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DRŽAVNI ZBOR
2959. Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 
(ZDDPO-2J)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena 
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije 
izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov 
pravnih oseb (ZDDPO-2J)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2J), ki ga je spre-
jel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. septembra 
2013.

Št. 003-02-8/2013-2
Ljubljana, dne 2. oktobra 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 
(ZDDPO-2J)

1. člen
V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list 

RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 
43/10, 59/11, 24/12, 30/12 in 94/12) se 28. člen črta.

2. člen
V 32. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za posojila delničarja oziroma družbenika po prvem 

odstavku tega člena se štejejo tudi posojila osebe, ki se ka-
darkoli v davčnem obdobju šteje za povezano osebo tako, da 
ima delničar oziroma družbenik ali njegovi družinski člani hkrati 
neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % delnic ali dele-
žev v kapitalu ali glasovalnih pravic v zavezancu in tej osebi. 
Za družinskega člana po tem členu se šteje družinski član iz 
drugega odstavka 16. člena tega zakona.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odsta-

vek, se besedilo »vplačanega kapitala, prenesenega čistega 

dobička in rezerv na zadnji dan vsakega meseca v davčnem 
obdobju« nadomesti z besedilom »kapitala na začetku in kon-
cu davčnega obdobja, pri čemer se za kapital upoštevajo vse 
sestavine kapitala na podlagi zakona in v skladu z njim uvede-
nimi računovodskimi standardi razen čistega poslovnega izida 
poslovnega leta«.

3. člen
Besedilo 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanec, ki v postopku prisilne poravnave po zakonu, 

ki ureja postopke zaradi insolventnosti, v davčno osnovo ne 
vključi prihodkov zaradi prenehanja obveznosti družbe, izgubi 
pravico do pokrivanja davčne izgube iz preteklih let v znesku 
teh obveznosti.«.

4. člen
V 58. členu se besedilo »iz 302. do 305. člena Zakona 

o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 
št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo)« nadomesti z besedi-
lom »v zvezi s kolektivnim prostovoljnim dodatnim pokojninskim 
zavarovanjem po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje«.

5. člen
V 60. členu se število »15« nadomesti s številom »17«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku od 

dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 30/12) se v 5. členu 
za letnico »2013« doda pika, preostalo besedilo pa se črta.

7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije. Določbe spremenjenega 
32. in 60. člena zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 
2014. Do začetka uporabe spremenjenega 32. in 60. člena 
zakona se uporabljata 32. in 60. člen Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 
76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 
30/12 in 94/12).

Št. 435-02/13-3/13
Ljubljana, dne 24. septembra 2013
EPA 1303-VI

Državni zbor
Republike Slovenije

Janko Veber l.r.
Predsednik

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2960. Ukaz o imenovanju članice Uradniškega sveta

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 175. člena in 
drugega odstavka 176. člena Zakona o javnih uslužbencih 
(Uradni list RS, št. 63/07, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – 
ZZavar-E, 74/09 Odl. US: U-I-136/07-13, 40/12 – ZUJF) 
izdajam

U K A Z
o imenovanju članice Uradniškega sveta

Za članico Uradniškega sveta namesto prof. dr. Janeza 
Čebulja imenujem mag. Heleno Kamnar.

Št. 003-03-4/2012-7
Ljubljana, dne 19. septembra 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2961. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki 
Uzbekistan

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno preči-
ščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 
– ZUTD) izdajam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Republiki Uzbekistan

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Republiki Uzbekistan s sedežem v Moskvi postavim 
mag. Primoža Šeliga.

Št. 501-03-39/2013-2
Ljubljana, dne 1. oktobra 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2962. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Združenih 
mehiških državah

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno preči-
ščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 
– ZUTD) izdajam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Združenih mehiških državah

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Združenih mehiških državah s sedežem v Washing-
tonu postavim dr. Boža Cerarja.

Št. 501-03-38/2013-2
Ljubljana, dne 1. oktobra 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

MINISTRSTVA
2963. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za etilometre

Na podlagi prvega in petega odstavka 9. člena, petega 
odstavka 11. člena in za izvrševanje 12. člena Zakona o mero-
slovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) 
izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

P R A V I L N I K
o meroslovnih zahtevah za etilometre

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa meroslovne in tehnične zahteve, ki 
jih morajo izpolnjevati etilometri, način označevanja ter postop-
ke ugotavljanja skladnosti in overitev.

(2) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informi-
ranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbira-
nje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih 
predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), zadnjič 
spremenjeno z Uredbo (EU) št. 1025/2012 Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standar-
dizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS 
ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evrop-
skega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 
87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta (UL L št. 316 z dne 14. 11. 2012, str. 12).

