidene in obstoječe stanovanjske stavbe so v prvi 

vrsti namenjene bivanju. Dejavnosti v naselju pa so dovoljene 
le pod pogojem, da ne povzročajo prekomernih obremenitev 
okolja in so v skladu z določili OLN. Dopustna je širitev stavb z 
obstoječo dejavnostjo, vendar do največ 10 %, ob upoštevanju 
ostalih določil odloka. Za pravilno funkcioniranje dejavnosti je 
potrebno na gradbeni parceli zagotoviti ustrezno število parkir-
nih mest v skladu z OPN MONM.

(3) Razporeditev posameznih prostorov v stavbah mora 
biti taka, da v primeru dejavnosti omogoča njeno normalno 
izvajanje, pri čemer velja, da se poslovni program v sklopu 
stanovanjske stavbe lahko umesti v katerokoli etažo, razen v 
mansardo, ki je namenjena izključno bivanju.

(4) Pod večfunkcionalno nadstrešnico pri gasilskem domu je 
prostor namenjen javni rabi – parkiranju in občasnim prireditvam.

(5) V naselju se ne dovoli gradnja oziroma urejanje parki-
rišč za tovorna vozila ter priklopnike kakor tudi ne za gradbeno 
mehanizacijo.«.

Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

13. člen
(1) V 12. členu se črtajo podnaslovi »Opredelitev izhodišč 

za oblikovanje kriterijev prostorskega urejanja«, »Gradbena 
enota«, »Opredelitev enotne klasifikacije vrste objekta« in 
»Opredelitev regulacijskih elementov«.

(2) V 12. členu se za tretjim odstavkom dodata nov četrti 
in peti odstavek, ki se glasita:

»(4) Nadomestna gradnja je gradnja novega objekta na 
mestu predhodno odstranjenega obstoječega objekta.

(5) Adaptacija objekta in vzdrževalna dela pomenijo vzdr-
ževanje objekta.«.

(3) V 12. členu se v osmem odstavku črta besedilo: »se 
predhodno pridobi mnenje pristojne kmetijske svetovalne služ-
be, iz katerega izhaja,«.

(4) V 12. členu se na koncu prvega stavka v devetem 
odstavku pika črta in doda besedilo:

», do izrazite geomorfološke spremembe. Mejo vodnega 
zemljišča prevzame zunanja meja parcel, gledano z vodne 
strani, ki so evidentirane v zemljiškem katastru z vrsto rabe 
vodotok.«.

(5) V 12. členu se besedilo desetega odstavka spremeni 
tako, da se glasi:

»Priobalno zemljišče je zemljišče, ki neposredno meji na 
vodno zemljišče. Zunanja meja priobalnega zemljišča sega na 
vodah 2. reda pet metrov od meje vodnega zemljišča.«.
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(6) V 12. členu se besedilo trinajstega odstavka spremeni 
tako, da se glasi:

»Večnamenska stavba je projektirana stavba in se upora-
blja za več namenov.«.

(7) V 12. členu se za trinajstim odstavkom dodata nov 
šestnajsti in sedemnajsti odstavek, ki se glasita:

»(16) Manj zahtevni objekt je vsak objekt, ki odstopa od 
pogojev za nezahtevne in enostavne objekte, ter ga ni možno 
uvrstiti med zahtevne objekte.

(17) Pomožni objekt je manj zahtevni, nezahtevni in eno-
stavni objekt za lastne potrebe, ograja, škarpa in podporni zid, 
pomožni infrastrukturni objekt ter pomožni kmetijsko-gozdarski 
objekt. Slednji je dovoljen le na območju kmetije.«.

(8) V 12. členu se v štirinajstem odstavku črta besedilo 
»novograjeni objekti« in nadomesti z besedilom: »nove stavbe«.

(9) V 12. členu se v sedemnajstem odstavku črta besedilo 
»2.50« in nadomesti z besedilom: »2,50«.

(10) V 12. členu se v osemnajstem odstavku črta besedilo 
»maks. 1.50« in nadomesti z besedilom: »do največ 1,50«.

(11) V 12. členu se za osemnajstim odstavkom dodajo novi 
triindvajseti, štiriindvajseti in petindvajseti odstavek, ki se glasijo:

»(23) Nadstropje (1) je del stavbe, ki se nahaja nad pri-
tličjem.

(24) Pritličje (P) je del stavbe, katerega prostori se naha-
jajo nad kletjo.

(25) Klet (K) je del stavbe, katere prostori se nahajajo od 
pritličja navzdol in je vkopan ali delno vkopan.«.

(12) V 12. členu se besedilo devetnajstega odstavka 
spremeni tako, da se glasi:

»Faktor zazidanosti je definiran skladno z določili OPN 
MONM. Pri izračunu se upoštevajo tudi tlorisne projekcije ne-

zahtevnih in enostavnih objektov, ki po obliki predstavljajo 
stavbe, brez utrjenih dvorišč in utrjenih dovoznih poti.«.

(13) V 12. členu se besedilo dvajsetega odstavka spre-
meni tako, da se glasi:

»Oblika strehe:
– DS – dvokapna streha je simetrična dvokapna streha, ki 

jo sestavljata dve strešini istega naklona in dolžine,
– RS – ravna streha je streha brez ali z minimalnim naklo-

nom, oblikovana kot pohodna streha (terase) ali zelena streha,
– ES – enokapna streha je streha z eno strešino,
– SS – sestavljena streha,
– NTS – nepravilna trokapna streha*,
– NDS – nepravilna dvokapna streha*.
* – Skladno s projektno dokumentacijo za prestavitev 

zakristije na cerkvi sv. Križa v Velikih Brusnicah.«.
(14) V 12. členu se za zadnjim odstavkom doda nov 

osemindvajseti odstavek, ki se glasi:
»(28) Frčada je nadzidek z oknom, pokrit s streho. Streši-

ca nadzidka je skladna z obliko strehe osnovne stavbe: dvoka-
pna pri stanovanjskih stavbah ter ravna, enokapna in dvokapna 
pri stavbah s prevladujočo poslovno dejavnostjo.«.

(15) V 12. členu dosedanji:
– četrti do trinajsti odstavek postanejo šesti do petnajsti 

odstavek;
– štirinajsti do osemnajsti odstavek postanejo osemnajsti 

do dvaindvajseti odstavek;
– devetnajsti in dvajseti odstavek postaneta šestindvajseti 

in sedemindvajseti odstavek.

14. člen
(1) Besedilo 13. člena se črta in nadomesti z besedilom:
»(1) PE A območje funkcionalnega jedra

 1

+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+ 
|Oznaka|Namembnost      |Etažnost |Tlorisne    |Oblika           |       Kota| 
|      |                |         |dimenzije   |strehe/naklon    |  pritličja| 
|      |                |         |            |strehe           |           | 
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+ 
|1     |Stanovanjska    |P+1+M    |8,00 m x    |DS, 38–45°       |     219,50| 
|      |stavba          |         |15,00 m     |                 |           | 
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+ 
|2     |Stanovanjska    |P+1+M    |8,00 m x    |DS, 38–45°       |     220,00| 
|      |stavba          |         |15,00 m     |                 |           | 
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+ 
|4     |Nestanovanjska  |P+1+M    |15,00 m x   |DS, RS, 38–45°   |     222,00| 
|      |stavba          |         |25,00 m     |                 |           | 
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+ 
|26    |Večnamenska     |P+1+M    |12,00 m x   |RS, DS, 40–45°   |     223,00| 
|      |stavba          |         |30,00 m     |                 |           | 
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+ 
|26*   |Nestanovanjska  |K+P+M    |10,00 m x   |DS, 38–45°       |     226,50| 
|      |stavba          |         |20,00 m     |                 |           | 
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+ 
|27    |Nestanovanjska  |P+1+M    |9,00 m x    |DS, 38–45°       |     221,00| 
|      |stavba          |         |15,00 m     |                 |           | 
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+ 
|28    |Nestanovanjska  |         |            |                 |           | 
|      |stavba          |         |            |                 |           | 
|      |a)zakristija    |P        |6,60 m x    |NTS,             |     222,34| 
|      |                |         |4,40 m      |2 x 30°, 1 x 56° |           | 
|      |b)stopnišče     |P        |1,6  m      |NDS, 30°         |     222,15| 
|      |                |         |5,8 m       |                 |           | 
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+ 
|S1    |Stanovanjska    |P+M      |6,00 m x    |DS, 38–45°       |     221,00| 
|      |stavba          |         |11,00 m     |                 |           | 
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+ 
|S2    |Stanovanjska    |K+P+M    |6,00 m x    |DS, 38–45°       |     220,00| 
|      |stavba          |         |11,00 m     |                 |           | 
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+ 
|S3    |Stanovanjska    |K+P+M    |6,00 m x    |DS, 38–45°       |     222,00| 
|      |stavba          |         |11,00 m     |                 |           | 
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+ 
 

Dovoljena je tudi:
– gradnja manj zahtevnih stanovanjskih in nestanovanj-

skih stavb ter večnamenske stavbe;
– gradnja manj zahtevnih objektov za lastne potrebe ter 

škarp in podpornih zidov;
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s 

13.a členom odloka.
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+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|Oznaka |Namembnost      |Etažnost    |Tlorisne      |Oblika      |      Kota| 
|       |                |            |dimenzije     |strehe      | pritličja| 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|5      |Stanovanjska    |P+M         |7,00 m x      |DS, 38–45°  |    219,50| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|6      |Stanovanjska    |P+M         |7,00 m x      |DS, 38–45°  |    220,00| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|7      |Stanovanjska    |P+M         |7,00 m x      |DS, 38–45°  |    220,00| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|8      |Stanovanjska    |P+M         |7,00 m x      |DS, 38–45°  |    220,00| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|9      |Stanovanjska    |P+M         |7,00 m x      |DS, 38–45°  |    220,00| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|10     |Stanovanjska    |P+M         |7,00 m x      |DS, 38–45°  |    219,50| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|11     |Stanovanjska    |P+M         |6,00 m x      |DS, 38–45°  |    219,50| 
|       |stavba          |            |11,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|17     |Stanovanjska    |P+M         |8,00 m x      |DS, 38–45°  |    223,00| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|18     |Stanovanjska    |P+M         |8,00 m x      |DS, 38–45°  |    223,00| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|19     |Stanovanjska    |P+M         |6,00 m x      |DS, 38–45°  |    223,00| 
|       |stavba          |            |11,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S4     |Stanovanjska    |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 38–45°  |    225,50| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S5     |Stanovanjska    |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 38–45°  |    228,00| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S6     |Stanovanjska    |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 38–45°  |    230,30| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S7     |Stanovanjska    |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 38–45°  |    232,50| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S8     |Stanovanjska    |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 38–45°  |    235,50| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S9     |Stanovanjska    |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 38–45°  |    235,30| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S10    |Stanovanjska    |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 38–45°  |    238,10| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S10*   |Stanovanjska    |P+M         |8,00 m x      |DS, 38–45°  |    238,10| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S11    |Stanovanjska    |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 38–45°  |    240,30| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S12    |Stanovanjska    |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 38–45°  |    237,00| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S13    |Stanovanjska    |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 38–45°  |    239,80| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S14    |Stanovanjska    |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 38–45°  |    237,00| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S15    |Stanovanjska    |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 38–45°  |    240,30| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S16    |Stanovanjska    |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 38–45°  |    237,50| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S17    |Stanovanjska    |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 38–45°  |    240,80| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S18    |Stanovanjska    |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 38–45°  |    238,00| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S19    |Stanovanjska    |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 38–45°  |    240,80| 
|       |stavba          |            |12,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|N2     |Stanovanjska    |P+1+M       |12,00 m x     |SS, 38–45°  |    222,00| 
|       |stavba          |            |20,00 m +     |            |          | 
|       |                |            |12,00 m x     |            |          | 
|       |                |            |18,00 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|N3     |Stanovanjska    |P+1+M       |13,00 m x     |SS, 38–45°  |    222,00| 
|       |stavba          |            |21,60 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|N4     |Stanovanjska    |P+1+M       |13,20 m x     |SS, 38–45°  |    222,00| 
|       |stavba          |            |26,90 m       |            |          | 
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
 
 

(2) PE B območje bivalnih enot
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Dovoljena je tudi:
– gradnja manj zahtevnih stanovanjskih in nestanovanj-

skih stavb;
– gradnja manj zahtevnih objektov za lastne potrebe ter 

škarp in podpornih zidov;
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s 

13.a členom odloka.
(3) PE C območje gospodarskih (agrarnih) enot

 3

+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|Oznaka|Namembnost       |Etažnost    |Tlorisne      |Oblika      |      Kota| 
|      |                 |            |dimenzije     |strehe      | pritličja| 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|20    |Stanovanjska     |P+M         |8,00 m x      |DS, 40- 45° |    234,00| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|21    |Stanovanjska     |P+M         |8,00 m x      |DS, 40- 45° |    239,00| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|22    |Stanovanjska     |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 40- 45° |    254,00| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|23    |Stanovanjska     |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 40- 45° |    255,00| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|24    |Stanovanjska     |P+M         |8,00 m x      |DS, 40- 45° |    227,00| 
|      |stavba           |            |15,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S20   |Stanovanjska     |P+M         |8,00 m x      |DS, 40–45°  |    252,00| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S21   |Stanovanjska     |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 40–45°  |    258,50| 
|      |stavba           |            |12,00 m do    |            |          | 
|      |                 |            |10,00 m x     |            |          | 
|      |                 |            |15,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S22   |Stanovanjska     |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 40–45°  |    262,00| 
|      |stavba           |            |12,00 m do    |            |          | 
|      |                 |            |10,00 m x     |            |          | 
|      |                 |            |15,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S23   |Stanovanjska     |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 40–45°  |    260,00| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S24   |Stanovanjska     |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 40–45°  |    258,50| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S25   |Stanovanjska     |P+M         |8,00 m x      |DS, 40–45°  |    230,00| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S26   |Stanovanjska     |P+M         |8,00 m x      |DS, 40–45°  |    230,00| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S27   |Stanovanjska     |P+M         |8,00 m x      |DS, 40–45°  |    230,50| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S28   |Stanovanjska     |P+M         |8,00 m x      |DS, 40–45°  |    231,00| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S29   |Stanovanjska     |K+P+M       |7,00 m x      |DS, 40–45°  |    240,00| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S30   |Stanovanjska     |P+M         |8,00 m x      |DS, 40–45°  |    233,50| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 

 
 

+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+ 
|Oznaka|Namembnost      |Etažnost |Tlorisne    |Oblika           |       Kota| 
|      |                |         |dimenzije   |strehe/naklon    |  pritličja| 
|      |                |         |            |strehe           |           | 
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+ 
|N1    |Nestanovanjska  |P        |17,70 m /   |RS               |     219,75| 
|      |stavba          |         |22,00 m x   |                 |           | 
|      |                |         |30,00 m     |                 |           | 
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+ 
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+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|Oznaka|Namembnost       |Etažnost    |Tlorisne      |Oblika      |      Kota| 
|      |                 |            |dimenzije     |strehe      | pritličja| 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|20    |Stanovanjska     |P+M         |8,00 m x      |DS, 40- 45° |    234,00| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|21    |Stanovanjska     |P+M         |8,00 m x      |DS, 40- 45° |    239,00| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|22    |Stanovanjska     |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 40- 45° |    254,00| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|23    |Stanovanjska     |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 40- 45° |    255,00| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|24    |Stanovanjska     |P+M         |8,00 m x      |DS, 40- 45° |    227,00| 
|      |stavba           |            |15,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S20   |Stanovanjska     |P+M         |8,00 m x      |DS, 40–45°  |    252,00| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S21   |Stanovanjska     |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 40–45°  |    258,50| 
|      |stavba           |            |12,00 m do    |            |          | 
|      |                 |            |10,00 m x     |            |          | 
|      |                 |            |15,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S22   |Stanovanjska     |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 40–45°  |    262,00| 
|      |stavba           |            |12,00 m do    |            |          | 
|      |                 |            |10,00 m x     |            |          | 
|      |                 |            |15,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S23   |Stanovanjska     |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 40–45°  |    260,00| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S24   |Stanovanjska     |K+P+M       |8,00 m x      |DS, 40–45°  |    258,50| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S25   |Stanovanjska     |P+M         |8,00 m x      |DS, 40–45°  |    230,00| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S26   |Stanovanjska     |P+M         |8,00 m x      |DS, 40–45°  |    230,00| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S27   |Stanovanjska     |P+M         |8,00 m x      |DS, 40–45°  |    230,50| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S28   |Stanovanjska     |P+M         |8,00 m x      |DS, 40–45°  |    231,00| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S29   |Stanovanjska     |K+P+M       |7,00 m x      |DS, 40–45°  |    240,00| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 
|S30   |Stanovanjska     |P+M         |8,00 m x      |DS, 40–45°  |    233,50| 
|      |stavba           |            |12,00 m       |            |          | 
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+ 

 
 

+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+ 
|Oznaka|Namembnost      |Etažnost |Tlorisne    |Oblika           |       Kota| 
|      |                |         |dimenzije   |strehe/naklon    |  pritličja| 
|      |                |         |            |strehe           |           | 
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+ 
|N1    |Nestanovanjska  |P        |17,70 m /   |RS               |     219,75| 
|      |stavba          |         |22,00 m x   |                 |           | 
|      |                |         |30,00 m     |                 |           | 
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+ 

Dovoljena je tudi:
– gradnja manj zahtevnih stanovanjskih in nestanovanj-

skih stavb;
– gradnja manj zahtevnih objektov za lastne potrebe ter 

škarp in podpornih zidov;
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s 

13.a členom odloka.
(4) PE D območje prometne infrastrukture

Dovoljena je tudi:
– gradnja manj zahtevnih škarp in podpornih zidov;
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s 

13.a členom odloka.
(5) PE K območje kmetijskih zemljišč
Na grajenem območju kmetije in pogojno zazidljivem ob-

močju kmetije je dovoljena gradnja pomožnih kmetijsko-goz-
darskih objektov ter ostalih nezahtevnih in enostavnih objektov 
v skladu s 13.a členom odloka.«.
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15. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:

»13.a člen
(pogoji in usmeritve za nezahtevne in enostavne objekte)

(1) Na območju urejanja je dopustna gradnja nezahtevnih 
in enostavnih objektov skladno s predpisi o vrstah objektov 
glede na zahtevnost in OPN MONM. Poimenovanje nezahtev-
nih in enostavnih objektov, navedenih znotraj posameznih PE, 
izhaja iz Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni 
list RS, št. 37/08 in 99/08).