2. člen
(pomen izrazov)

V tem pravilniku uporabljeni izrazi in simboli imajo nasle-
dnji pomen:

– »etilometer« je merilni instrument za merjenje koncen-
tracije etanola v izdihanem zraku;

– »največji dopustni pogrešek« (v nadaljnjem besedilu: 
NDP) je skrajna vrednost merilnega pogreška, ki jo glede na 
znano referenčno vrednost za dano meritev, merilni instrument 
ali merilni sistem dopuščajo specifikacije ali predpisi;

– »vplivna veličina« je veličina, ki pri neposrednem mer-
jenju ne vpliva na veličino, ki se dejansko meri, vpliva pa na 
razmerje med kazanjem in merilnim rezultatom;

– »naznačeni obratovalni pogoj« je obratovalni pogoj, ki 
mora biti med merjenjem izpolnjen, da bo merilni instrument ali 
merilni sistem deloval, kot je zasnovan;
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– »motnja« je vplivna veličina, katere vrednost je znotraj 
omejitev, določenih v zvezi z ustrezno zahtevo, vendar zunaj 
določenih naznačenih obratovalnih pogojev merilnega instru-
menta;

– »lezenje« je zvezno ali stopenjsko spreminjanje kazanja 
s časom zaradi sprememb meroslovnih lastnosti merilnega 
instrumenta;

– »spominski učinek« je razlika med rezultatoma meritev 
iste koncentracije etanola, če smo med obema meritvama iste 
koncentracije izmerili vzorec s specificirano višjo koncentracijo 
etanola;

– »stacionarni etilometer« je etilometer, ki je namenjen 
samo za uporabo na stalnih lokacijah znotraj zgradb ali na 
mestih s stabilnimi okoljskimi pogoji delovanja;

– »prenosni etilometer« je etilometer, ki je namenjen za 
uporabo znotraj ali zunaj zgradb in za mobilno uporabo z la-
stnim virom napajanja;

– »mobilni etilometer« je etilometer, ki je namenjen za 
mobilno uporabo z napajanjem iz akumulatorja vozila.

II. MEROSLOVNE IN TEHNIČNE ZAHTEVE

3. člen
(splošna načela)

(1) Etilometer mora zagotavljati visoko raven meroslovne 
zaščite, da bi lahko vsakdo, ki ga merjenje zadeva, zaupal 
rezultatom meritev, ter mora biti zasnovan in proizveden na 
visoki kakovostni ravni merilne tehnologije in varovanja merilnih 
podatkov.

(2) Rešitve, ki se sprejmejo zaradi izpolnjevanja zahtev 
tega pravilnika, morajo upoštevati predvideno uporabo etilo-
metra in vse predvidljive zlorabe etilometra.

(3) Etilometer mora biti zasnovan tako, da je mogoče 
izvesti vsak pregled in preskus, ki je predpisan s tem pravil-
nikom.

4. člen
(NDP)

(1) V okviru naznačenih obratovalnih pogojev in v od-
sotnosti motenj merilni pogrešek etilometra ne sme presegati 
vrednosti NDP.

(2) NDP so sledeči:

Prava vrednost (mg/l) NDP (mg/l)

< 0,4 ± 0,02

≥ 0,4
≤ 2 ± (0,05 x prava vrednost)

> 2 ± (0,5 x prava vrednost – 0,9)

5. člen
(naznačeni obratovalni pogoji in motnje)

(1) Proizvajalec etilometra mora določiti klimatsko, me-
hansko in elektromagnetno okolje, v katerem se etilometer 
lahko uporablja, oskrbo z električno energijo in druge vplivne 
veličine, ki lahko vplivajo na njegovo točnost in navesti, ali je 
etilometer namenjen za uporabo kot stacionarni, prenosni ali 
mobilni etilometer.

(2) Proizvajalec mora določiti naslednje naznačene vred-
nosti za obratovalne pogoje:

1. za merjeno veličino:
– merilno območje, ki mora biti v območju od 0 mg/l do 

najmanj 2 mg/l;
2. za izdihan zrak:
– prostornino, ki mora biti najmanj 1,2 l,
– trajanje izdiha, ki mora biti najmanj 5 s,
– pretok, ki mora biti najmanj 6 l/min in
– protitlak, ki ne presega 25 hPa (pri pretoku 12 l/min);

3. za klimatske vplivne veličine:
– za stacionarne etilometre: najmanj temperaturno obmo-

čje od + 5 °C do + 30 °C in
– za prenosne in mobilne etilometre: najmanj temperatur-

no območje od – 10 °C do + 40 °C;
4. za vplivne veličine električnega napajanja:
– vrednost (območja) napajalne napetosti in omrežne 

frekvence;
5. za okoljski tlak:
– območje, ki mora ležati med 860 hPa in 1060 hPa.
(3) Glede na klimatsko okolje delovanja, v katerem 

se bo etilometer predvidoma uporabljal, je za prenosne in 
mobilne etilometre potreben preskus s stalno vlažno vročino 
(nekondenzirajočo) in s ciklično vlažno vročino (kondenzi-
rajočo).

(4) V zvezi z mehanskim okoljem je treba upoštevati na-
slednje vplivne veličine:

– mehanske sunke in
– tresljaje, pri prenosnih in mobilnih etilometrih.
(5) V zvezi z elektromagnetnim okoljem je treba upošte-

vati naslednje vplivne veličine:
– prekinitve napetosti,
– kratkotrajne upade napetosti,
– napetostne prehodne pojave na napajalnih in signalnih 

vodih,
– elektrostatične razelektritve,
– radiofrekvenčna elektromagnetna polja,
– inducirana radiofrekvenčna elektromagnetna polja na 

napajalnih in signalnih vodih in
– napetostne udare na napajalnih vodih in signalnih vodih.
(6) Druge vplivne veličine, ki jih je treba upoštevati, so:
– spremembe napetosti,
– spremembe omrežne frekvence,
– skladiščenje,
– skupni delež ogljikovodikov v okoliškem zraku,
– koncentracija CO2.

6. člen
(dopusten učinek motenj in ostalih vplivnih veličin)
(1) V okviru naznačenih obratovalnih pogojev in v priso-

tnosti motenj iz 5. člena tega pravilnika sme biti učinek motenj 
na etilometer tak, da sprememba merilnega rezultata ni večja 
od NDP za ta merilni rezultat. Če je ali bi bila sprememba 
merilnega rezultata večja od NDP za ta merilni rezultat, eti-
lometer opozori, da meritev ni veljavna ali pa meritve sploh 
ne izvede.

(2) Etilometer mora biti zasnovan in izdelan tako, da v 
primeru prisotnosti fizioloških vplivnih veličin acetona, metano-
la, izopropanola ali ogljikovega monoksida, vpliv posamezne 
substance na merilni rezultat ni večji kot 0,1 mg/l.

7. člen
(temeljna pravila za preskušanje in določanje pogreškov)

(1) Skladnost z zahtevami iz 4. in 6. člena tega pravil-
nika je treba preveriti za vsako primerno vplivno veličino. 
Zahteve veljajo, kadar se uporabi vsaka posamezna vplivna 
veličina in se njen učinek ocenjuje ločeno ter se druge vpliv-
ne veličine ohranjajo relativno konstantne pri referenčnih 
vrednostih.

(2) Meroslovni preskusi se izvajajo ob prisotnosti vplivne 
veličine ali po tem, pri čemer je treba upoštevati tiste razmere, 
ki ustrezajo običajnemu stanju delovanja etilometra, ko se bo 
ta vplivna veličina verjetno pojavila.

8. člen
(ponovljivost)

Merjenje iste merjene veličine v enakih razmerah mora v 
zaporednih meritvah dati zelo podobne rezultate. Standardni 
odmik merilnih rezultatov mora biti manjši ali enak 1/3 NDP.
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9. člen
(lezenje)

(1) Lezenje merilnega rezultata pri koncentraciji 0,00 mg/l 
mora biti manjše kot 0,010 mg/l v štirih urah.

(2) Lezenje merilnega rezultata pri koncentraciji 0,40 mg/l 
mora biti manjše kot 0,010 mg/l v štirih urah ter manj kot 
0,020 mg/l v dveh mesecih.

10. člen
(spominski učinek)

Spominski učinek pri veliki razliki v koncentraciji etanola in 
spominski učinek pri majhni razliki v koncentraciji etanola mora 
biti manjši kot 0,010 mg/l.

11. člen
(vzdržljivost)

(1) Etilometer mora biti zasnovan tako, da v okoljskih 
pogojih, za katere je zasnovan, izpolnjuje zahteve glede 
NDP v uporabi, ki so določeni v 30. členu tega pravilnika, 
najmanj za obdobje iz 28. člena tega pravilnika, če je pravil-
no nameščen ter se vzdržuje in uporablja v skladu z navodili 
proizvajalca.

(2) Proizvajalec mora opredeliti časovno obdobje iz prejš-
njega odstavka, ki mora biti v skladu z ostalo predloženo doku-
mentacijo v postopku odobritve tipa merila.

12. člen
(primernost)

(1) Etilometer mora biti primeren za predvideno uporabo, 
upoštevajoč praktične delovne pogoje, ter uporabniku ne sme 
postavljati nerazumnih zahtev zato, da bi pridobil pravilne me-
rilne rezultate.

(2) Etilometer mora biti dovolj vzdržljiv in njegovi kon-
strukcijski materiali morajo biti primerni za razmere, v katerih 
je predvidena njegova uporaba.

(3) Etilometer mora biti zasnovan tako, da omogoča me-
roslovni pregled merila tudi po dajanju v promet in začetku upo-
rabe. Posebna oprema ali programska oprema za ta pregled 
mora biti po potrebi del etilometra.

(4) Vsa programska oprema etilometra je bistvenega po-
mena za meroslovne lastnosti etilometra.

13. člen
(prekinitev izdiha)

Etilometer mora opozoriti na prekinitev izdiha med pi-
hanjem ter na neizpolnjevanje zahtev druge točke drugega 
odstavka 5. člena tega pravilnika in prekiniti merjenje.

14. člen
(prisotnost etanola v ustih)

Etilometer mora opozoriti na kontaminacijo izdihanega 
zraka z etanolom v ustih in prekiniti merjenje.

15. člen
(merilni cikel)

(1) Etilometer mora imeti merilni cikel, ki vključuje dve 
meritvi, pri čemer vsaka meritev ustreza enemu izdihu. Med 
meritvama morata miniti najmanj 2 minuti.

(2) Etilometer mora prikazati rezultata obeh meritev. Kot 
končni rezultat mora prikazati in samodejno natisniti manjšo 
vrednost izmed rezultatov obeh meritev, razen v primeru, ko 
končni rezultat ni veljaven. Če končni rezultat ni veljaven, mora 
etilometer na to opozoriti.

(3) Končni rezultat ni veljaven, če je razlika med rezulta-
toma obeh meritev večja od večje izmed sledečih vrednosti:

– 0,10 mg/l,
– 20 % manjše vrednosti izmed rezultatov obeh meritev.