(2) PE A območje funkcionalnega jedra, PE B območje 
bivalnih enot, PE C območje gospodarskih (agrarnih) enot:

– nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe; ograje; 
škarpe in podporni zidovi;

– enostavni objekti: objekti za lastne potrebe; pomožni 
infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energet-
ski objekti, pomožni komunalni objekti); začasni objekti (odprti 
sezonski gostinski vrt, oder z nadstreškom, pokriti prireditveni 
prostor), vadbeni objekti (sprehajalna pot), spominska obeležja, 
urbana oprema (otroško igrišče, objekt za oglaševanje).

Na območju gospodarskih agrarnih gradbenih enot v na-
selju je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih pomožnih 
kmetijsko-gozdarskih objektov.

(3) PE D območje prometne infrastrukture
Pogoji urejanja so podrobneje podani v 21. členu odloka. 

Dovoljeni so še:
– nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (utrjene 

dovozne poti); ograje; škarpe in podporni zidovi; pomožni in-
frastrukturni objekti (pločnik, postajališče); spominska obeležja;

– enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (nadstre-
šek, utrjena dvorišča); pomožni infrastrukturni objekti (pomožni 
cestni objekti, pomožni žičniški objekti, pomožni energetski 
objekti, pomožni komunalni objekti); vadbeni objekti, namenjeni 
športu in rekreaciji na prostem (kolesarska steza, sprehajalna 
pot, trimska steza); urbana oprema (nadkrita čakalnica na 
avtobusnem postajališču, javna kolesarnica z nadstreškom, 
javna telefonska govorilnica, transparent, skulptura in druga 
prostorska inštalacija, obešanka na drogu javne razsvetljave, 
objekt za oglaševanje).

(4) PE E območje zelenih površin:
Pogoji urejanja so podrobneje podani v 19., 30. in 

33. členu odloka. Dovoljeni so še:
– nezahtevni objekti: ograje; škarpe in podporni zidovi; 

pomožni infrastrukturni objekti (pomožni objekti vodne infra-
strukture); spominska obeležja;

– enostavni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pomo-
žni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komu-
nalni objekti, vrtina ali vodnjak); vadbeni objekti (sprehajalna 
pot, trimska steza); urbana oprema (skulptura in druga prostor-
ska inštalacija, otroško igrišče).

(5) PE F območje vodnih površin
Pogoji urejanja so podrobneje podani v 19., 22., 25., 30. 

in 33. členu odloka. Dovoljeni so še:
– nezahtevni objekti: ograje; škarpe in podporni zidovi; 

pomožni infrastrukturni objekti (pomožni objekti vodne infra-
strukture);

– enostavni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pomo-
žni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komu-
nalni objekti, vrtina ali vodnjak).

(6) PE K območje kmetijskih zemljišč
Na grajenem območju kmetije in pogojno zazidljivem ob-

močju kmetije so dovoljeni:
– nezahtevni objekti: ograje; škarpe in podporni zidovi; 

pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;
– enostavni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pomo-

žni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komu-
nalni objekti, vrtina ali vodnjak) pomožni kmetijsko-gozdarski 
objekti; začasni objekti (oder z nadstreškom, pokrit prireditveni 
prostor); vadbeni objekti (kolesarska steza, sprehajalna pot, 
trimska steza).

(7) Oblikovni pogoji za postavitev naslednjih nezahtevnih 
in enostavnih objektov ter tudi istovrstnih manj zahtevnih objek-
tov na območju urejanja:

a) drvarnica, garaža, steklenjak, uta oziroma senčnica, 
enoetažna pritlična lopa, nadstrešek, enoetažni pritlični objekt:

– oblikovno se prilagodijo glavnemu objektu na gradbeni 
parceli, ki ji pripadajo, predvsem glede barve kritine in naklona 
strehe;

– dopustna je tudi ravna streha;
– objekti se gradijo kot samostojni ali tako, da se stikajo 

s skupnimi konstrukcijskimi elementi, možno jih je postaviti tik 
ob glavni objekt;

– drvarnica, garaža, enoetažna pritlična lopa in nadstre-
šek se lahko na bolj nagnjenem terenu izvedejo tudi kot delno 
vkopani in z nasutjem na strešni plošči (zelena streha);

b) ograja: lesena, kovinska ali v kombinaciji, lahko tudi z 
betonskim parapetom (višine do 50 cm) ob pogoju, da je celo-
tna višina nižja od 2,2 m;

c) škarpa in podporni zid: vidna površina se reliefno ob-
dela, obloži s kamnom ali ozeleni s plezalkami.«.

16. člen
(1) V 14. členu se besedilo prvega stavka spremeni tako, 

da se glasi:
»Prostor GE se lahko nameni dejavnostim, ki so navede-

ne v 11. členu tega odloka.«.
(2) V 14. členu se besedilo zadnjega stavka v drugem 

odstavku v celoti črta in nadomesti z besedilom:
»Poseg se izvede skladno s projektno dokumentacijo za 

prestavitev zakristije, pri čemer se na jugozahodni strani cerkve 
zgradi nova zakristija (stavba 28 a), na jugovzhodni strani pa 
stopnišče (stavba 28 b). Na zahodni, dvoriščni strani cerkve je 
predvidena ureditev parkirnih prostorov. Na parkirišče se lahko 
oblikuje samostojen dovoz ali pa skupen s sosednjo gradbeno 
enoto.«.

(3) V prvi alineji preglednice tretjega odstavka 14. člena 
se besedilo spremeni tako, da se glasi: »Dopolnilna stavba 
župnišča (stavba št. 26*)«.

(4) V drugi alineji preglednice tretjega odstavka 14. člena 
se črta beseda »objekt« in nadomesti z besedo: »stavbe«.

(5) V tretji alineji preglednice tretjega odstavka 14. člena 
se besedilo »š:d« črta in nadomesti z besedilom: »širina:dolžina 
(v nadaljnjem besedilu: š:d)«.

(6) V šesti alineji preglednice tretjega odstavka 14. člena 
se besedilo spremeni tako, da se glasi: »Večnamenska stavba 
(stavba št. 26)«.

(7) V sedmi alineji preglednice tretjega odstavka 14. člena 
se črta beseda »objekt« in nadomesti z besedo: »stavbe«.

(8) V osmi alineji preglednice tretjega odstavka 14. člena 
se črta beseda »objekta« in nadomesti z besedo: »stavbe«.

(9) V osmi alineji preglednice tretjega odstavka 14. člena 
se črta besedilo »maks. širina objekta = 15,00 m« in nadomesti 
z besedilom: »širina stavbe = do največ 15,00 m«.

(10) V četrtem odstavku 14. člena se besedilo prvega in 
drugega stavka spremeni tako, da se glasi:

»GE T, trgovine, oblikuje stavba trgovine s skladiščno 
stavbo in zunanjim skladiščem. Predvidena je nadomestna 
gradnja nestanovanjske stavbe, trgovine, z možnostjo bivanja 
ali dejavnosti v mansardi ter zunanjo ureditvijo.«.

(11) V prvi alineji preglednice četrtega odstavka 14. člena 
se besedilo spremeni tako, da se glasi:

»Nestanovanjska stavba (stavba št. 4)«.
(12) V drugi alineji preglednice četrtega odstavka 14. člena 

se črta beseda »objekt« in nadomesti z besedo: »stavbe«.
(13) V tretji alineji preglednice četrtega odstavka 14. člena 

se črta beseda »objekta« in nadomesti z besedo: »stavbe«.
(14) V prvem stavku petega odstavka 14. člena se črta 

besedilo »glavni objekt« in nadomesti z besedilom: »glavna 
stavba«.

(15) V prvi alineji preglednice petega odstavka 14. člena 
se črta beseda »objekta« in nadomesti z besedo: »stavbe«.
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(16) V četrti alineji preglednice petega odstavka 14. člena 
se črta beseda »maks.« in nadomesti z besedilom: »do naj-
več«.

(17) V 14. členu se na koncu doda nov šesti odstavek, 
ki se glasi:

»(6) GE N, legalizacija nadstrešnice pri gasilskem domu
Nestanovanjska stavba (stavba št. N1)

Tipologija stavbe: prostostoječa stavba, trapeznega 
tlorisa

Okvirne tlorisne dimenzije: 17,70 m / 22,00 m x 30,00 m
Etažnost: P
Streha: ravna streha, skrita za vencem, z 

najvišjo točko do največ 6 m nad 
obstoječim terenom

Sanacija obsega:
– zmanjšanje tlorisne dimenzije iz 7 na 6 polj stebrov na 

vzhodni strani stavbe,
– preplet horizontalnih in vertikalnih lesenih elementov na 

fasadi z namenom optičnega znižanja stavbe, boljše vključitve 
v okolico in zakritja konstrukcije (stebrov, strešnega venca),

– barvno uskladitev strešnega venca z lesenimi elementi,
– ureditev parkirnih površin za javno rabo ter mesta pod 

nadstrešnico za postavitev muzeja na prostem in za postavitev 
točilnega pulta,

– upoštevanje naravovarstvenih (30. člen) in kulturnovar-
stvenih (33. člen) usmeritev.«.

17. člen
(1) V prvem stavku prvega odstavka 15. člena se črta be-

sedilo »objektom za lastne potrebe« in nadomesti z besedilom: 
»pomožnimi objekti«.

(2) V drugem stavku prvega odstavka 15. člena se črtata 
besedi »objektov« in nadomestita z besedama: »stavb«.

(3) V prvi alineji preglednice 15. člena se črta besedilo 
»stanovanjskega objekta« in nadomesti z besedilom: »stano-
vanjske stavbe«.

(4) V drugi alineji preglednice 15. člena se črtata besedi 
»objekta« in nadomestita z besedama: »stavbe«.

(5) V tretji alineji preglednice 15. člena se črta beseda 
»objektov« in nadomesti z besedo: »stavb«.

(6) V tretji alineji preglednice 15. člena se za besedilom 
»optimalna etažnost je P+M« doda besedilo, ki se glasi: »(na 
nagnjenem terenu K+P+M)«.

(7) V četrti alineji preglednice 15. člena se črta beseda 
»maks.« in nadomesti z besedilom: »do največ«.

(8) V drugem stavku drugega odstavka 15. člena se črta 
beseda »objekt« in nadomesti z besedo: »stavbo«.

18. člen
(1) V prvem stavku 16. člena se črta beseda »enostavni« 

in nadomesti z besedo: »pomožni«.
(2) V prvi alineji preglednice 16. člena se črta besedilo 

»stanovanjskega objekta« in nadomesti z besedilom: »stano-
vanjske stavbe«.

(3) V drugi alineji preglednice 16. člena se črta besedilo 
»stanovanjskega objekta« in nadomesti z besedilom: »stano-
vanjske stavbe«.

(4) V tretji alineji preglednice 16. člena se črtata besedi 
»objektov« in nadomestita z besedama: »stavb«.

(5) V tretji alineji preglednice 16. člena se za besedilom 
»optimalna etažnost je P+M« doda besedilo, ki se glasi: »(na 
nagnjenem terenu K+P+M)«.

(6) V četrti alineji preglednice 16. člena se črta beseda 
»maks.« in nadomesti z besedilom: »do največ«.

(7) V peti alineji preglednice 16. člena se črta besedilo 
»stanovanjskega objekta« in nadomesti z besedilom: »stano-
vanjske stavbe«.

(8) V 16. členu se pred prvim odstavkom doda podnaslov 
»Grajeno območje kmetij na GE domačij na robu naselja (RN)«.

(9) V 16. členu se pred drugim odstavkom doda pod-
naslov »Grajeno območje kmetij GE domačij znotraj naselja 
(ZN)«.

(10) Dosedanji prvi odstavek 16. člena se razdeli na drugi, 
tretji in četrti odstavek

(11) Dosedanji drugi odstavek 16. člena postane peti 
odstavek.

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

»16.a člen
(1) Bivalno gradbeno enoto za posebne družbene skupine 

(DS) oblikuje stavba doma za starejše osebe in dve stavbi z 
oskrbovanimi stanovanji:
Tipologija stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine:

prostostoječa stavba,
praviloma pravokotnega tlorisa,
dovoljena je tudi oblika objekta v L

Velikost stavbe: N2: do največ 12,00 m x 30,00 m + 
12,00 m x 18,00 m,
N3: do največ 13,00 m x 31,60 m,
N4: do največ 13,20 m x 26,90 m,
izzidki so dovoljenih le znotraj 
predpisanih velikosti objektov

Etažnost: do največ P+1+M
Streha: sestavljena – kombinacija 

simetričnih dvokapnih in ravnih 
streh, z najvišjo točko do največ 
13 m nad obstoječim terenom 
38–45º, možna izvedba strešnih 
oken in frčad.

(2) Pred gradnjo na območju DS se odstranijo obstoječe 
stavbe (stanovanjska stavba in gospodarsko poslopje).

(3) Ob urejanju dovoznih poti, parkirnih mest, manipulativ-
nih površin ter zelenih površin se gradbena enota lahko poveča 
in razširi tudi na sosednja zemljišča ali pa s sosednjo gradbeno 
enoto oblikuje skupne ureditve (skupni dovoz ipd.).

(4) Pri urejanju te enote je potrebno upoštevati naravovar-
stvene (30. člen) in kulturnovarstvene (33. člen) usmeritve.«.

20. člen
(1) V 17. členu se v imenu člena črta beseda »obstoječe« 

in nadomesti z besedo: »trške«.
(2) V drugi alineji preglednice 17. člena se črta beseda 

»objekta« in nadomesti z besedo: »stavbe«.
(3) V četrti alineji preglednice 17. člena se črta beseda 

»objekta« in nadomesti z besedo: »stavbe«.

21. člen
(1) V 18. členu se podnaslov pred prvim odstavkom črta.
(2) V prvem odstavku 18. člena se na koncu doda nov 

stavek, ki se glasi:
»Manjši odmik od meje gradbene parcele je dovoljen ob 

pogoju, da se zagotovijo svetlobnotehnični, požarnovarnostni, 
sanitarni in drugi pogoji ter da je možno vzdrževanje in raba 
objektov v okviru gradbene parcele, in sicer:

– 2,5 m v primeru zelo ozke gradbene parcele;
– 1,5 m za stavbo nadstrešnice N1.«.
(3) V 18. členu se besedilo drugega odstavka spremeni 

tako, da se glasi:
»Če regulacijski elementi niso grafično določeni, je treba 

pri legi stavb v vseh PE upoštevati:
– nezahtevni in enostavni objekti za lastne potrebe se 

zgradijo podrejeno v odnosu do glavne stavbe;
– za manj zahtevne objekte odmik od sosednje gradbene 

parcele vsaj 3 m ali manj s soglasjem lastnika sosednje grad-
bene parcele, pri čemer je potrebno upoštevati tolikšen odmik 
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novih stavb od obstoječih, da so zagotovljeni svetlobnotehnični, 
požarnovarnostni, sanitarni in drugi pogoji ter da je možno vzdr-
ževanje in raba objektov v okviru gradbene parcele;

– za nezahtevne in enostavne objekte za lastne potrebe 
najmanj 1,5 m odmika (razen utrjenih dovoznih poti in dvorišč, 
ki lahko segajo tudi do meje gradbene parcele), za žive meje, 
ograje, škarpe in podporne zidove (velja tudi za škarpe in 
podporne zidove, ki so višji od 1,5 m) pa odmik najmanj 0,5 m 
od meje sosednje gradbene parcele, s tem da se lahko (ob 
pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča) 
ta odmik tudi zmanjša oziroma se ti objekti lahko postavijo na 
mejo gradbene parcele;

– škarpe in podporni zidovi, ki so višji od 1,5 m so dopu-
stni le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin 
oziroma je to potrebno zaradi urejanja strmega terena ter 
zagotovitve geološke stabilnosti terena. Oblikovno morajo biti 
predmet strokovne prostorske preveritve, s katero se predpiše 
arhitekturno oblikovanje in ozelenitev skladno z oblikovanjem 
obcestnega prostora oziroma okoliških ureditev in pozidave.«.

(4) V 18. členu se na koncu doda nov peti odstavek, ki 
se glasi:

»(5) Na gradbeni parceli je možna ureditev parkirnih in 
manipulativnih površin, tlakovanih ali drugače utrjenih površin 
ob objektih, prav tako pa tudi zasaditev in zatravitev. Za pre-
mostitev višinskih razlik je možna gradnja škarp in podpornih 
zidov, oblikovanje brežin in teras. Na stavbah je dopustna 
vgradnja sončnih kolektorjev in fotovoltaičnih celic/sistemov.«.

22. člen
(1) V 19. členu se besedilo drugega odstavka spremeni 

tako, da se glasi:
»Parkirišča in zunanje ureditve objektov v javni rabi mo-

rajo biti grajeni brez ovir in morajo zagotoviti neoviran dostop, 
vstop in uporabo objekta tudi funkcionalno oviranim osebam. 
Zelene površine se uredijo kot reprezentativne ureditve ob po-
slovnih objektih. V območju površin, potrebnih za preglednost 
ceste, je dopustna zatravitev in zasaditev grmovnic, katerih 
višina rasti ne presega 0,75 m.«.

(2) V 19. členu se v prvem stavku tretjega odstavka črta 
beseda »objektov« in nadomesti z besedo: »stavb«.

(3) V 19. členu se na koncu prvega stavka v tretjem od-
stavku pika črta in doda besedilo: »v skladu z OPN MONM.«.

(3) V tretjem odstavku 19. člena se črta besedilo drugega 
stavka.

(4) V šestem odstavku 19. člena se črta besedilo prvega 
stavka.

23. člen
V 20. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Legalizacija objektov, ki so zgrajeni brez gradbenega 

dovoljenja, je možna v skladu z določili tega odloka.«.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, 
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE 
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA

24. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:

»20.a člen
(Splošni pogoji pri poseganju v varovalne pasove 

gospodarske javne infrastrukture)
(1) Gradnja gospodarske javne infrastrukture je dopustna 

v vseh prostorskih enotah.
(2) Pri posegih na območju urejanja in (s tem odlokom 

predvidenih) posegih izven tega območja se upošteva obstoje-
čo in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo z omejitvami 
v pripadajočih varovalnih pasovih skladno s predpisi.

(3) Če se z načrtovanimi gradnjami posega v varovalne 
pasove gospodarske javne infrastrukture, se v projektni doku-

mentaciji prikaže detajlne tehnične rešitve tangenc oziroma 
križanj in prestavitev ob upoštevanju minimalnih medsebojnih 
odmikov, kotov križanj, nivelet cestišča in globine infrastruktur-
nih vodov v skladu s predpisi in usmeritvami upravljavcev ter 
pridobi njihova soglasja.

(4) Pred začetkom zemeljskih in gradbenih del se pridobi 
podatke oziroma ugotovi položaj in globino obstoječe infra-
strukture ter pravočasno obvesti upravljavce zaradi uskladitve 
posegov, zakoličbe, prestavitve ali ustrezne zaščite obstoječih 
infrastrukturnih vodov in nadzora pri vseh gradbenih delih v 
njihovi bližini.

(5) Izvedbo različnih vrst objektov gospodarske javne in-
frastrukture se načrtuje usklajeno. Če se med izvedbo ugotovi, 
da je treba posamezen infrastrukturni vod ustrezno zaščititi ali 
prestaviti, se to izvede v skladu s projektno rešitvijo in soglas-
jem upravljavca posameznega omrežja.

(6) Če izvajalec del naleti na obstoječe infrastrukturno 
omrežje ali opozorilni trak, pa na to ni bil predhodno opozorjen 
ali pa pride do morebitnih poškodb obstoječe infrastrukture, 
mora delo takoj prekiniti in obvestiti pristojnega upravljavca ter 
poškodbe ustrezno sanirati.

(7) Objekti se priključujejo na infrastrukturna omrežja po 
pogojih upravljavcev. Trase infrastrukturnih vodov se v čim večji 
meri načrtujejo v javnih površinah.«.

25. člen
(1) V 21. členu se za sedmim odstavkom (v podnaslovu 

Regionalna cesta R3 – 668 / 5846 Gabrje–Ratež) doda nov 
osmi odstavek, ki se glasi:

»(8) Pri načrtovanih prostorskih ureditvah je potrebno 
upoštevati projektno dokumentacijo rekonstrukcije regional-
ne ceste R3-668/5846 Gabrje–Ratež, vključno s prestavitvijo 
zakristije na cerkvi svetega Križa, projektno dokumentacijo za 
most čez Vrtaški potok ter projektno dokumentacijo za ureditev 
Vrtaškega potoka skozi naselje Velike Brusnice.«.

(2) V 21. členu se za sedemnajstim odstavkom (v pod-
naslovu Notranje prometno omrežje) dodata nov devetnajsti in 
dvajseti odstavek, ki se glasita:

»(19) Normalni prečni prerez C1, C3, C5, C6, C7 in C8:

Vozišče 3.50 m
Bankina 2 x 0.50 m
Skupaj 4.50 m

(20) Normalni prečni prerez C2 in C4:

Vozišče 4.00 m
Bankina 2 x 0.50 m
Skupaj 5.00 m«.

(3) V 21. členu se za osemnajstim odstavkom (v podna-
slovu Prometna varnost) dodajo novi dvaindvajseti, triindvajse-
ti, štiriindvajseti in petindvajseti odstavek, ki se glasijo:

»(22) Pri gradnji novih prometnih površin ter vseh potreb-
nih rekonstrukcijah prometnega omrežja je potrebno zagotoviti 
ustrezne radije, ki omogočajo dovoz tudi za dostavna in inter-
ventna vozila, vozila za odvoz komunalnih odpadkov in vozila 
zimske službe.

(23) Vse prometne površine se opremijo z ustrezno pro-
metno signalizacijo.

(24) Zasaditev v območju komunalnih vodov znotraj ce-
stnega telesa ni dovoljena. Vzorec zasaditve površin ob cesti je 
potrebno prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, pregledno-
sti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije 
in opreme.

(25) Postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje ter 
turistično signalizacijo mora biti izvedena v skladu s predpisi.«.

(4) V 21. členu se besedilo dvajsetega odstavka (v podna-
slovu) Ureditev priključkov spremeni tako, da se glasi:

»(27) Novi priključki na regionalno cesto R3-668/5846 
se izvedejo na odseku od km 3.740 do km 4.156, in si-
cer v km 3.798, km 3.844, km 3.873 in 4.040 – desno in 
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3.805 – levo ter v km 3.237 in v km 3.242 na levi strani v smeri 
stacionaže državne ceste, medtem ko se na lokalno cestno 
omrežje izvedejo preko poglobljenih robnikov ali kot priključki. 
Odstopanja od lokacij priključkov so možna le s soglasjem 
upravljavca ceste.«.

(5) V 21. členu se pred triindvajsetim odstavkom (v pod-
naslovu Odvodnjavanje talne in meteorne vode) doda nov 
trideseti odstavek, ki se glasi:

»(30) Predvidene ceste morajo imeti ustrezne prečne in 
vzdolžne naklone ter urejeno odvodnjavanje.«.

(6) V 21. členu se besedilo v sedemindvajsetem odstavku 
(v podnaslovu Parkirišča) spremeni tako, da se glasi:

»(35) Parkirne površine javnega značaja so urejene v 
območju pokopališča, gasilskega doma in nadstrešnice N1 ter 
uvoza do osnovne šole. Parkirne površine za potrebe dejavno-
sti se praviloma uredijo v okviru obstoječih gradbenih parcel. 
Izjemoma, kadar na gradbeni parceli ni tehničnih in prostorskih 
možnosti za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest, 
pa lahko investitor manjkajoča parkirna mesta, razen parkir-
nih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotovi na drugih 
ustreznih površinah, ki so od stavbe oddaljene največ 200 m.«

(7) V 21. členu se za sedemindvajsetim odstavkom (v 
podnaslovu Parkirišča) doda nov šestintrideseti odstavek, ki 
se glasi:

»(36) Predvidena je ureditev parkirnih površin:
– pod stavbo nadstrešnice N1;
– severno od nadstrešnice N1, in sicer pretežno v travnati 

izvedbi (namenjeno le občasnemu parkiranju ob prireditvah) ter 
delno v asfaltni izvedbi, skladno z grafičnim delom SD OLN.«.

(8) V 21. členu se v prvem stavku osemindvajsetega 
odstavka (v podnaslovu Pešpoti) črta beseda »maks. širini 
2.00 m« in nadomesti z besedilom: »širini do največ 2,00 m«.

(9) V 21. členu se v drugem stavku osemindvajsetega od-
stavka (v podnaslovu Pešpoti) črta besedilo »večnamenskega 
objekta« in nadomesti z besedilom: »večnamenske stavbe št. 26«.

(10) V 21. členu se na koncu osemindvajsetega odstavka 
(v podnaslovu Pešpoti) doda nov stavek, ki se glasi:

»Prav tako se lahko izvede brv preko Šumečega poto-
ka zahodno od predvidenega območja stanovanj za posebne 
družbene skupine ter legalizira obstoječo brv preko Vrtaškega 
potoka severovzhodno od nadstrešnice pri gasilskem domu.«.

(11) V 21. členu se podnaslov »Brežine« spremeni v pod-
naslov »Brežine, škarpe in podporni zidovi«.

(12) V 21. členu se besedilo v devetindvajsetem odstavku 
(v podnaslovu Brežine) spremeni tako, da se glasi:

»(38) Vkopne in nasipne brežine se izvedejo v nagibu 
1:1,5 do največ 1:2, ki se humusirajo in zatravijo oziroma obli-
kujejo v skladu z usmeritvami geologa.«.

(13) V 21. členu se za devetindvajsetim odstavkom (v 
podnaslovu Brežine) doda nov devetintrideseti odstavek, ki 
se glasi:

»(39) Ob urejanju obcestnega pasu je poleg oblikovanja 
brežin dopustna tudi gradnja škarp in podpornih zidov, katerih 
gabariti se detajlno določijo v projektni dokumentaciji.«.

(14) V 21. členu dosedanji:
– osmi do sedemnajsti odstavek postanejo deveti do 

osemnajsti odstavek;
– osemnajsti odstavek postane enaindvajseti odstavek;
– devetnajsti do dvaindvajseti odstavek postanejo šestin-

dvajseti do devetindvajseti odstavek;
– triindvajseti do sedemindvajseti odstavek postanejo 

enaintrideseti do petintrideseti odstavek;
– osemindvajseti odstavek postane sedemintrideseti od-

stavek;
– devetindvajseti odstavek postane osemintrideseti od-

stavek;
– trideseti odstavek postane štirideseti odstavek.

26. člen
(1) V drugem odstavku 22. člena se črtata drugi in tretji 

stavek in nadomestita z besedilom: »Za regulacijo in delno nad-

kritje Vrtaškega potoka, s sočasno rekonstrukcijo prometnega 
omrežja in ostalih potekov infrastrukturnih vodov, je potrebno 
zagotavljati navedene dimenzije ter upoštevati:

– smernice št. 35001-14/2005-A002304003 z dne 17. 2. 
2005, Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek obmo-
čja spodnje Save;

– vodnogospodarske ureditve načrtovane v projektni do-
kumentaciji (za rekonstrukcijo regionalne ceste R3-668/5846 
Gabrje–Ratež, za most čez Vrtaški potok ter za ureditev Vrta-
škega potoka skozi naselje Velike Brusnice).«.

(2) V 22. členu se na koncu dodajo novi četrti, peti in šesti 
odstavek, ki se glasijo:

»(4) Pri posegih na vodna in priobalna zemljišča je potreb-
no upoštevati predpise, ki urejajo varstvo voda.

(5) Pri načrtovanju objektov s pripadajočo komunalno, 
prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, je 
potrebno upoštevati odmik od meje vodnega zemljišča.

(6) Na lokaciji nadstrešnice N1, ki se v sklopu prometnih 
površin v naselju nameni javni rabi, mora tako ureditev same 
stavbe s parkirišči kot njene okolice (na jugovzhodni strani, 
ki sega v priobalno območje Vrtaškega potoka) omogočati 
nemoten dostop do potoka ter dela, ki so potrebna za njegovo 
vzdrževanje.«.

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

»22.a člen
(Varstvo vodnih virov)

Južno od naselja se nahajata dve vrtini Br-2/91 in Br-
3/91, ki na občinskem nivoju predstavljata območje varstva 
vodnega vira. Širši varstveni pas (območje 2) sega tudi v južni 
del naselja, zato se pri urejanju tega dela območja upošteva 
varstvene usmeritve v skladu s predpisom o zaščiti vodnih virov 
na območju MO NM.«.

28. člen
(1) V 23. členu se na koncu prvega stavka v prvem od-

stavku pika črta in doda besedilo:
»preko novih cevovodov, ki se bodo oskrbovala iz obsto-

ječega vodohrana VH Brusnice na koti 268 m n.v. Objekti nad 
koto 255 m n.v. bodo imeli omejen tlak do 1,5 bar.«.

(2) V 23. členu se drugi, tretji in četrti stavek v prvem 
odstavku v celoti črtajo.

(3) V 23. členu se v drugem stavku drugega odstavka črta 
besedilo »s cevmi NL DN 100 mm« in nadomesti z besedilom: 
»iz cevi nodularne litine (NL, cev tlačnega razreda K9 ter ustre-
znega premera) ter z izvedbo nadzemnih hidrantov«.

(4) Besedilo četrtega odstavka 23. člena se v celoti črta 
in nadomesti z besedilom:

»(4) Pri projektiranju in izvedbi projekta mora investitor 
upoštevati določbe tehničnih predpisov glede javnega vodovo-
da ter predpise o oskrbi s pitno vodo.«.

29. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za odpadne vode posameznih objektov ali skupine 

objektov je predvidena dograditev obstoječega sistema ločene 
kanalizacije v vodotesni izvedbi z navezavo (preko vtočnega 
jaška) na obstoječo kanalizacijo ter v nadaljevanju po obstoje-
čem kanalizacijskem sistemu v čistilno napravo, ki jo je zaradi 
hidravlične preobremenjenosti potrebno pred priključitvijo novih 
objektov ustrezno povečati. Slednje se določi v projektni doku-
mentaciji. Za odvajanje komunalnih odpadnih vod so mesta pri-
ključitve na obstoječi sistem razvidna iz grafičnega dela OLN.