(4) Etilometer mora samodejno preveriti ustreznost delo-
vanja. Etilometer je primeren za uporabo, če:

– pred vsako meritvijo preveri ustreznost programske 
opreme,

– pred vsako meritvijo izvede kontrolo ničle na osnovi 
meritve okoliškega zraka in je ta manjša ali enaka 0,01 mg/l,

– na začetku in koncu merilnega cikla izvede meritev 
notranjega standarda oziroma referenčnega vzorca v območju 
med 0,20 in 0,40 mg/l in rezultat ne odstopa od prave vrednosti 
za več kot 0,03 mg/l.

Po vsakem končanem preverjanju se mora prikazati rezul-
tat preverjanja. Če preverjanje pokaže, da merilo ni primerno za 
uporabo, se mora merjenje samodejno onemogočiti.

16. člen
(detekcijski sistem)

(1) Etilometer mora biti zasnovan tako, da se onemogoči 
vpliv drugih substanc, ki bi lahko vplivale na rezultate meritev.

(2) V ta namen se za merjenje uporablja dva neodvisna 
senzorja, ki delujeta na različnih fizikalno-kemijskih principih ali 
dva infrardeča senzorja, ki delujeta pri dveh različnih valovnih 
dolžinah. Dopustna je tudi enakovredna drugačna izvedba, ki 
je realizirana na podlagi dveh neodvisnih meritev.

17. člen
(vzorčenje)

Etilometer mora biti zasnovan tako, da je onemogoče-
no vdihavanje onesnaženega zraka predhodnih uporabnikov. 
Preprečen mora biti tudi vnos kapljic kondenzata v etilometer.

18. člen
(zaščita pred zlorabo)

(1) Etilometer ne sme omogočati zlorabe in nehotene 
napačne uporabe.

(2) Na meroslovne lastnosti etilometra se ne sme ne-
dopustno vplivati s priključevanjem druge naprave, z nobeno 
lastnostjo priključene naprave ali s katero koli drugo oddaljeno 
napravo, ki komunicira z etilometrom.

(3) Del strojne opreme, ki je bistvenega pomena za me-
roslovne lastnosti, mora biti zasnovan tako, da ga je mogoče 
zaščititi. Predvideni zaščitni ukrepi morajo omogočiti dokazlji-
vost možnega posega.

(4) Vsa programska oprema mora biti zlahka prepoznav-
na in zaščitena.

(5) Prepoznavnost programske opreme se zagotovi preko 
kontrolne vsote, ki se izračuna na zahtevo in nato prikaže na 
zaslonu etilometra.

(6) Dokaz o posegu v merilo preko programske opreme 
mora biti na voljo najmanj za obdobje iz 28. člena tega pravil-
nika.

(7) Merilni podatki, programska oprema in meroslovno 
pomembni parametri, ki so shranjeni ali se prenašajo, morajo 
biti primerno zaščiteni proti zlorabi ali nepravilni uporabi.

19. člen
(kazanje rezultata)

(1) Rezultati meritev morajo biti prikazani na zaslonu. 
Končni rezultat mora biti natisnjen v skladu z zahtevo drugega 
odstavka 15. člena tega pravilnika.

(2) Kazanje vsakega merilnega rezultata mora biti jasno 
in nedvoumno ter opremljeno z znaki in napisi, ki so potrebni 
za obveščanje uporabnika o pomenu merilnega rezultata. Pri 
normalnih pogojih uporabe mora biti odčitavanje enostavno. 
Dodatna kazanja se lahko uporabljajo, če jih ni mogoče zame-
njati z merilnimi rezultati.

(3) Natisnjen merilni rezultat mora biti enostavno čitljiv 
in obstojen.

(4) Vsi prikazi in izpisi morajo biti v slovenskem jeziku 
oziroma morajo biti podani tako, da je zagotovljena ustrezna 
informiranost vseh uporabnikov etilometra.
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20. člen
(merska enota in razdelek)

(1) Etilometer mora kazati in izpisati merilni rezultat v mg/l.
(2) Merska enota ali njen simbol morata biti navedena v 

neposredni bližini številčne vrednosti.
(3) Etilometer mora biti dovolj občutljiv in njegov prag 

odzivnosti mora biti dovolj nizek za predvideno merilno nalogo.
(4) Vrednost razdelka kazanja pri overitvi (preskusnega raz-

delka) mora biti 0,001 mg/l. Vrednost razdelka kazanja pri uporabi 
etilometra mora biti 0,01 mg/l. Pri tem mora biti izmerjena vrednost 
prikazana tako, da je zaokrožena navzdol na dve decimalni mesti.

21. člen
(ustniki)

Pri izvedbi meritev z etilometrom se morajo uporabljati 
ustniki za enkratno uporabo, ki morajo biti zapakirani posamič-
no. Po vsakem izdihu je ustnik treba zamenjati.

III. NAPISI IN OZNAKE

22. člen
(napisna ploščica)

(1) Etilometer mora imeti na vidnem mestu nameščeno 
napisno ploščico z naslednjimi podatki:

– firmo oziroma ime ali znak proizvajalca,
– vrsto merila (etilometer), tip,
– oznako odobritve tipa merila (uradna oznaka),
– tovarniško številko in leto proizvodnje,
– merilno območje,
– območje okoljskih temperatur, v katerem se lahko upo-

rablja etilometer,
– vrednost oziroma območje vrednosti napajalne napeto-

sti in omrežne frekvence.
(2) Napisi na etilometru morajo biti v slovenskem jeziku 

oziroma morajo biti podani tako, da je zagotovljena ustrezna 
informiranost vseh uporabnikov etilometra.