(2) Kanalizacija odpadnih voda, ki poteka pod stavbo 
nadstrešnice N1, se pri nadaljnjem projektiranju prestavi.

(3) Kanalizacija mora biti zgrajena iz kvalitetnih materialov 
ter skladno z veljavnimi standardi in tehničnimi predpisi o javni 
kanalizaciji ter predpisi, ki urejajo čiščenje in odvajanje odpa-
dne komunalne vode v javno kanalizacijo.«.
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30. člen
(1) V 25. členu se na koncu prvega odstavka pika črta in 

doda besedilo:
»ali v kapnice (voda pa se porabi kot sanitarna voda, voda 

za zalivanje ipd.).«.
(2) V 25. členu se v prvem stavku drugega odstavka črta 

beseda »Brusničnico« in nadomesti z besedo: »Brusničico«.
(3) Za drugim odstavkom 25. člena se dodata nov tretji in 

četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Odvajanje padavinskih voda na območju urejanja se 

predvidi v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva voda, 
in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni 
odtok z urbanih površin ter tako, da z gradbenih parcel posame-
znih objektov padavinske vode ne pritekajo na javno površino.

(4) Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno, iz kvalitetnih 
materialov, skladno z veljavnimi standardi in tehničnimi predpisi 
o javni kanalizaciji ter predpisi, ki urejajo čiščenje in odvajanje 
padavinske vode (tudi z javnih cest) v vode in javno kanalizacijo.«.

(4) V 25. členu se v tretjem odstavku na koncu stavka 
doda pika: ».«.

(5) Dosedanji tretji odstavek 25. člena postane peti od-
stavek.

31. člen
(1) V 26. členu se besedilo prvega odstavka spremeni 

tako, da se glasi:
»Za predvidene posege znotraj ureditvenega območja je 

predvidena postavitev nove TP kabelske kompaktne izvedbe 
moči do 630 kVA s 3-celičnim SF(6) stikalnim blokom, ki bo 
vzankana v obstoječe 20 kV omrežje. NNO in VNO se izvede z 
jaški standardnih dimenzij v elektrokabelski kanalizaciji iz PVC 
cevi Ø 160 mm ali prosto v zemlji, pod povoznimi površinami pa 
v obbetoniranih PVC ceveh Ø 160 mm. V primeru potrebe po 
večji priključni moči se obstoječa TP Šola Brusnice nadomesti 
s kompaktno kabelsko TP.«.

(2) V 26. členu se na koncu drugega stavka v drugem 
odstavku črta besedilo:

»PMO-4, katere se namesti v zelenici na meji ob cesti ali 
na fasadah objektov na vedno dostopnem mestu.«.

(3) V 26. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni 
tako, da se glasi:

»Poslovno stanovanjske stavbe se napajajo direktno iz 
TP po kabelski kanalizaciji in se zaključijo na kabelskih omari-
cah. Za priklop doma starejših občanov pa je potrebno predvi-
deti lastni izvod iz TP Šola Brusnice.«.

(4) Za prvim stavkom četrtega odstavka 26. člena se doda 
nov stavek, ki se glasi:

»Priključne omarice morajo biti prostostoječe in locirane 
na vedno dostopnih lokacijah. Število in velikost omaric sta 
odvisna od števila odjemnih mest in moči odjema. Možna je 
tudi gradnja skupinskih omaric.«.

(5) Besedilo petega odstavka 26. člena se v celoti črta in 
nadomesti z besedilom:

»Z novimi ureditvami je ob cestah in poteh predvidena 
postavitev razsvetljave prometnega omrežja. Ta je sestavljena 
iz enocevne kabelske kanalizacije po celotni dolžini trase, 
napajalno-krmilnega in merilnega dela, vodnikov in drogov s 
svetilkami ter kabelskih vodnikov in ozemljitve.«.

(6) V 26. členu se pred prvim odstavkom doda nov prvi 
odstavek, ki se glasi:

»(1) Območje urejanja se napaja iz dveh transforma-
torskih postaj (v nadaljnjem besedilu: TP), in sicer iz TP Šola 
Brusnice ter iz TP Brusnice.«.

(7) V 26. členu se za četrtim odstavkom doda nov šesti 
odstavek, ki se glasi:

»(6) Pri delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav 
se upošteva veljavne varnostne in tehnične predpise.«.

(8) V 26. členu se za šestim odstavkom doda nov deveti 
odstavek, ki se glasi:

»(9) Medsebojna oddaljenost drogov s svetilkami in izbor 
svetilk se določi v skladu s strokovnimi priporočili glede cestne 

razsvetljave ter v skladu s predpisi, ki urejajo mejne vrednosti 
svetlobnega onesnaževanja okolja.«.

(9) Sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek 26. člena se 
črtajo.

(10) Dosedanji prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti odsta-
vek 26. člena postanejo drugi, tretji, četrti, peti, sedmi in osmi 
odstavek.

32. člen
(1) V prvem odstavku 27. člena se črta besedilo zadnjega 

stavka.
(2) Za drugim odstavkom 27. člena se doda nov šesti 

odstavek, ki se glasi:
»(6) Obravnavano območje bo možno po pogojih upra-

vljavca priključiti tudi na širokopasovno optično omrežje.«.
(3) Dosedanji prvi odstavek 27. člena se razdeli na prvi, 

drugi, tretji in četrti odstavek.
(4) Dosedanji drugi odstavek 27. člena postane peti od-

stavek.

33. člen
Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:

»27.a člen
(Kabelsko komunikacijsko omrežje)

Za potrebe oskrbe območja urejanja se lahko zgradi ka-
belsko komunikacijsko (KKS) omrežje.«.

34. člen
Za 27.a členom se doda nov 27.b člen, ki se glasi:

»27.b člen
(Plinovodno omrežje)

Za potrebe oskrbe območja urejanja se lahko zgradi dis-
tribucijsko plinovodno omrežje.«.

35. člen
Besedilo 28. člena se v celoti črta in nadomesti z bese-

dilom:
»(1) Ogrevanje objektov je možno na lahko kurilno olje, 

na plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva oziroma z izkori-
ščanjem drugih virov energije.

(2) Energijska učinkovitost v stavbah se zagotavlja v 
skladu s predpisi o učinkoviti rabi energije v stavbah. Zagoto-
vljena mora biti tudi raba obnovljivih virov energije za delovanje 
sistemov v stavbi.«.

36. člen
(1) V 29. členu se besedilo prvega odstavka spremeni 

tako, da se glasi:
»(1) Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih (tip, barvo, 

velikost/prostornino in število določi izvajalec javne službe) 
znotraj območja urejanja in redno odvažajo na komunalno 
deponijo v Leskovec. Zbirna in prevzemna mesta komunal-
nih odpadkov so umeščena na javnih površinah, prikazana v 
grafičnem delu in morajo povzročiteljem omogočati neovirano 
odlaganje odpadkov, tudi za ločeno zbiranje (EKO-otok), hkrati 
pa morajo biti dostopna posebnim vozilom za odvoz odpadkov 
na komunalno deponijo.«.

(2) Besedilo tretjega odstavka 29. člena se v celoti črta in 
nadomesti z besedilom:

»Med gradnjo in v času obratovanja načrtovanih objektov 
se upošteva veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki 
na splošno in s področja ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih.«.

(3) Za prvim odstavkom 29. člena se doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi:

»(2) Stojna površina zabojnikov za odpadke se asfaltira 
ali tlakuje (npr. z betonskimi ploščami), ob robu pa namesti 
enostavno oblikovano ograjo v višini zabojnika. V primeru po-
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stavitve nadstreška nad zabojniki (višina do največ 3 m, lesena 
konstrukcija, streha v skladu z lokalno tipologijo) se ograja 
lahko izvede do višine strešne konstrukcije.«.

(4) Dosedanji drugi in tretji odstavek 29. člena postaneta 
tretji in četrti odstavek.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE 

DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

37. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:

»29.a člen
(splošni pogoji)

(1) Pri projektiranju, izvajanju gradbenih del, obratovanju 
objektov in ureditev, ob rekonstrukcijah ter pri izvajanju dejav-
nosti in programov na območju urejanja ne smejo biti povzroče-
ne čezmerne obremenitve okolja oziroma presežene dovoljene 
mejne vrednosti emisij v okolje. Upoštevati je potrebno veljavne 
predpise in normative s področja varstva okolja, naravnih virov 
in ohranjanja narave.

(2) Pri organizaciji gradbišča je na podlagi veljavnih pred-
pisov potrebno upoštevati predpise s področja ravnanja pri 
izvajanju gradbenih del na gradbišču ter zahteve za gradbeno 
mehanizacijo in organizacijske ukrepe na gradbišču z name-
nom preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev, ki pri tem 
nastajajo.

(3) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za po-
trebe gradnje postavljene začasne in pomožne objekte ter 
odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo priza-
dete površine je potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti 
oziroma vzpostaviti prvotno stanje.«.

38. člen
(1) V 30. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Skozi naselje tečejo trije potoki, ki se uvrščajo med 

hidrološke in ekosistemske naravne vrednote lokalnega pome-
na: Šumeči potok, Vrtaški potok in Brusničica.

(2) Brusničica (št. NV 8270):
a) Potok od sotočja Vrtaškega in Šumečega potoka v Veli-

kih Brusnicah teče skozi naselje v koritu, izvedenem v betonu in 
kamnu, naprej pa ima potok naravno, meandrirajočo strugo, ki 
jo obdajajo njivske in travniške površine vse do naselja Ratež.

b) Varstvene usmeritve:
– Pri načrtovanju in izvajanju predvidenih posegov na 

obravnavanem območju je prepovedano odvajanje odpadnih 
vod.

(3) Šumeči potok (št. NV 8273):
a) Hudourni potok s povirjem v Gorjancih, levi pritok Bru-

sničice v naselju Velike Brusnice, je skozi naselje neurejen, 
deloma kanaliziran.

b) Varstvene usmeritve:
– Struga potoka se ohranja v naravnem stanju (zatravlje-

ne brežine in naravna struga) z grmovno in drevesno obrežno 
vegetacijo, ki se po potrebi obnavlja z avtohtonimi vrstami.

– V potok je prepovedano odvajanje odpadnih vod iz 
gospodinjstev in gospodarskih poslopij (hlevov, gnojničnih jam) 
ter odlaganje odpadkov.

– Območja proti potoku, zahodno od stavb N2 in N4 ter 
na ostalih obvodnih zemljiščih, se ne ograjuje. Ohranja se 5 m 
pas vzdolž potoka.

(4) Vrtaški potok (št. NV 8274):
a) Hudourni potok s povirjem v Gorjancih, desni pritok 

Brusničice v Velikih Brusnicah, je skozi naselje mestoma kana-
liziran ter stisnjen ob lokalno cesto, iz katere so speljani številni 
dostopi do stanovanjskih stavb na drugi strani potoka.

b) Varstvene usmeritve:
– Vodotok in njegove brežine se izvede v skladu s 

13. členom, varovalne ograje ob potoku in na prečnih komu-

nikacijah so lesene, mestoma se uredijo ekološke niše, ob 
potoku se ohranja obstoječo vegetacijo, za nove zasaditve pa 
se predvidi uporaba avtohtonih vrst.

– V potok je prepovedano odvajati odpadne vode iz go-
spodinjstev in gospodarskih poslopij (hlevov, gnojničnih jam).

– Območju južno od stavb S2 in S3, ki meji na rob na-
ravne vrednote, naj se ne spreminja reliefa. Teren naj ostaja v 
terasah. Območje je proti naravni vrednoti smiselno zasaditi z 
značilno obvodno vegetacijo.

– Obstoječi travnik znotraj prostorske enote PE E (se-
verno od nadstrešnice in na parc. št. 879, 883, k.o. Brusnice) 
se ohranja kot del naravne vrednote. Preko travnika se lahko 
spelje pešpot, ki naj ostaja v travnati izvedbi.

– Stavba nadstrešnice N1 se umakne z roba potoka tako, 
da se skrajša za eno polje (ostane naj jih 6). Parkirišče sever-
no od nadstrešnice se uredi v travnati izvedbi brez ureditve z 
betonskimi tlakovci in se nameni le občasnemu parkiranju (v 
primeru prireditev), pri čemer naj se zagotavlja najmanjši odmik 
od roba potoka v razdalji vsaj 5 m. Območja vzdolž potoka naj 
se ne ograjuje, pač pa se linijsko, vzdolž potoka oziroma vzdolž 
nadstrešnice obstoječo neprimerno vegetacijo nadomesti z 
avtohtono obrežno vegetacijo (vrba, črna jelša). Za prehod 
preko potoka pa se uporablja obstoječa lesena brv vzhodno 
od nadstrešnice.

– Območja proti potoku, zahodno od stavb S26-S28, se 
ne ograjuje. Ohranja se 5 m pas vzdolž potoka.

(5) Na območju strnjene poselitve se biotska raznovr-
stnost ohranja tako, da se ohranjajo zelene površine, drevesa, 
skupine dreves, tekoče vode in drugi življenjski prostori prosto-
živečih rastlinskih in živalskih vrst.

(6) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo splo-
šne in podrobnejše usmeritve za varstvo naravnih vrednot ter 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedenih v strokovnem gra-
divu Naravovarstvene smernice za strategijo prostorskega ra-
zvoja Mestne občine Novo mesto (6-III-415/2-O-05/AŠP, Novo 
mesto, december 2005), Naravovarstvene smernice za prostor-
ski red Mestne občine Novo mesto (6-III-327/2-O-06/AŠP, Novo 
mesto, oktober 2006) in Naravovarstvene smernice za OLN 
Brusnice (št. 6-III-5/2-O-05/AŠP, Novo mesto, januar 2005).

(7) V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja se upo-
števa 105. člen Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, 
št. 96/04 – UPB2, 61/06 – ZDru-1, 63/07 Odl. US, 117/07 Odl. 
US, 32/08 Odl. US, 8/10 – ZSKZ-B).«.

39. člen
(1) V 31. členu se ime člena spremeni tako, da se glasi:
»(Varovanje plodne zemlje in tal)«.
(2) Besedilo prvega in drugega stavka v prvem odstavku 

31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri vseh posegih v prostor je potrebno izkopane plasti 

skupaj s plodno zemljo odriniti in deponirati ločeno glede na 
njihovo sestavo. Plodna zemlja se uporabi za ureditev zelenih 
površin ali se jo odpelje na ustrezno deponijo.«.

(3) V 31. členu se na koncu dodata nov četrti in peti od-
stavek, ki se glasita:

»(4) Zemeljska in gradbena dela naj se s časovnega in 
tehničnega vidika izvajajo tako, da bodo čim manj prizadete 
okoliške površine ter da se omeji poškodbe tal na najmanjšo 
možno mero (npr. ob razpiranju gradbene jame). Tla pod de-
lovnimi stroji se ustrezno utrdijo in zaščitijo.

(5) Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše 
površine. Za začasne prometne in gradbene površine se upo-
rabi infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj 
kvalitetna.«.

40. člen
(1) V prvem stavku 32. člena se besedilo:
»Na vodnem in priobalnem zemljišču v skladu s 

37. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) ni do-
voljeno posegati v prostor, razen za gradnjo objektov javne 
infrastrukture, gradnjo objektov grajenega javnega dobra po 
tem ali drugih zakonih«
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spremeni tako, da se glasi:
»Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno pose-

gati v prostor, razen za gradnjo objektov javne infrastrukture, 
komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov 
na javno infrastrukturo, gradnjo objektov grajenega javnega 
dobra«.

(2) V 32. členu se na koncu dodajo nov drugi, tretji in četrti 
odstavek, ki se glasijo:

»(2) Odvodnjavanje odpadnih komunalnih voda in odpa-
dnih padavinskih voda je na območju urejanja predvideno v 
ločenem sistemu ter v nadaljevanju po obstoječem kanalizacij-
skem sistemu v čistilno napravo Brusnice.

(3) Za odvodnjavanje padavinskih voda s prometnih povr-
šin se uredi ustrezno odvodnjavanje ali zgradi drenažni sistem 
z navezavo na predvideno in obstoječe kanalizacijsko omrežje.

(4) Onesnažene padavinske vode se očistijo preko pesko-
lovov in lovilcev olj.«.