(3) Vse oznake in napisi, ki se zahtevajo, morajo biti jasni, 
neizbrisljivi, nedvoumni in neprenosljivi.

23. člen
(navodilo za uporabo)

(1) Etilometru mora biti priloženo navodilo za uporabo v 
slovenskem jeziku.

(2) Navodilo za uporabo mora biti popolno in jasno ter 
mora vsebovati najmanj:

– navodilo za pravilno uporabo etilometra (izvedba me-
ritev),

– maksimalno in minimalno temperaturo hranjenja,
– naznačene obratovalne pogoje,
– ogrevalni čas,
– pogoje za varno uporabo.
(3) V navodilu za uporabo etilometra mora biti posebno 

opozorilo, da se sme meritev izvesti samo v primeru, da je od 
zadnjega zaužitja hrane ali pijače minilo najmanj 15 minut. Izva-
jalec meritve mora preiskovano osebo na to posebej opozoriti.

IV. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

24. člen
(postopki)

Za etilometer je obvezna odobritev tipa merila, ki ji sledi 
prva overitev.

25. člen
(odobritev tipa)

(1) V postopku odobritve tipa merila se s pregledom 
dokumentacije in vzorca tipa merila ter preskusi ugotavlja, ali 
etilometer izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika.

(2) Pregledi in preskusi za pregled izpolnjevanja zahtev 
tega pravilnika se opravijo na način in pri pogojih, kot jih določa 
mednarodno priporočilo OIML R126 Mednarodne organizacije 
za zakonsko meroslovje (Organisation Internationale de Métro-
logie Légale) (v nadaljnjem besedilu: OIML R126) oziroma na 
drug enakovreden način.

(3) Sklicevanje na OIML R126 izhaja iz članstva Republike 
Slovenije v Mednarodni organizaciji za zakonsko meroslovje.

(4) OIML R126 v angleškem jeziku je dosegljiv na spletni 
strani Mednarodne organizacije za zakonsko meroslovje.

(5) Izpolnjevanje zahteve iz 14. člena tega pravilnika se v 
postopku odobritve tipa merila dodatno preveri s funkcionalnim 
preskusom vzorca tipa merila na reprezentativnem vzorcu naj-
manj desetih odraslih oseb. Funkcionalni preskus izvede ali da 
izvesti Urad. Pri izvedbi funkcionalnega preskusa se izvedejo 
meritve tako, da se omogoči detekcija kontaminacije izdihanega 
zraka z etanolom v ustih. O rezultatih funkcionalnega preskusa 
se sestavi poročilo, ki je del poročila o preskusu tipa merila.

26. člen
(tuja preskusna poročila)

V postopkih iz tega pravilnika se lahko delno ali v celoti 
sprejmejo in priznajo tudi preskusna poročila, kot jih določa 
OIML R126, ki jih je izdal organ za ugotavljanje skladnosti, 
akreditiran za ustrezno področje ugotavljanja skladnosti v zvezi 
z Uredbo (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor 
trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe 
(EGS) št. 339/93 (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30) ali 
pristojni organ za odobritve tipa etilometrov v državi članici EU.

27. člen
(prva overitev)

(1) Postopek pregleda in preskusa etilometra pri prvi 
overitvi obsega:

– identifikacijo etilometra, da se ugotovi njegova skladnost 
z odobrenim tipom,

– preskus etilometra v skladu s tem pravilnikom in
– pregled predpisanih napisov in možnosti za označitev z 

overitvenimi in zaščitnimi oznakami.
(2) Preskus etilometra obsega:
– preskus točnosti in
– preskus ponovljivosti.
(3) Preskusi točnosti in ponovljivosti se opravijo najmanj pri 

petih različnih koncentracijah, tako da je pokrito celotno merilno 
območje. V vsakem izmed prvih dveh koncentracijskih območij, 
definiranih v drugem odstavku 4. člena tega pravilnika, se meritve 
izvedejo pri najmanj dveh koncentracijah. Obvezna je izvedba 
meritev pri koncentraciji 0,00 mg/l. V primeru, da merilno območje 
etilometra ne presega koncentracije 2 mg/l, je obvezna izvedba 
meritev tudi pri tej koncentraciji. V primeru, da merilno območje 
etilometra presega koncentracijo 2 mg/l, je obvezna izvedba me-
ritev tudi v tem koncentracijskem območju. Pri vsaki koncentraciji 
je potrebno opraviti najmanj deset zaporednih meritev.

(4) Rezultati meritev morajo za preskus točnosti izpol-
njevati zahteve iz drugega odstavka 4. člena in za preskus 
ponovljivosti zahteve iz 8. člena tega pravilnika.

V. REDNE IN IZREDNE OVERITVE

28. člen
(rok redne overitve)

Rok za redno overitev etilometra je eno leto.

29. člen
(preskusi)

(1) Pri redni overitvi etilometra se opravi najmanj preskus 
točnosti na način, kot je opredeljen v tretjem in četrtem odstav-
ku 27. člena tega pravilnika.
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(2) Pri izredni overitvi se opravi preverjanje in preskuse 
enako kot je navedeno za prvo overitev v 27. členu tega pra-
vilnika.

(3) Kontrolni sistem, ki se uporablja za preskušanje eti-
lometrov, mora generirati etanolne pare znane koncentracije 
z merilno negotovostjo, ki je manjša ali enaka 1/3 NDP za to 
koncentracijo.

VI. UPORABA

30. člen
(NDP v uporabi)

NDP za etilometre v uporabi so sledeči:

Prava vrednost (mg/l) NDP (mg/l)

< 0,4 ± 0,030

≥ 0,4
≤ 2 ± (0,075 x prava vrednost)

> 2 ± (0,75 x prava vrednost – 1,35)

VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

31. člen
(odobritev tipa in prva overitev)

(1) Etilometri, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika 
veljavno odobritev tipa merila na podlagi Pravilnika o mero-
slovnih zahtevah za etilometre (Uradni list RS, št. 27/02), se 
smejo dati v prvo overitev, če izpolnjujejo zahteve iz 27. člena 
tega pravilnika.

(2) Etilometri, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika 
veljavno prvo overitev na podlagi Pravilnika o meroslovnih 
zahtevah za etilometre (Uradni list RS, št. 27/02), se smejo še 
naprej dajati v redno oziroma izredno overitev, če izpolnjujejo 
zahteve iz 29. člena tega pravilnika.

32. člen
(postopki v teku)

Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, 
se končajo v skladu z določbami tega pravilnika.

33. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati Pra-
vilnik o meroslovnih zahtevah za etilometre (Uradni list RS, 
št. 27/02).

34. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 640-1/2013
Ljubljana, dne 13. septembra 2013
EVA 2013-2130-0003

mag. Stanko Stepišnik l.r.
Minister

za gospodarski razvoj in tehnologijo

2964. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih 
za priglasitev ugotavljanja davčne osnove 
od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih 
prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih 
prihodkov in normiranih odhodkov

Na podlagi drugega odstavka 304. člena Zakona o davč-
nem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 32/12 in 94/12) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o obrazcih za priglasitev 

ugotavljanja davčne osnove od dohodka  
iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov  
in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov  

in normiranih odhodkov

1. člen
V Pravilniku o obrazcih za priglasitev ugotavljanja davčne 

osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdar-
ske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov 
oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (Uradni 
list RS, št. 85/11) se Priloga 1 nadomesti z novo Prilogo 1, ki je 
kot priloga sestavni del tega pravilnika.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-662/2013/10
Ljubljana, dne 26. septembra 2013
EVA 2013-1611-0149

dr. Uroš Čufer l.r.
Minister

za finance
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PRILOGA 1 
 
 
PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU 

 
 

 
 

 
 
 
 

PRIGLASITEV 
ugotavljanja davčne osnove  

od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi  
dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov in 

določitev nosilca dejavnosti 
 
1) Na podlagi drugega odstavka 47. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 30/12 in 94/12; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) in tretjega odstavka 304. člena Zakona o 
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12) priglašam 
ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi 
dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (ustrezno označite): 

a) prostovoljno 
b) obvezno (povprečni skupni dohodek dveh zaporednih predhodnih davčnih let članov kmečkega 

gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti presega znesek, določen v drugem 
odstavku 47. člena ZDoh-2). 

 
2) Davčno osnovo od teh dohodkov želim v prvem letu ugotavljati (ustrezno označite): 
a) na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov,  
b) na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.  

 
3) Osebe, ki v istem kmečkem gospodinjstvu dosegajo dohodke iz opravljanja osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti in druge kmetijske ter dopolnilne dejavnosti na kmetiji, se s podpisom strinjajo z 
določenim nosilcem in s tem, da se za davčne namene uporaba zemljišč, panjev in drugih sredstev, ki so v 
lasti, uporabi ali finančnem najemu članov kmečkega gospodinjstva, ter dohodki iz opravljanja osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, oziroma če se v kmečkem gospodinjstvu opravlja tudi druga 
kmetijska dejavnost ali dopolnilna dejavnost na kmetiji, tudi dohodki druge kmetijske in dopolnilne dejavnosti, 
pripišejo nosilcu. 

 
Seznam članov kmečkega gospodinjstva, ki opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnosti in 
druge kmetijske dejavnosti in dopolnilne dejavnosti na kmetiji: 

 

Zaporedna 

številka 
Ime in priimek Davčna številka Podpis 

1 
 

 
 

 

2 
 

 
 

 

3   
 

          
(ime in priimek nosilca)   (davčna številka) 

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)  (elektronski naslov) 

              
(poštna številka, ime pošte)  (telefonska številka) 
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4   
 

5 
 

 
 

 

 
 
4) Kot nosilec se zavezujem, da bom davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih 
odhodkov ugotavljal najmanj pet davčnih let in da bom v tem času vsako spremembo članov kmečkega 
gospodinjstva priglasil davčnemu organu v 15 dneh po nastanku spremembe, spremembo v zvezi z 
opravljanjem dopolnilne dejavnosti na kmetiji pa v 8 dneh po nastanku spremembe.    