41. člen
V 33. členu se na koncu dodajo novi drugi, tretji, četrti in 

peti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Predvideni posegi pri cerkvi sv. Družine:
a) ob potoku se odstrani vso tujerodno vegetacijo (tuja, 

octovec) in nadomesti z avtohtono (jelša, vrba, dren itd.), pri 
čemer se intenzivno obsadi tudi levo brežino potoka;

b) sanira se podoba zadnje strani (ki gleda proti pročelju 
cerkve) nove večnamenske stavbe št. 4 zahodno od cerkve;

c) prostor pred cerkvijo se vzdržuje v čim bolj izvorni po-
dobi brez vnašanja urbanih elementov:

– vzdržuje se peščena pot ter zelene površine ob cerkvi 
in prostoru ob spominskih obeležjih za cerkvijo;

– elektroomarica pred cerkvijo se odstrani oziroma pre-
stavi na manj izpostavljeno lokacijo;

– propadlo drevo (hruška) se lahko nadomesti z novim, 
vendar nekoliko bolj stran od cerkve.

(3) Ureditve v vplivnem območju cerkve sv. Družine:
a) stavba nadstrešnice N1:
– objekt se skrajša za en konstrukcijski raster;
– sanirati je potrebno vidno podobo objekta s povzema-

njem elementov starih gospodarskih objektov na podeželju 
– tako po obliki kot materialu (les) – poudarjena horizontalna 
členitev po zgledu kozolcev.

b) okolica nadstrešnice N1:
– ob travniku severno od stavbe N1 se zasadi visokode-

belno sadno drevje, ki bo blažilo podobo predimenzionirane 
stavbe v prostoru;

– travnik se lahko utrdi tako, da bo omogočeno občasno 
parkiranje, ne sme pa se vanj posegati z drugimi gradbeno-
tehničnimi elementi kot so asfalt, tlakovci, robniki in podobno.

(4) Pri cerkvi Povišanja sv. Križa so znotraj zarisanega 
območja kulturnega spomenika predvideni naslednji posegi:

– ureditev travnate in peščene površine, na kateri je 
možno tudi parkiranje. Klasično asfaltirano parkirišče z robniki 
in drugo urbano opremo na tem mestu ni možno. Posegi ne 
smejo negativno vplivati na materialno substanco cerkve – dvi-
ganje nivoja tal, zamakanje oziroma vlaženje sten in temeljev, 
soljenje itd.;

– na zahodnem robu zelenice zahodno od cerkve, kjer 
se dovoli parkiranje v obliki zelenega parkirišča, se zasadi pri-
merna drevesa – srednje visoke listavce (drevoredno vzgojene 
sadike z vsaj 2,5 m visokim deblom in oblikovano krošnjo) – 
poleg sence so drevesa namenjena tudi mehčanju stika med 
cerkvijo in novo arhitekturo;

– prestavitev zakristije v skladu s kulturnovarstvenimi 
pogoji št. NM-93/2010-RP z dne 24. 10. 2011 in kulturnovar-
stvenim soglasjem z dne 21. 12. 2011.

(5) Novogradnje v vplivnem območju cerkve Povišanja 
sv. Križa:

– tloris nobene izmed novih stavb (N2, N3 in N4) po po-
vršini ne sme presegati tlorisa cerkve;

– višine slemen novih objektov ne smejo presegati 13 m 
od kote tal;

– streha mora biti simetrična dvokapnica z opečno kritino, 
možne so frčade in strešna okna;

– barve fasad morajo biti umirjene – v svetlejših zemelj-
skih tonih;

– parkirne površine naj se ozeleni s primernimi avtohto-
nimi listavci;

– v območju odprtih površin ob objektih N2-N4 ni primerno 
zasajanje eksotičnih iglavcev ter vnašanje izstopajočih urbanih 
elementov, ki niso v skladu s podeželskim značajem naselja.«.

42. člen
Besedilo 34. člena se v celoti črta in nadomesti z bese-

dilom:
»(1) V času gradnje in po končanju del emisije hrupa ne 

smejo presegati mejnih vrednosti hrupa, ki so določene za 
posamezne površine podrobnejše namenske rabe prostora v 
predpisih glede mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju.

(2) V primeru prekomerne obremenitve s hrupom je treba 
vir hrupa omejiti na nivo dovoljenega.

(3) V času gradnje je treba obratovanje delovnih strojev 
ter vsa gradbena in druga hrupna dela na gradbišču opravljati 
le v dnevnem času med 7. in 19. uro.

(4) Pri načrtovanju je potrebno upoštevati določila pred-
pisov glede mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, glede 
zvočne zaščite stavb in ostale predpise, ki se nanašajo na 
varstvo pred prekomernim hrupom.«.

43. člen
Besedilo 35. člena se v celoti črta in nadomesti z bese-

dilom:
»(1) Obremenitev zunanjega zraka ne sme presegati do-

voljenih koncentracij po predpisih o mejnih vrednostih kakovosti 
zunanjega zraka.

(2) Zavezanec za izvajanje ukrepov v času gradnje je 
izvajalec gradbenih del, ki mora zagotoviti, da na območjih v 
okolici gradbišča ne bodo presežene mejne vrednosti prašnih 
usedlin v zraku. V ta namen je treba med gradnjo preprečevati:

– prašenje z odkritih delov gradbišča z rednim vlaženjem 
odkritih površin ob suhem in vetrovnem vremenu;

– nekontroliran raznos gradbenega materiala z območja 
gradbišča s transportnimi sredstvi na način, da se prekriva 
sipke tovore pri transportu z območja gradbišča na javne pro-
metne površine.«.

44. člen
(1) Besedilo prvega odstavka 36. člena se črta in nado-

mesti z besedilom:
»Na območju OLN je urejeno ločeno zbiranje odpadkov.«.
(2) V 36. členu se besedilo drugega odstavka spremeni 

tako, da se glasi:
»Dovoljeno je kompostiranje odpadkov rastlinskega izvo-

ra in kuhinjskih odpadkov, ki pripadajo posameznemu gospo-
dinjstvu in nimajo negativnega vpliva na okolje.«.

(3) Tretji in četrti odstavek 36. člena se v celoti črtata.
(4) V 36. členu se besedilo petega odstavka spremeni 

tako, da se glasi:
»Gradbeni in drugi odpadki, ki nastajajo pri odstranitvi in 

gradnji objektov, se zbirajo ločeno glede na možnosti ponovne 
uporabe posameznih frakcij. Odpadke se oddaja pooblaščeni 
organizaciji, začasno pa se jih hrani na za ta namen urejeni 
deponiji s predhodno določeno lokacijo. Z neuporabnimi ter 
morebitnimi nevarnimi odpadki se ravna v skladu s predpisi o 
ravnanju z (nevarnimi) odpadki. Odlaganje odpadnega grad-
benega in izkopanega materiala ni dovoljeno na občutljiva ob-
močja (npr. na brežine, kjer lahko pride do zdrsa ali erozije).«.

(5) Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek 36. člena po-
stanejo tretji, četrti in peti odstavek.

45. člen
V 37. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Predvidene so:
– odstranitve objektov na stavbnih zemljiščih parc. 

št. 80/2, 80/5, 80/6, 3777/1, 69/1, 69/2, 199*, 88/3, *46/1, 140/1 
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in 782 ter odstranitev dela objekta nadstrešnice (skladno s pri-
kazom v grafičnem delu) na stavbnih zemljiščih parc. št. 884 in 
891, vse k.o. Brusnice;

– prestavitve zbiralnikov živinskih gnojil iz območja varo-
valnega pasu vodotokov in ceste;

– v območju ureditve in prestavitve struge Vrtaškega 
potoka je predvidena odstranitev obstoječih premostitvenih 
objektov, ki služijo za dostop do objektov.«.

46. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:

»37.a člen
(Osončenje fasad in odprtih površin)

Oblikovanje novih stavb ter notranja organizacija prosto-
rov morata biti načrtovana tako, da v največji možni meri zago-
tavljata dobro osončenost oziroma naravno osvetlitev prosto-
rov. Pomembna je lega bivalnih prostorov na južni, jugozahodni 
ali jugovzhodni strani, medtem ko se spalni in delovni prostori 
locirajo na nasprotne strani neba.«.

47. člen
Za 37.a členom se doda nov 37.b člen, ki se glasi:

»37.b člen
(Varstvo krajinskih značilnosti)

(1) Urejanje okolice stavb, vključno s premostitvami vi-
šinskih razlik in utrjevanjem brežin, naj bo čim bolj sonaravno. 
Ureditev brežin ima prednost pred gradnjo podpornih zidov. 
Podporni zidovi se gradijo le tam, kjer je to res potrebno in še 
to po možnosti v čim večji meri v kombinaciji z brežinami. Pri 
urejanju okolice stavb je potrebno upoštevati tudi geološke in 
hidrološke značilnosti terena.

(2) Pri zasaditvi in zatravitvi površin na območju urejanja 
se upošteva krajinske značilnosti (npr. naklon terena, padec 
senc, bližino stavb in poti) ter uporabi avtohtono vegetacijo.

(3) Po končani gradnji se sanira morebitne poškodbe, na-
stale zaradi gradnje na okoliški drevesni in grmovni vegetaciji 
ter na poteh in na začasnih gradbenih površinah.«.

48. člen
Za 37.b členom se doda nov 37.c člen, ki se glasi:

»37.c člen
(Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

Nov poseg v okolje ter rekonstrukcija objekta ali naprave, 
ki je vir elektromagnetnega sevanja, ne sme povzročiti čez-
merne obremenitve, pri čemer je potrebno upoštevati predpise, 
ki se nanašajo na elektromagnetno sevanje v naravnem in 
življenjskem okolju.«.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

49. člen
V 38. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za zagotavljanje požarne varnosti ter mehanske od-

pornosti in stabilnosti objektov se upošteva določila predpisov 
o požarni varnosti objektov in ostale predpise, ki urejajo načrto-
vanje, projektiranje in gradnjo objektov ter naprav, njihovo rabo 
in vzdrževanje, in sicer tako, da:

– dostopi in dovozi omogočajo prometne in delovne po-
vršine interventnih vozil ter izpolnjujejo pogoje za varen umik 
in omejeno ogrožanje uporabnikov sosednjih objektov in po-
sameznikov;

– odmiki med objekti ter uporaba ustreznih gradbenih 
materialov preprečujejo širjenje požara;

– oskrba za gašenje z vodo je zagotovljena preko obsto-
ječega in predvidenega hidrantnega omrežja z nadzemnimi 
hidranti.

(2) Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora 
izhajati iz študije požarne varnosti, kadar je to zahtevano s 
predpisi o študiji požarne varnosti oziroma iz zasnove požarne 
varnosti. Študija oziroma zasnova požarne varnosti je sestavni 
del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja.«.

50. člen
Besedilo 39. člena se v celoti črta in nadomesti z bese-

dilom:
»(1) V primeru ugotovljenih naravnih omejitev je potrebno 

v fazi priprave projektne dokumentacije predvideti ustrezne 
tehnične rešitve gradnje ali predhodno izdelati hidrološke in 
geološke raziskave glede morebitne poplavnosti in visoke pod-
talnice, erozivnosti ali plazovitosti ter na podlagi tega predvideti 
ustrezne tehnične rešitve gradenj na območju urejanja, kar se 
upošteva pri projektiranju.

(2) Za zagotavljanje varnosti pred naravnimi in drugimi 
nesrečami je potrebno upoštevati določila predpisov glede 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.«.

51. člen
Za 39. členom se doda nov 39.a člen, ki se glasi:

»39.a člen
(Varstvo pred potresom)

(1) Načrtovani objekti in ureditve morajo biti projektirani za 
VII. stopnjo MCS (Mercali-Cancani-Sieberg) lestvice oziroma 
za 0,175 g projektnega pospeška tal, ki velja na tem območju 
za trdna tla. Pri projektiranju potresnoodpornih konstrukcij se 
upošteva karto Potresna nevarnost Slovenije – projektni po-
spešek tal in določila Slovenskega standarda SIST EN 1998-1 
Evrokod 8 ter Nacionalnega dodatka k SIST EN 1998-1.

(2) Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju objektov se 
upošteva tudi določila predpisov glede mehanske odpornosti in 
stabilnosti objektov ter določila ostalih predpisov glede varstva 
pred potresom.«.

VIII. NAČRT PARCELACIJE

52. člen
(1) V 40. členu se besedilo prvega stavka v prvem odstav-

ku spremeni tako, da se glasi:
»Načrt parcelacije je razviden iz grafičnega dela OLN.«.
(2) V 40. členu se v prvem odstavku drugi stavek črta.
(3) V 40. členu se v drugem odstavku črta beseda »PGD« 

in nadomesti z besedilom: »projektni dokumentaciji«.
(4) V 40. členu se na koncu dodajo novi tretji, četrti in peti 

odstavek, ki se glasijo:
»(3) V primeru gradnje stanovanjske stavbe S10* se 

gradbena parcela oblikuje le na zemljišču s parc. št. 1163, k.o. 
Brusnice.

(4) Znotraj bivalne gradbene enote za posebne družbene 
skupine je dopustna postopna gradnja (po fazah) stavb N2, 
N3 in N4 ter oblikovanje ene skupne gradbene parcele ali do 
največ treh posameznih gradbenih parcel.

(5) Pri določanju in urejanju gradbenih parcel so možna 
tudi odstopanja v skladu z določili 44. člena odloka.«.

IX. ETAPNOST IZVEDBE TER DRUGI POGOJI  
IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OLN

53. člen
V 41. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pred pričetkom gradnje je potrebno:
– zgraditi komunalno, energetsko in prometno infrastruk-

turo;
– določiti gradbene parcele.
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(2) Če omrežje za oskrbo s pitno vodo, električno ener-
gijo, odvajanje odpadnih voda ali dostop do javne ceste še ni 
zgrajeno, se kot dokazilo o zagotovitvi minimalne komunalne 
oskrbe šteje dokazilo, da je to omrežje vključeno v občinski 
načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za 
tekoče ali naslednje leto ali pogodba o opremljanju, sklenjena 
med investitorjem in občino. Če temu ni tako, lahko investitor 
minimalno komunalno oskrbo zagotovi tudi na alternativen na-
čin, ki omogoča samooskrbo objekta in izkazuje zadnje stanje 
gradbene tehnike.

(3) Izvajanje posegov v posameznih prostorskih enotah 
se lahko izvaja neodvisno od urejanja druge prostorske enote. 
Etape oziroma faze se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, 
vedno pa morajo predstavljati posamezne zaključene funkcio-
nalne enote. Podrobnejša opredelitev poteka gradnje se določi 
v projektni dokumentaciji.

(4) S posameznimi posegi, predvsem zaradi izgradnje 
infrastrukturnih omrežij, se lahko ob realiziranju posamezne 
ureditvene enote posega tudi v sosednjo prostorsko enoto, 
vendar se tak poseg šteje za del posamezne etape ob urejanju 
izhodiščne enote.«.

54. člen
(1) V 42. členu se ime člena spremeni tako, da se glasi:
»(Obveznosti investitorja ter izvajalca pred gradnjo in 

med njo)«.
(2) V 42. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se 

glasi:
»(3) Poleg vseh obveznosti, ki so navedene, so obvezno-

sti investitorjev in izvajalcev pri posegih v prostor še naslednje:
– investitorji krijejo stroške prestavitve, zaščite ali novo-

gradnje infrastrukturnih vodov znotraj oziroma izven območja 
urejanja, če je to potrebno za izvedbo načrtovanih ureditev 
oziroma je njena posledica;

– za financiranje izgradnje in prestavitev infrastrukture 
se investitorji in upravljavci v medsebojnih pogodbah po-
drobneje dogovorijo o pogojih financiranja, ob upoštevanju 
določb tega podpoglavja in obveznosti investitorjev v skladu 
z določili OLN. Za komunalno opremo, ki je v pristojnosti 
lokalne skupnosti, pa se lahko sklene pogodba o opremlja-
nju na podlagi 78. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 
– ZUPUDPP-A), v kateri se podrobneje definirajo obveznosti 
posameznih pogodbenih strank;

– investitor oziroma izvajalec del mora pri posegih v 
prostor pristojnim službam s področja gospodarske javne in-
frastrukture, s področja zaščite in reševanja, varstva okolja in 
naravnih virov ter ohranjanja narave in kulturne dediščine omo-
gočiti spremljanje stanja na terenu oziroma opravljanje stro-
kovnega nadzora v času izvajanja zemeljskih in gradbenih del;

– za eventualno rabo vode iz potoka ali podtalnice za 
tehnološke namene si mora investitor pridobiti vodno pravico 
v skladu z določili Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 
110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12; v 
nadaljnjem besedilu: ZV-1). Če gre za rabo vode po 125. členu 
ZV-1, izda vodno dovoljenje naslovni organ na podlagi posebne 
vloge. Če pa gre za rabo vode po 136. členu ZV-1, odloča o 
podelitvi koncesije Vlada RS, na podlagi pobude zainteresira-
nega, ki se naslovi na Vlado RS. Tako vodno dovoljenje kot tudi 
odločbo o izbiri koncesionarja je treba pridobiti pred pridobitvijo 
vodnega soglasja;

– investitor mora skleniti pogodbo o ustanovitvi služno-
sti po določilih Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, 
št. 87/02, 18/07 – Skl. US) v primeru gradnje na vodnem 
zemljišču, ki je v lasti Republike Slovenije. Pogodba služi kot 
dokazilo o pravici graditi na vodnem in priobalnem zemljišču, 
ki je v lasti države (v skladu z ZV-1) in jo je treba skleniti z 
Agencijo RS za okolje;

– za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na 
vodni režim ali stanje voda, je potrebno v skladu s 150. členom 
ZV-1 pridobiti vodno soglasje, ki ga izda naslovni organ.«.

X. TOLERANCE

55. člen
(1) V prvem stavku prvega odstavka 44. člena se črta 

besedilo »+- 10 %« in nadomesti z besedilom:
»± 10 % (pri stanovanjskih stavbah S21 in S22 pa do 

največ 10 m x 15 m ter do najmanj -10 %)«.
(2) V prvem stavku prvega odstavka 44. člena se črta be-

sedilo »objektu št. 4« in nadomesti z besedilom: »stavbi št. 4«.
(3) V drugem stavku prvega odstavka 44. člena se črta 

besedilo »objektu št. 4« in nadomesti z besedilom: »stavbi 
št. 4«.

(4) V tretjem odstavku 44. člena se simbol »+-« črta in 
nadomesti s simbolom: »±«.

(5) Četrti odstavek 44. člena se črta.
(6) V 44. členu se besedilo prvega stavka v petem odstav-

ku spremeni tako, da se glasi:
»Pri gradnji ali prenovi gospodarske javne infrastrukture 

in cestne ureditve so dovoljene tolerance (npr. lokalne zožitve 
cest ipd.), če se pri izdelavi projektne dokumentacije in gradnji 
sami ugotovi, da je z manjšimi spremembami mogoče doseči 
tehnično in ekonomsko ugodnejšo rešitev ali se pojavijo drugi 
utemeljeni razlogi (npr. zaradi lastništva zemljišč, varstva oko-
lja, geološko-geomehanski, hidrološki, prostorski), pri čemer 
le-ta ne poslabša obstoječega oziroma predvidenega stanja.«.

(7) Na koncu petega odstavka 44. člena se doda nov 
stavek, ki se glasi:

»Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.«.
(8) Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek 44. člena po-

stanejo četrti, peti in šesti odstavek.
(9) V 44. členu se na koncu doda nov sedmi odstavek, 

ki se glasi:
»(7) Znotraj območja urejanja so poleg odstopanj, nave-

denih v odloku, dopustna tudi naslednja odstopanja:
– odstopanja od dejavnosti, določenih v 11. členu odloka, 

če za to obstajajo prostorske možnosti, ob upoštevanju določil 
tega odloka predvsem glede hrupa in ostalih dovoljenih emisij 
v okolje;

– postopna izvedba, zakoličba ali parcelacija s tem odlo-
kom načrtovanih prostorskih ureditev, vendar v sklopu zaklju-
čenih funkcionalnih celot;

– v primeru, da gre za izboljšanje funkcionalne zasnove 
stavb oziroma območja ali ugotovljene naravne omejitve (ob 
upoštevanju geoloških in hidroloških značilnosti) so dovoljena 
odstopanja od določitve dovozov, dostopov in vhodov na grad-
beno parcelo oziroma v stavbe ter oblikovanje skupnih dovozov 
s sosednjimi zemljišči;

– gradnja kletne etaže z dovozno klančino za ureditev 
parkirnih prostorov v bivalni gradbeni enoti za posebne druž-
bene skupine;

– gradnja objektov na območju urejanja brez predhodno 
izvedene parcelacije v primeru, da se zakoličba objekta izvede 
po pogojih tega odloka, da se s postavitvijo tega objekta ne 
ruši koncepta pozidave, da obstaja prometna, komunalna in 
energetska infrastruktura za obratovanje tega objekta oziroma 
bo le-ta zgrajena skupaj z objektom, vendar dimenzionirana po 
pogojih tega odloka;

– gradnja dodatnih stanovanjskih stavb, ki niso prikazana 
v grafičnem delu OLN, ob upoštevanju pogojev predmetnega 
OLN ter OPN MONM – glede faktorja izrabe in faktorja zazi-
danosti gradbene parcele za območje podrobnejše namenske 
rabe SKs – površine podeželskega naselja;

– odstopanja od zakoličbenih točk gradbenih parcel in s 
tem posledično sprememba velikosti gradbene enote (zaradi 
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prilagajanja lastništvu, parcelni strukturi, ob spremembi obmo-
čja podrobnejše namenske rabe z OPN MONM), ob upošte-
vanju določil in meril tega odloka, ki se nanašajo na gradnjo 
objektov in ureditev gradbenih parcel.«.

XI. GRAFIČNI DEL SD OLN

56. člen
(vsebina grafičnega dela)

Grafični del SD OLN vsebuje naslednje načrte:

1. Pregledna situacija s prikazom območja 
urejanja v širšem prostoru

M 1: 50000

2. Izsek iz kartografskega dela  
izvedbenega dela OPN MONM

M 1: 5000

3. DOF s prikazom območja urejanja M 1: 2000
4. DKN s prikazom območja urejanja M 1: 2000
5. Geodetski načrt s certifikatom 

geodetskega podjetja
M 1: 1000

6. Geodetski načrt s prikazom območja 
urejanja

M 1: 2000

7. Ureditvena situacija M 1: 1000
8. Načrt prostorskih enot M 1: 2000
9. Načrt parcelacije M 1: 1000
10. Načrt prometne infrastrukture M 1: 1000
11. Načrt komunalno – energetske 

infrastrukture 
M 1: 1000

12. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in 
kulturne dediščine

M 1: 2000

13. Rešitve in ukrepi za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami

M 1: 2000

14. Karakteristični prečni prerezi cest M 1: 50

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

57. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti SD OLN)
(1) Po razveljavitvi SD OLN ali njegovih funkcionalno za-

ključenih delov se uporabljajo določbe veljavnega OPN MONM.
(2) Ob razveljavitvi je potrebno izvedene prostorske ure-

ditve evidentirati v zemljiškem katastru in katastru gospodarske 
javne infrastrukture ter opredeliti območje varovalnega pasu 
gospodarske javne infrastrukture za potrebe prikaza stanja 
prostora v prostorskem informacijskem sistemu.

58 člen
(hramba SD OLN)

SD OLN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu 
Mestne občine Novo mesto in sedežu Upravne enote Novo 
mesto. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko 
velja analogna oblika.

59 člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Grafični del se objavi na spletni strani 
Mestne občine Novo mesto.

Št. 350-32/2011
Novo mesto, dne 20. decembra 2012

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

SLOVENSKA BISTRICA

180. Sklep o javni razgrnitvi občinskega 
podrobnega prostorskega načrta

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt, Uradni list RS, 
št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 
43/11 – ZKZ-C, 109/12) in 7. člena Statuta Občine Slovenska 
Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi občinskega podrobnega 

prostorskega načrta

1. člen
Javno se ponovno razgrne dopolnjen osnutek Občinske-

ga podrobnega prostorskega načrta za zahodno obvoznico 
Slovenske Bistrice (izdelal ZUM d.o.o. Maribor, št. naloge 7066, 
julij 2011, dopolnjen december 2012), na podlagi potrjenega 
dokumenta Stališča do pripomb in predlogov v postopku občin-
skega podrobnega prostorskega načrta za zahodno obvoznico 
Slovenske Bistrice, sprejetega na 12. redni seji Občinskega 
sveta Občine Slovenska Bistrica, dne 16. 10. 2012 (sklep 
št. 9000-10/2012-13/8).

2. člen
Dokument iz 1. člena bo od 24. 1. 2013 do vključno 11. 2. 

2013, javno razgrnjen v prostorih oddelka za okolje in prostor 
Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 10, Slovenska Bi-
strica. Na vpogled bo v času uradnih ur občinske uprave.

3. člen
Območje ponovne javne razgrnitve zajema del trase za-

hodne obvoznice, ki posega delno na parc. št. 871/6, 871/9, 
871/10, 884/4, 884/7, 884/8, 856, 863/1, 863/2, 866/1, 866/2, 
867/1, 867/2, 871/1, 871/3, 871/5, 871/8, 884/1, 884/5, 884/6 
vse v k.o. Slovenska Bistrica. Območje obsega površine, na 
katerih je načrtovana zahodna obvoznica, vključno s površina-
mi, potrebnimi za nemoteno funkcioniranje ceste in varovanje 
okolja, eventualne površine kamor bo prestavljena gospodar-
ska javna infrastruktura ter površine, ki bodo potrebne v času 
gradnje.

4. člen
Javna obravnava dokumenta bo 11. 2. 2013, ob 10. uri, v 

prostorih sejne sobe Občine Slovenska Bistrica.

5. člen
V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost pri-

pombe in predloge k razgrnjenemu dokumentu posreduje pisno 
na naslov Občine Slovenska Bistrica, na elektronski naslov: 
obcina@slov-bistrica.si ali janja.mlaker@slov-bistrica.si, jih 
vpiše v knjigo pripomb na kraju razgrnitve ali jih poda ustno 
na zapisnik v okviru javne obravnave. Rok za oddajo pripomb 
poteče z zadnjim dnem razgrnitve ob 15.00 uri ne glede na 
način dostave.

6. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije in na uradni spletni strani občine.

Št. 3505-80/2007-106-1032
Slovenska Bistrica, dne 14. januarja 2013

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.
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181. Sklep o novi vrednosti točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Slovenska Bistrica za leto 
2013

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica 
(Uradni list RS, št. 55/10) in 19. člena Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sloven-
ska Bistrica (Uradni list RS, št. 29/96 in 73/03) je Občinski 
svet Občine Slovenska Bistrica na 14. redni seji dne 8. 12. 
2012 sprejel

S K L E P
o novi vrednosti točke za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča na območju 

Občine Slovenska Bistrica za leto 2013

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica za leto 
2013 znaša 0,0022152 EUR/m2.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013.

Št. 9000-11/2012-14/11
Slovenska Bistrica, dne 18. decembra 2012

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.

182. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih 
zemljišč na parc. št. 732, k.o. Laporje

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembi in dopolnitvi 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12) 
in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 
št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 13. re-
dni seji dne 27. 11. 2012 sprejel

S K L E P
o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč 

na parc. št. 732, k.o. Laporje

I.
Ta sklep dopolnjuje Dolgoročni plan – prostorski del – Ob-

čine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 
(Uradni list SRS, št. 27/85 in 25/87 in Uradni list RS, št. 42/92, 
35/94, 35/96, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 47/06 in 53/11), v 
nadaljevanju plan, tako da določa širitev območja stavbnih 
zemljišč v območju urejanja z Odlokom o sprejetju prostorsko 
ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska 
Bistrica (Uradni list SRS, št. 29/89, dopolnjen Uradni list RS, 
št. 43/92, 3/93, 35/94, 5/00, 45/00, 53/11 in 88/11).

II.
Širitev območja stavbnih zemljišč se dopusti na podlagi 

pobudnika Aksentijevič Marjana za razširitev stavbnega zemlji-
šča zaradi razširitve kapacitet obstoječe kmetijske dejavnosti.

III.
V planu se razširi območje stavbnega zemljišča tako, da 

se razširi oziroma dodatno vključi del parcele 732, k.o. Laporje, 
v izmeri 1650 m² – za potrebe umestitve strojne lope.

IV.
Obvezna priloga tega sklepa je Elaborat – Dopustna 

manjša širitev območja stavbnih zemljišč, št. 13/12-SP, Biro 
2001 s.p., Slovenska Bistrica.

V.
Ta sklep se pošlje ministrstvu pristojnemu za prostor in 

ministrstvu pristojnemu za kmetijstvo in okolje, da v 15 dneh 
preverita skladnost s pogoji, določenimi v prvem odstavku 
29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pro-
storskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12).

VI.
Po pridobitvi mnenja o skladnosti iz prejšnje točke tega 

sklepa, se ta sklep objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

VII.
Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh 

letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za 
gradnjo objektov na območju širitve. Prenehanje veljavnosti 
tega sklepa ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 9000-10/2012-13/11a
Slovenska Bistrica, dne 27. novembra 2012

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.

183. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih 
zemljišč na parc. št. 244/1 – del in 239 – del, 
obe k.o. Spodnja Ložnica

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembi in dopolnitvi 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12) 
in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 
št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 13. re-
dni seji dne 27. 11. 2012 sprejel

S K L E P
o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč 

na parc. št. 244/1 – del in 239 – del,  
obe k.o. Spodnja Ložnica

I.
Ta sklep dopolnjuje Dolgoročni plan – prostorski del – ob-

čine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 
(Uradni list SRS, št. 27/85 in 25/87 in Uradni list RS, št. 42/92, 
35/94, 35/96, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 47/06 in 53/11), v 
nadaljevanju plan, tako da določa širitev območja stavbnih 
zemljišč v območju urejanja z Odlokom o sprejetju prostorsko 
ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska 
Bistrica (Uradni list SRS, št. 29/89, dopolnjen Uradni list RS, 
št. 43/92, 3/93, 35/94, 5/00, 45/00, 53/11 in 88/11).

II.
Širitev območja stavbnih zemljišč se dopusti na podlagi 

pobudnika Venguš Ivana za razširitev stavbnega zemljišča 
zaradi razširitve kapacitet obstoječe kmetijske dejavnosti.

III.
V planu se razširi območje stavbnega zemljišča tako, da se 

razširi oziroma dodatno vključi del parcele 244/1 in del parcele 
239, obe k.o. Spodnja Ložnica, v skupni izmeri 5000 m² – za po-
trebe umestitve kmetijskega objekta – hleva in koritastih silosov.
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IV.
Obvezna priloga tega sklepa je Elaborat – Dopustna 

manjša širitev območja stavbnih zemljišč, št. 11/12-SP, Biro 
2001 s.p., Slovenska Bistrica.

V.
Ta sklep se pošlje ministrstvu, pristojnem za prostor in mi-

nistrstvu pristojnem za kmetijstvo in okolje, da v 15 dneh preve-
rita skladnost s pogoji, določenimi v prvem odstavku 29. člena 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12).

VI.
Po pridobitvi mnenja o skladnosti iz prejšnje točke tega 

sklepa, se ta sklep objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

VII.
Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh 

letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za 
gradnjo objektov na območju širitve. Prenehanje veljavnosti 
tega sklepa ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 9000-10/2012-13/11b
Slovenska Bistrica, dne 27. novembra 2012

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.

184. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih 
zemljišč na parc. št. 137/1 in 135 – del, 
obe k.o. Spodnja Ložnica

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembi in dopolnitvi 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12) 
in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list 
RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 
13. redni seji dne 27. 11. 2012 sprejel

S K L E P
o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč 

na parc. št. 137/1 in 135 – del, 
 obe k.o. Spodnja Ložnica

I.
Ta sklep dopolnjuje Dolgoročni plan – prostorski del – ob-

čine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 
(Uradni list SRS, št. 27/85 in 25/87 in Uradni list RS, št. 42/92, 
35/94, 35/96, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 47/06 in 53/11), v 
nadaljevanju plan, tako da določa širitev območja stavbnih 
zemljišč v območju urejanja z Odlokom o sprejetju prostorsko 
ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska 
Bistrica (Uradni list SRS, št. 29/89, dopolnjen Uradni list RS, 
št. 43/92, 3/93, 35/94, 5/00, 45/00, 53/11 in 88/11).

II.
Širitev območja stavbnih zemljišč se dopusti na podlagi po-

budnikov Pušnik Alojza in Milene za razširitev stavbnega zemljišča 
zaradi razširitve kapacitet obstoječe kmetijske dejavnosti.