 
 
 
 

V/Na…………………….., dne …..……… …………………………… 
 podpis nosilca 
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA PRIGLASITEV UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE 
OD DOHODKA IZ OSNOVNE KMETIJSKE IN OSNOVNE GOZDARSKE DEJAVNOSTI NA PODLAGI 
DEJANSKIH PRIHODKOV IN ODHODKOV OZIROMA DEJANSKIH PRIHODKOV IN NORMIRANIH 
ODHODKOV 

 
Oseba, ki ga člani kmečkega gospodinjstva1, za katere se po predpisih o dohodnini šteje, da opravljajo 
osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnosti in druge kmetijske ter dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
določijo za nosilca osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (zavezanec), pri davčnem organu z 
obrazcem priglasi ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.  
 
Obrazec se: 
- lahko vloži do 31. oktobra leta pred letom, v katerem člani kmečkega gospodinjstva želijo prostovoljno 

začeti ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov 
in normiranih odhodkov,  

- mora vložiti do 31. oktobra leta po letu, v katerem povprečni skupni dohodek dveh zaporednih  predhodnih 
davčnih let članov kmečkega gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 
preseže znesek, določen v drugem odstavku 47. člena ZDoh-2. 
 

Nosilec dejavnosti v zgornjem delu obrazca navede svoje podatke. 
 

Pod točko 1) se obkroži črko pred ustreznim razlogom za priglasitev. V primeru, da se priglasitev opravi 
prostovoljno, se obkroži črka »a)«. Po 30. marcu 2013 pa so člani kmečkega gospodinjstva dolžni obvezno 
opraviti priglasitev, če izpolnjujejo pogoje. Če torej v letu pred letom priglasitve povprečni skupni dohodek 
dveh zaporednih predhodnih davčnih let članov kmečkega gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti presegel znesek, določen v drugem odstavku 47. člena ZDoh-2, se obkroži črka »b)«.  
 
Pod točko 2) se obkroži črko pred ustreznim načinom, s katerim se želi v prvem letu ugotavljati davčno 
osnovo. V primeru, da se zavezanec odloči za ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske 
in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, se obkroži črka »a)«, 
če pa želi davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavljati na 
podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, obkroži črko »b)«. 
 
V tabelo pod točko 3) se vpišejo podatki o članih kmečkega gospodinjstva, ki dosegajo dohodke iz opravljanja 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in druge kmetijske ter dopolnilne dejavnosti na kmetiji, in 
sicer:  

 
- ime in priimek posameznega člana kmečkega gospodinjstva, 
 
- davčna številka posameznega člana kmečkega gospodinjstva, 

 
- podpis posameznega člana kmečkega gospodinjstva, s katerim posameznik zagotavlja, da se strinja z 

določenim nosilcem in navedenimi pogoji. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Kmečko gospodinjstvo je po drugem odstavku 69. člena ZDoh-2 skupnost ene ali več fizičnih oseb, članov enega ali več 
gospodinjstev, evidentiranih na istem naslovu, ki so na dan 30. junija v davčnem letu po predpisih o prijavi prebivališča stalno ali 
začasno prijavljene na tem naslovu, niso najeta delovna sila  ter se vsaj za enega ali več članov kmečkega gospodinjstva šteje, da 
opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost in njihov skupni dohodek iz osnovne kmetijske  in osnovne gozdarske 
dejavnosti znaša najmanj 200 eurov. 
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2965. Odredba o izdaji Drugega dopolnila k Tretji 
izdaji Slovenskega dodatka k Evropski 
farmakopeji – Formulariuma Slovenicuma 3.2

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

O D R E D B O
o izdaji Drugega dopolnila k Tretji izdaji 

Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji – 
Formulariuma Slovenicuma 3.2

1. člen
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medi-

cinske pripomočke je 15. julija 2013 izdala in založila Drugo 
dopolnilo k Tretji izdaji Slovenskega dodatka k Evropski farma-
kopeji – Formularium Slovenicum 3.2.

2. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-60/2013
Ljubljana, dne 19. septembra 2013
EVA 2013-2711-0037

Tomaž Gantar l.r.
Minister

za zdravje

USTAVNO SODIŠČE
2966. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 

41. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije ni v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-81/11-12
Datum: 18. 9. 2013

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, za-
četem na pobudo Sonje Štramec - Nemec, Ljubljana, in drugih, 
na seji 18. septembra 2013

o d l o č i l o:

Prvi odstavek 41. člena Zakona o integriteti in prepreče-
vanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 43/11 in 69/11 
– uradno prečiščeno besedilo) ni v neskladju z Ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pobudniki so javni uslužbenci, zadolženi za izvedbo 

javnih naročil. Glede na to morajo po prvem odstavku 41. člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju 
ZIntPK) prijaviti Komisiji za preprečevanje korupcije (v nada-
ljevanju Komisija) svoje premoženjsko stanje v obsegu, kot je 
v tem zakonu predpisan za vse zavezance. Pobudniki menijo, 
da dolžnost prijave teh podatkov neposredno posega v njihovo 
pravico do informacijske zasebnosti, in jo razumejo kot kršitev 
pravic, ki so jim zagotovljene v 38. členu Ustave (varstvo oseb-
nih podatkov). Glede obsega ustavnopravnega varstva osebnih 
podatkov in v tem okviru pravice do informacijske zasebnosti 

se sklicujejo na odločbi Ustavnega sodišča št. Up-462/02 z 
dne 13. 10. 2004 (Uradni list RS, št. 120/04, in OdlUS XIII, 86) 
in št. Up-50/99 z dne 14. 12. 2000 (Uradni list RS, št. 1/01, in 
OdlUS IX, 310), iz katerih izhaja, da osebam, ki so prostovoljno 
vstopile v javni prostor zaradi javne funkcije ali javnega nasto-
panja, varstvo po tej ustavni določbi ni zagotovljeno glede tistih 
osebnih podatkov, ki so z javnim udejstvovanjem povezani. 
Pobudniki poudarjajo, da niso vstopili v javno življenje, zato me-
nijo, da bi morali biti osebni podatki o njihovem premoženjskem 
stanju v celoti ustavnopravno zavarovani in da ni utemeljeno, 
da trpijo enak poseg v svoje ustavno zavarovane pravice kot 
funkcionarji.