III.
V planu se razširi območje stavbnega zemljišča tako, da 

se razširi oziroma dodatno vključi parcela 137/1 in del parcele 
135, obe k.o. Spodnja Ložnica, v skupni izmeri 3325 m² – za 
potrebe umestitve koritastih silosov, gnojne jame in dozidave 
kmetijskega objekta – strojne lope.

IV.
Obvezna priloga tega sklepa je Elaborat – Dopustna 

manjša širitev območja stavbnih zemljišč, št. 14/12-SP, Biro 
2001 s.p., Slovenska Bistrica.

V.
Ta sklep se pošlje ministrstvu pristojnemu za prostor in 

ministrstvu pristojnemu za kmetijstvo in okolje, da v 15 dneh 
preverita skladnost s pogoji, določenimi v prvem odstavku 
29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pro-
storskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12).

VI.
Po pridobitvi mnenja o skladnosti iz prejšnje točke tega 

sklepa, se ta sklep objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

VII.
Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh 

letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za 
gradnjo objektov na območju širitve. Prenehanje veljavnosti 
tega sklepa ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 9000-10/2012-13/11c
Slovenska Bistrica, dne 28. novembra 2012

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

185. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o predkupni pravici Občine Sveti Jurij 
ob Ščavnici

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02 in 8/03), 21. in 29. člena Zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 
10/98, 74/98, 70/00, 51/02) ter 15. člena Statuta Občine Sveti 
Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) je Občinski 
svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 21. redni seji dne 27. 12. 
2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o predkupni pravici Občine Sveti Jurij  

ob Ščavnici

1. člen
V Odloku o predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščav-

nici (Uradni list RS, št. 9/06, 6/11, 48/11, 62/11, 51/12), se v 
2. členu, v prvi alineji prvega odstavka brišejo sledeče parcelne 
številke: 1299/2, 1298/2, 1297/2, 1296/2, 1295/2, 1275/2, 1274, 
1269, 1268, 1272, 1271, vse k.o. Grabonoš.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-0077/2012-001
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 27. decembra 2012

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Anton Slana l.r.
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ŠMARJEŠKE TOPLICE

186. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta turistično 
storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 
– ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 
– ZUPUDPP-A, 109/12; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) ter 
35. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, 
št. 21/07, 33/10) je županja Občine Šmarješke Toplice dne 
10. 1. 2013 sprejela

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta turistično storitvena 

gospodarska cona Dolenje Kronovo

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega 
načrta turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo 
(v nadaljnjem besedilu: OPPN) je v veljavi Odlok o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, 
št. 91/12; v nadaljnjem besedilu: OPN).

(2) Območje OPPN se nahaja na zahodni oziroma ju-
gozahodni strani naselja Dolenje Kronovo. Lokacija je vpeta 
med prometne koridorje, in sicer avtocesto na zahodni strani, 
avtocestni priključek na jugozahodni strani, krožno križišče 
na jugu in regionalno cesto z avtobusnim postajališčem na 
vzhodni strani. Območje ni pozidano. Dejansko rabo zemljišča 
predstavljajo njive in travniki, v severozahodnem vogalu obmo-
čja pa se tik ob avtocesti nahaja gruča visokih dreves iglavcev. 
Teren v enakomernem naklonu narašča proti zahodu. V se-
vernem delu območja je, nasproti priključka v naselje Dolenje 
Kronovo, že nakazano križišče nove cone z regionalno cesto 
in kolesarsko stezo.

(3) S predvidenimi ureditvami se posega na naslednja 
območja varovanj:

– ohranjanje narave (EPO Krka – reka, Krakovski gozd 
– Šentjernejsko polje kot posebno območje varstva po mnenju 
Evropske komisije, Natura – vrste);

– kulturna dediščina (Dolenje Kronovo – arheološko ob-
močje; arheološka dediščina – evid. št. 15537);

– državno cestno omrežje (avtocesta A2, odsek 0026 
Kronovo–Dobruška vas in odsek 0125 priključek Kronovo, ter 
regionalna cesta R2-488, odsek 1513 Kronovo–Dolenje Krono-
vo in odsek 0224 Otočec–Kronovo; velja Uredba o državnem 
lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Lešnica–Kronovo 
(Uradni list RS, št. 22/05 (48/05 popr.), 33/07 – ZPNačrt);

– vodovarstveno območje – 2. in 3. varstveni režim (velja 
Odlok o zaščiti vodnih virov na območju občine Novo mesto 
(Skupščinski Dolenjski list, št. 13/85, 9/88 in 10/88, Uradni list 
RS, št. 64/95, 23/96 popr.));

– prenosni plinovod na relaciji MRP Krško–MRP Novo 
mesto (velja Odlok o lokacijskem načrtu plinovoda za Posavje 
in Dolenjsko skozi občino Novo mesto (Skupščinski Dolenjski 
list, št. 11/89 in 12/90)).

(4) Cilj priprave OPPN je določitev izvedbenih prostorskih 
pogojev za urbanistično-arhitekturno zasnovo območja. Se-
verni del cone se nameni turistično storitvenim dejavnostim z 
javnim parkiriščem, ki služi tudi jedru naselja Dolenje Kronovo, 
južni del pa proizvodnim in prometnim površinam (parkirišče 
za tovornjake, parkovno urejen prostor za avtodome ipd.). 
Zasnova cone je fleksibilna, pri čemer se predvidijo tudi zelene 
površine v obliki drevoredov, gruč dreves, zelenic ipd. Cona 
se priključuje na regionalno cesto preko dveh priključkov, in 
sicer v že formiranem štirikrakem križišču na regionalni cesti 

in južno od njega. Sočasno se določijo tudi ustrezne rešitve za 
območja ostale prometne in druge infrastrukture, vključno z 
varovanjem okolja.

2. člen
(območje urejanja)

(1) Območje urejanja je velikosti približno 10,3 ha in 
obsega zemljišča, ki so v OPN označena kot DOK-OPPNa na 
območju urbanističnega načrta Dolenje Kronovo, po namenski 
rabi pa sodijo v območje centralnih dejavnosti (CU; severni del) 
in v območje proizvodnih dejavnosti (IG; osrednji in južni del). 
Z vseh strani je omejeno z območjem avtoceste AC-DPN1, ki 
po namenski rabi sodi v območje prometne infrastrukture (PC).

(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izdelanih 
projektnih rešitev prometnega omrežja, smernic nosilcev ure-
janja prostora, ter izraženih interesov pripravljavca OPPN in 
lastnikov zemljišč, se območje OPPN lahko tudi zmanjša ali 
poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, 
funkcionalne in prometne ureditve.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi že izdelanih 
strokovnih podlag, analiz prostora, na osnovi programskih iz-
hodišč oziroma urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev, 
pridobljenih smernic in analize le-teh ter v skladu z veljavno 
zakonodajo.

(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in 
obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, do-
ločene v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni 
list RS, št. 99/07).

4. člen
(postopek priprave OPPN)

(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza:
– sklep županje o začetku priprave OPPN (januar 2013);
– objava sklepa v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu 

(15 dni po podpisu sklepa s strani županje);
2. faza:
– izdelava osnutka OPPN (30 dni po prejemu geodetske-

ga načrta);
– pregled osnutka OPPN s strani občine in posredovanje 

osnutka nosilcem urejanja prostora s pozivom za izdajo smer-
nic (15 dni);

– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (30 dni);
– pridobitev odločbe glede izvedbe postopka celovite pre-

soje vplivov na okolje (30 dni; v nadaljnjem besedilu: CPVO);
3. faza:
– pregled in analiza smernic (15 dni po prejemu smernic);
– izdelava variantnih rešitev za posamezne prostorske 

ureditve (če bo potrebno), njihova primerjava s prostorskega, 
okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika, ter izbor 
najustreznejše variante (15 dni);

4. faza:
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN (45 dni);
– pregled dopolnjenega osnutka OPPN s strani občine in 

priprava gradiva za prvo obravnavo (10 dni);
– objava obvestila za javnost o javni razgrnitvi in javni 

obravnavi (7 dni pred začetkom javne razgrnitve);
– prva obravnava na odborih in na občinskem svetu 

(20 dni);
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni);
5. faza:
– pregled pripomb in predlogov javnosti ter priprava sta-

lišč (15 dni po prejemu pripomb in predlogov);
– pregled predloga stališč s strani občine in potrditev 

stališč do pripomb in predlogov (7 dni);
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6. faza:
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do 

pripomb in predlogov (30 dni po potrditvi stališč);
– pregled predloga OPPN s strani občine in posredova-

nje predloga nosilcem urejanja prostora s pozivom za izdajo 
mnenja (15 dni);

– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (30 dni);
7. faza:
– izdelava usklajenega predloga OPPN (15 dni po preje-

mu mnenj nosilcev urejanja prostora);
– pregled usklajenega predloga OPPN s strani občine in 

priprava gradiva za drugo obravnavo (10 dni);
– posredovanje gradiva in druga obravnava na odborih in 

na občinskem svetu (20 dni);
8. faza:
– objava v Uradnem listu Republike Slovenije (15 dni po 

sprejemu na občinskem svetu);
– priprava končnih elaboratov sprejetega OPPN (15 dni 

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije).
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega 

področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo 
skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list 
RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-
51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11) in ZPNačrt, posledično pa 
se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.

(3) V času trajanja postopka priprave OPPN je potrebno 
pridobiti tudi sklep Vlade Republike Slovenije o načrtovanju 
prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju državnega 
prostorskega načrta na podlagi 43. člena Zakona o umeščanju 
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list 
RS, št. 80/10, (106/10 popr.), 57/12).

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mne-
nja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega 
področja, so:

– Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarje-
ške Toplice;

– Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.), 
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 
ceste, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS 
za ceste, Sektor za upravljanje cest – območje Novo mesto, 
Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (v vednost);

– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za oko-
lje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje 
Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 
Novo mesto;

– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo 
mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto;

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Direktorat za kulturno dediščino, Masarykova 16, 1000 Lju-
bljana;

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območ-
na enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto 
(v vednost);

– Plinovodi d.o.o, Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p 
3720, 1001 Ljubljana;

– Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, 
Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;

– Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 
8000 Novo mesto;

– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za kabelska omrežja 
in zagotavljanje storitev, Center za kabelska omrežja in zago-
tavljanje storitev Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, 
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za inve-
sticijske projekte in vzdrževanje nepremičnin, Vojkova cesta 
61, 1000 Ljubljana.

(2) OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena 
ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direkto-
ratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 
ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim 
odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od 
prejema poziva ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena 
ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podanega predloga. V 
primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v 
zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu s 
tretjim odstavkom 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic nima, 
pri čemer mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za 
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni 
predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v 
zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja 
ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 
61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.

(4) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je po-
trebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, 
ki niso našteti v prvem odstavku, se jih v postopek vključi 
naknadno.

6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelava OPPN se bo financirala v skladu z dogovorom po 

pogodbi med lastniki, investitorji in Občino Šmarješke Toplice.

7. člen
(začetek veljavnosti)

Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Šmarješke 
Toplice ter začne veljati z dnem objave.

Št. 350-0008/2012-6
Šmarješke Toplice, dne 10. januarja 2013

Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

KOBARID

187. Sklep o cenah vzgojno-varstvenih programov 
v VVE Kobarid

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni 
list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 
18. redni seji dne 19. 12. 2012 sprejel

S K L E P

1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov v VVE Kobarid z 

oddelki znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
– za dnevni program I. starostne skupine 406,09 EUR
– za dnevni program II. starostne skupine 324,26 EUR
– za dnevni program kombiniranega oddelka 350,80 EUR
– za poldnevni program II. starostne skupine 266,28 EUR
– za poldnevni program kombiniranega oddelka 

287,51 EUR.
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2. člen
Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v cenah pro-

gramov, znaša 33,39 EUR mesečno oziroma 1,59 EUR na dan 
pri celodnevnih programih, ter 12,39 EUR mesečno oziroma 
0,59 EUR na dan pri poldnevnih programih. Vrtec pri izstavitvi 
računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila 
za vsak dan odsotnosti otroka.

3. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013. Z 
dnem začetka uporabe tega sklepa, preneha veljati Sklep o 
določitvi cen programov VVE Kobarid z oddelki (Uradni list 
RS, št. 82/12).

Št. 602-2/2012
Kobarid, dne 19. decembra 2012

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

KRŠKO

188. Sklep o določitvi odstotka od povprečne 
gradbene cene m2 stanovanjske površine, 
ki služi za določitev vrednosti stavbnega 
zemljišča, stroškov komunalnega urejanja 
in o določitvi vrednosti elementov za izračun 
valorizirane vrednosti stanovanjske hiše 
oziroma stanovanja v občini Krško

Na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09 in 51/10), pravilnika o enotni metodologiji za izračun 
prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih 
nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87 in 16/87), 35. člena 
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno 
besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) in 4. člena odloka o do-
ločitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske 
površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, 
stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elemen-
tov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma 
stanovanja v občini Krško (Uradni list RS, št. 116/02), izdajam

S K L E P
o določitvi odstotka od povprečne gradbene 

cene m2 stanovanjske površine, ki služi  
za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, 

stroškov komunalnega urejanja in o določitvi 
vrednosti elementov za izračun valorizirane 

vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja 
v občini Krško

I.
S tem sklepom se usklajuje povprečna gradbena cena 

stanovanj na območju občine Krško, določena v odloku o do-
ločitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske 
površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, 
stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elemen-
tov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma 
stanovanja v občini Krško (Uradni list RS, št. 116/02).

II.
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske 

površine v občini Krško na dan 31. 12. 2012 znaša 944,21 €.

III.
Odstotek od povprečne gradbene cene za določitev cene 

stavbnega zemljišča (korist) v letu 2012 znaša:

1. za ureditveno območje naselja 
tipa E (Krško) 1,1 % (10,39 €/m2),

2. za ureditveno območje naselja 
tipa D (Leskovec pri Krškem, Brestanica, 
Senovo) 0,9 % (8,50 €/m2),

3. za ureditveno območje naselja 
tipa C2 (Raka, Podbočje, Koprivnica) 0,8 % (7,55 €/m2),

4. za ureditveno območje naselja 
tipa C1 (Veliki Podlog, Drnovo, Zdole, 
Veliki Trn, Dolenja vas, Senuše, Gora, 
Rožno, Gorenji Leskovec, Brezje) 0,7 % (6,61 €/m2),

5. za ureditvena območja vseh 
ostalih naselij 0,6 % (5,67 €/m2).

IV.
Stroški za komunalno urejanje zemljišča znašajo 15 % od 

povprečne gradbene cene (141,63 €/m2) od tega za:
1. individualno komunalno rabo 40 % (56,65 €/m2),
2. kolektivno komunalno rabo 60 % (84,98 €/m2).

V.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013.

Št. 422-8/2013-O407
Krško, dne 16. januarja 2013

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

NOVO MESTO

189. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne socialne 
pomoči v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi določb 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09) in 30. člena 
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – 
UPB2) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel

P R A V I L N I K
o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči  

v Mestni občini Novo mesto

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določi upravičence do enkratne 

denarne socialne pomoči, kriterije in postopek dodeljevanja 
in izplačevanja enkratne denarne socialne pomoči v Mestni 
občini Novo mesto.

2. člen
Sredstva za dodelitev enkratnih denarnih socialnih 

pomoči se zagotovijo v proračunu občine, na postavki 'de-
narne pomoči' in se izplačujejo do porabe predvidenih pro-
računskih sredstev po zaporedju vloženih popolnih vlog v 
tekočem letu.
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II. UPRAVIČENCI DO ENKRATNE DENARNE  
SOCIALNE POMOČI

3. člen
Upravičenci do enkratne denarne socialne pomoči po 

tem pravilniku so posamezniki oziroma družine, ki so občani 
Mestne občine Novo mesto in imajo na območju občine stalno 
prebivališče ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v 
Republiki Sloveniji.

Upravičenci do enkratne denarne socialne pomoči so:
– občani, ki so prejemniki denarne socialne pomoči po 

Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljevanju 
ZUJPS),

– občani, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in 
so izčrpali že vse zakonske možnosti za pridobitev sredstev in 
so se, ne po lastni krivdi, znašli v trenutni materialni ogroženosti 
ter nujno potrebujejo pomoč občine,

– občani, ki so trenutno ostali brez vsakega dohodka in 
čakajo na uveljavitev denarne socialne pomoči ali druge oblike 
pomoči,

– občani, ki so se zaradi spleta neugodnih okoliščin 
(dolgotrajna bolezen) ali drugih utemeljenih okoliščin znašli 
v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših ob-
veznosti.

III. MERILA IN VIŠINA ENKRATNE DENARNE  
SOCIALNE POMOČI

4. člen
Osnova za določitev višine enkratne denarne socialne 

pomoči je osnovni znesek minimalnega dohodka v državi.
Pri odmeri enkratne denarne socialne pomoči se upošte-

vajo vsi dohodki in prejemki, določeni po zakonu o socialnem 
varstvu, ki so jih upravičenec in njegovi družinski člani pridobili 
v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.

V primeru, da dohodki upravičenca presegajo minimalni 
dohodek za več kot 100 %, se enkratna denarna socialna po-
moč ne odobri.

5. člen
Višina enkratne denarne socialne pomoči znaša največ 

do višine osnovnega zneska minimalnega dohodka in se v 
posameznem primeru določi glede na stopnjo materialne ogro-
ženosti posameznika.

Izjemoma se lahko dodeli do 50 % višji znesek od določe-
nega, če se ugotovi, da posameznik ali družina živi v izjemno 
hudi materialni stiski in ogroženosti in to izkazuje z ustreznimi 
potrdili in dokazili (dolgotrajna bolezen, nenadna smrt v družini 
…).

Enkratna denarna socialna pomoč ni namenjena plačilu 
stroškov, ki se krijejo iz drugih proračunskih sredstev občine 
(subvencija najemnin).

6. člen
Enkratna denarna socialna pomoč se lahko upravičencu 

dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadla po izračunu, ali pa 
se mu ne dodeli, če:

– se ugotovi, da je dejanski socialni položaj prosilca in 
družinskih članov boljši, kot izhaja iz podatkov in dokazil v 
vlogi prosilca,

– se ugotovi, da je kdo od družinskih članov, ki prebivajo 
na istem naslovu, že prejel denarno pomoč iz občinskih prora-
čunskih virov v tekočem letu,

– z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po 
zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz zakona 
o socialnem varstvu skupaj z upravičencem,

– se ugotovijo kakršnikoli utemeljeni razlogi za neupravi-
čenost do denarne pomoči,

– je v zaporu.

7. člen
Denarna enkratna pomoč se lahko nakaže:
– upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopni-

ku neposredno na njegov osebni račun,
– drugi pravni osebi, kadar gre za plačilo bodočih ali zapa-

dlih obveznosti ali če se oceni, da pomoč ne bi bila namensko 
porabljena.

IV. NAMEN DENARNE SOCIALNE POMOČI

8. člen
Denarna enkratna pomoč socialno ogroženim posamezni-

kom in družinam je namenjena za:
– šoloobvezne otroke: nakup šolskih potrebščin, šola v 

naravi,
– plačilo najnujnejših življenjskih stroškov (električna 

energija, plin, voda, komunala, ogrevanje),
– pomoč pri nakupu kurjave in ozimnice,
– bolne (ortopedski in tehnični pripomočki, doplačilo zdravil),
– kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne 

materialne ogroženosti.

V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE 
SOCIALNE POMOČI

9. člen
Pravico do pomoči posamezniku oziroma družini v stiski 

lahko upravičenec vloži enkrat letno kot pomoč pri razrešitvi 
trenutne materialne stiske.

Izjemoma se lahko upravičencem denarna socialna po-
moč dodeli dvakrat v istem letu, in sicer:

– v primeru nastanka brezposelnosti, ko posameznik za-
radi dohodkov iz preteklih treh mesecev ni upravičen do redne 
denarne socialne pomoči pri pristojnem centru za socialno 
delo, njegova vloga za pridobitev denarnega nadomestila za 
brezposelnost pri pristojnem zavodu za zaposlovanje pa še ni 
ugodno rešena in

– ko posameznik preneha prejemati denarno nadomestilo 
pri pristojnem zavodu za zaposlovanje, ni pa še upravičen do 
redne denarne socialne pomoči zaradi dohodkov iz preteklih 
treh mesecev pri pristojnem centru za socialno delo.

Postopek za uveljavitev enkratne denarne socialne pomo-
či se uvede na zahtevo upravičenca pri Centru za socialno delo 
Novo mesto in sicer na obrazcu »Vloga za dodelitev denarne 
socialne pomoči Mestne občine Novo mesto«.

Vlagatelj mora priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjeva-
nju pogojev, ki jih organ potrebuje v postopku odločanja.

10. člen
Center za socialno delo po preverjanju vseh podatkov in 

dokazil pripravi mnenje, ki ga posreduje občinski upravi. Na 
podlagi pridobljenih mnenj občinska uprava odloči o višini in 
nakazilu enkratne denarne socialne pomoči.

11. člen
V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku pri-

stojni občinski organ v roku 30 dni od prejema vloge in mnenja 
centra, izda sklep o upravičenosti in višini enkratne denarne 
socialne pomoči.

Zoper sklep je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. 
Pritožba se lahko vloži v 8 dneh od dneva vročitve sklepa.

VI. KONČNE DOLOČBE

12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o dodeljevanju socialnih pomoči v Mestni občini Novo mesto 
(Uradni list RS, št. 63/98).
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13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 12205-57/2012
Novo mesto, dne 15. januarja 2013

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

190. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
za območje opremljanja Podbreznik

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 
– ZUPUDPP-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10 (ZLS-R)), 
17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih 
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za 
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 
16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, 
št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto 
na 19. seji dne 20. 12. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o programu opremljanja stavbnih zemljišč  
za območje opremljanja Podbreznik

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

mu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Pod-
breznik (Uradni list RS, št. 57/09), v nadaljnjem besedilu odlok.

2. člen
V 1. členu se za prvim odstavkom doda drugi odsta-

vek, ki se glasi: ”Določila tega odloka se uporabljajo pri 
odmeri komunalnega prispevka za novo načrtovano komu-
nalno opremo v skladu z določili Odloka o ZN Podbreznik 
s spremembami in dopolnitvami, medtem ko se pri odmeri 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v 
tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki 
ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka 
za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: 
Splošni odlok MONM).

Splošni odlok MONM se uporablja tudi pri vseh ostalih 
vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se na-
našajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, podlage 
za odmero komunalnega prispevka, izračun komunalnega pri-
spevka, vključno s posebnimi primeri obračuna komunalnega 
prispevka, odmero komunalnega prispevka, oprostitve plačil 
komunalnega prispevka in priključevanje obstoječih objektov 
na novozgrajeno komunalno opremo s posebnimi določbami 
glede oprostitev.

3. člen
V 7. členu se v zadnjem stavku »(Uradni list RS, 

št. 21/08)« nadomesti z » (Uradni list RS, št. 62/10)« oziroma 
z vsakokrat veljavnim Splošnim odlokom MONM.«

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

»8. člen
»Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki 

odpadejo na območje opremljanja po cenah september 2012 
znašajo 7.766.856,50 EUR. Obračunski stroški nove komu-
nalne opreme so glede na skupne stroške znižani za tisti del 
infrastrukture, ki se vsebinsko nanaša na širše območje in ni 
namenjen samo območju opremljanja, ter po cenah september 
2012 znašajo 7.689.855,87 EUR. Postavke so razdeljene na že 
zgrajeno in še predvideno infrastrukturo.

Tabela: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno 
opremo

Postavka Skupni stroški  
(v EUR)

Obračunski 
stroški  

(v EUR)

Že zgrajeno: 4.653.649,56 4.576.648,93

1. Cestno omrežje 2.575.132,23 2.506.971,95

2. Kanalizacija 1.624.194,15 1.624.194,15

3. Vodovod 99.094,60 99.094,60

4. Javna razsvetljava 150.971,03 142.130,67

5. Krajinska arhitektura 133.925,22 133.925,22

6. Kabelska kanalizacija 70.332,33 70.332,33

0,00

Še ni zgrajeno 3.113.206,94 3.113.206,94

6. Cestno omrežje 1.949.055,40 1.949.055,40

7. Kanalizacija 518.165,04 518.165,04

8. Vodovod 183.465,59 183.465,59

9. Javna razsvetljava 38.768,29 38.768,29

10. Kabelska kanalizacija 34.064,29 34.064,29

11. Krajinska arhitektura 389.688,33 389.688,33

Skupaj 7.766.856,50 7.689.855,87
«

5. člen
V prvem stavku 10. člena se napovedni stavek, ki se glasi: 

»Okvirni terminski plan je sledeč:« črta in nadomesti s stavkom, 
ki se glasi: »Komunalno opremljanje obračunskega območja 
ima naslednji okvirni časovni načrt:

V prvi alineji 10. člena odloka se »l 2008« nadomesti z 
»l. 2013«.

V drugi alineji 10. člena odloka se »l 2012« nadomesti z 
»l. 2015«.

V tretji alineji 10. člena odloka se »leto 2013« nadomesti 
z »l. 2016«.

V četrti alineji 10. člena odloka se »december 2013« 
nadomesti z »december 2016.«.

6. člen
V 11. členu se v predzadnjem odstavku piko na koncu 

nadomesti z vejico in doda naslednjo vsebino: »oziroma se 
povzame po vsakokrat veljavnem Splošnem odloku MONM.«

Zadnji odstavek 11. člena se spremeni, tako da glasi: 
»Faktorji dejavnosti po tem Odloku so enaki vsakokrat veljav-
nim faktorjem po Splošnem Odloku MONM.«

7. člen
V prvem odstavku 12. člena se tabela spremeni tako da 

se glasi:
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»Obračunski stroški na enoto za novo infrastrukturo

Postavka Cp(ij)  
(EUR/m2)

Ct(ij)  
(EUR/m2)

Cpi Cti
Že zgrajeno:
1. Cestno omrežje 15,5501 10,8519
2. Kanalizacija 10,0745 7,0306
3. Vodovod 0,6147 0,4289
4. Javna razsvetljava 0,8816 0,6152
5. Krajinska arhitektura 0,8307 0,5797
6. Kabelska kanalizacija 0,4363 0,3044
Še ni zgrajeno
6. Cestno omrežje 12,0895 8,4368
7. Kanalizacija 3,2140 2,2430
8. Vodovod 1,1380 0,7942
9. Javna razsvetljava 0,2405 0,1678
10. Kabelska kanalizacija 0,2113 0,1475
Skupaj: 47,6982 33,2869

«
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri določanju obračunskih stroškov na enoto mere za 

investicije v obstoječo komunalno opremo se obvezno uporabi 
zadnji veljavni Odlok o komunalnem prispevku v Mestni občini 
Novo mesto.

Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno 
komunalno opremo, izračunanem v skladu z določili tega odlo-
ka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno 
komunalno opremo po splošnem odloku, na podlagi katerega 
se investitorjem odmeri komunalni prispevek za:

– primarno omrežje cest (C1 – omrežje cest – delno 
opremljeno območje),

– primarno in sekundarno omrežje kanalizacije (K1 – 
omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje),

– primarno omrežje vodovoda (V1 – omrežje vodovoda – 
delno opremljeno območje),

– objekte ravnanja z odpadki (KOM – ravnanje z odpadki 
– območje celotne občine),

– odprte javne površine (JP – odprte javne površine – ob-
močje naselja Novo mesto).«

8. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obračunski stroški za novo komunalno opremo so upo-

števani na datum september 2012, obračunski stroški za ob-
stoječo komunalno opremo pa se upoštevajo glede na datum 
objave zadnje veljavne verzije Odloka o komunalnem prispevku 
v Mestni občini Novo mesto.«

9. člen
Za 14. členom se doda 15. člen z naslednjo vsebino:

»15. člen
(Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja 

na podlagi pogodbe o opremljanju v novo načrtovano 
komunalno opremo)

V primeru izvedbe dela komunalne opreme na podlagi 
sklenitve pogodbe o opremljanju v skladu z določili 8. člena 
tega odloka se šteje, da je investitor v naravi poravnal tisti del 
komunalnega prispevka, ki se nanaša na komunalno opremo, 
ki jo je zgradil. V tem primeru se investitorju priznana vlaganja 
po pogodbi o opremljanju upoštevajo pri odmeri komunalnega 
prispevka za novo predvideno komunalno opremo.«

10. člen
(Dostop do podatkov)

Sedanji 15. člen postane 16. člen in se spremeni tako, 
da se glasi: »Spremembe in dopolnitve Programa opremljanja 

(oktober 2012), vključno s prilogami, so na vpogled na sedežu 
Mestne občine Novo mesto«.

11. člen
(Veljavnost)

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

Št. 354-22/2011
Novo mesto, dne 20. decembra 2012

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

191. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Brusnice

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: 
U-I-34/94, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 
41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – 
popr., 65/09 – popr., 20/11 in 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) 
ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list 
RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo 
mesto na 19. seji dne 20. 12. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Brusnice

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

novitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Brusnice (Uradni list RS, št. 75/08 in 53/10).

2. člen
6. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega 

izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednje prostorske 
okoliše: 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0364 
0365 0366 0367 0368 0369 0370 0478 0493.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 600-11/2012
Novo mesto, dne 20. decembra 2012

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

192. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Bršljin

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: 
U-I-34/94, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 
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41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 
– popr., 65/09 – popr., 20/11 in 40/12 – ZUJF, 57/12 –ZPCP-2D) 
ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list 
RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo 
mesto na 19. seji dne 20. 12. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Bršljin

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

novitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Bršljin (Uradni list RS, št. 75/08 in 53/10).

2. člen
6. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega 

izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednje prostorske 
okoliše: 0071 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 
0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 
0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0210 0255 0256 
0257 0258 0259 0439 0476 0484 0491 0494 0495 0497 0513 
0515 0516 0521 0522 0523 0524.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 600-10/2012
Novo mesto, dne 20. decembra 2012

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l. r.
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MINISTRSTVA
193. Pravilnik o spremembah Pravilnika 

o določanju cen subvencioniranega prevoza

Na podlagi četrtega odstavka 114.d člena Zakona o pre-
vozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – 
popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF in 57/12) in 2. člena 
Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni 
list RS, št. 61/00) izdaja minister za infrastrukturo in prostor v 
soglasju z ministrom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
in ministrom za delo, družino in socialne zadeve

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o določanju cen 

subvencioniranega prevoza

1. člen
V Pravilniku o določanju cen subvencioniranega prevoza 

(Uradni list RS, št. 65/12 in 102/12) drugi odstavek 4. člena 
spremeni tako, da se glasi:

»(2) Cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo 
plača upravičenec, znaša:

– za 1. razred oddaljenosti: 20 eurov;
– za 2. razred oddaljenosti: 30 eurov;
– za 3. razred oddaljenosti: 50 eurov.«.

2. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset 

voženj, ki jo plača upravičenec, znaša 15 eurov.«.

3. člen
(prehodna določba)

Ne glede na določbe 4. in 5. člena pravilnika, lahko 
upravičenec, ki je uveljavil pravico do nakupa subvencioni-

rane mesečne vozovnice oziroma subvencionirane mesečne 
vozovnice za deset voženj za mesec januar 2013, za izdajo 
subvencionirane mesečne vozovnice oziroma subvencionirane 
mesečne vozovnice za deset voženj za mesec marec 2013, 
plača znižano ceno subvencionirane mesečne vozovnice ozi-
roma subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj.

Znižana cena subvencionirane mesečne vozovnice ozi-
roma subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj za 
mesec marec 2013 se izračuna kot razlika med ceno, ki bi jo 
moral upravičenec plačati za mesec marec 2013 in vrednostjo 
kompenzacije, ki pomeni razliko med ceno, ki jo je plačal upra-
vičenec v mesecu januarju 2013 in ceno, ki bi jo moral plačati 
za mesec marec 2013.

4. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-17/2013/1
Ljubljana, dne 17. januarja 2013
EVA 2013-2430-0004

Zvone Černač l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor

Soglašam!

dr. Žiga Turk l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Soglašam!

mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister

za delo, družino in socialne zadeve
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ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne 
vremenske napovedi, Protokola o spremembah 
– Sprememb Konvencije o ustanovitvi Evropske-
ga centra za srednjeročne vremenske napovedi 
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