2. Navajajo, da je poseg v ustavno jamstvo varstva oseb-
nih podatkov sicer dopusten ob pogojih iz tretjega odstavka 
15. člena Ustave, vendar hkrati menijo, da ustavne pravice iz 
38. člena Ustave ni mogoče omejiti na podlagi 15. člena Usta-
ve. Zato po njihovem mnenju izpodbijana določba ZIntPK "ne 
zapade pod 15. člen Ustave". Poudarjajo, da jim izpodbijana 
določba v nasprotju z ustavnim načelom sorazmernosti, ki bi 
ga bilo treba v njihovem primeru razumeti v najožjem pomenu, 
nalaga nesorazmerne obveznosti.

3. Pobudniki poudarjajo, da kot osebe, odgovorne za 
javna naročila, izbor ponudnikov samo predlagajo, ponudnikov 
pa ne izberejo. Tudi niso osebe s posebnimi odgovornostmi 
in pooblastili, kar izkazuje višina njihove plače, ki je ustrezno 
nižja. Navajajo tudi, da so na področju javnih naročil začeli 
delati še pred sprejetjem ZIntPK, ki je uvedel dolžnost po-
polnega razkritja njihovega premoženjskega stanja, zato pri 
izboru zaposlitve te okoliščine niso mogli upoštevati. Menijo, 
da so zaradi različne vsebine odgovornosti v postopkih javnih 
razpisov v drugačnem položaju kot funkcionarji, zato bi jih 
moral ZIntPK obravnavati drugače. Zaradi teh razlogov naj bi 
bila izpodbijana zakonska določba v neskladju tudi z drugim 
odstavkom 14. člena Ustave.

4. Državni zbor na pobudo ni odgovoril.
5. Vlada je poslala mnenje, v katerem poudarja, da je 

namen ZIntPK krepitev delovanja pravne države z metodami 
in ukrepi za krepitev integritete in transparentnosti v javnem 
življenju ter za preprečevanje korupcije, še posebej glede rav-
nanja z javnimi sredstvi. Osebe, odgovorne za javna naročila, 
so po njeni oceni izpostavljene velikim korupcijskim tveganjem, 
zato je ZIntPK utemeljeno posegel v njihovo informacijsko za-
sebnost. Vendar pa, drugače od drugih zavezancev, podatki o 
premoženjskem stanju, ki jih morajo te osebe predložiti Komi-
siji, niso javni. Glede na to Vlada meni, da pobuda za začetek 
postopka za oceno ustavnosti izpodbijane določbe ZIntPK ni 
utemeljena.

6. Komisija opozarja, da je bil ZIntPK po vložitvi pobude še 
dvakrat noveliran in da je zadnja novela osebe, odgovorne za 
javna naročila, izrecno izvzela iz obveznosti javne dostopnosti 
podatkov o njihovem premoženjskem stanju. Do javne objave 
teh podatkov naj nikoli ne bi prišlo tudi po prej veljavni ureditvi 
v ZIntPK, ki je tako obveznost sicer predvidevala. Glede na 
to Komisija meni, da se pobudniki neupravičeno sklicujejo na 
odločbi Ustavnega sodišča, navedeni v pobudi. Pojasnjuje, da 
je obveznost oseb, odgovornih za javna naročila, le v tem, da 
s svojim premoženjskim stanjem seznanijo neodvisni državni 
organ, ki je po zakonu pooblaščen nadzirati premoženjsko 
stanje zavezancev po izpodbijani določbi ZIntPK zaradi pre-
ventivnega delovanja pri preprečevanju korupcije v Republiki 
Sloveniji. V zvezi s tem Komisija opozarja na temeljne namene 
in cilje ZIntPK, razvidne iz zakonodajnega gradiva. Sklicuje se 
tudi na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-57/06 z dne 29. 3. 
2007 (Uradni list RS, št. 33/07, in OdlUS XVI, 22), iz katere 
izhaja stališče Ustavnega sodišča, da zahteva po preprečeva-
nju korupcije izhaja iz splošnega načela zakonitosti delovanja 
državnih organov in njihovih funkcionarjev kot enega izmed 
načel pravne države iz 2. člena Ustave. Komisija pojasnjuje, da 
v veljavni ureditvi funkcionarji in osebe, odgovorne za javna na-
ročila, glede nadzora nad podatki o premoženjskem stanju niso 
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obravnavani enako, ker je javna objava podatkov o njihovem 
premoženjskem stanju različno urejena. Meni, da sporočanje 
osebnih podatkov zaradi nadzora nad premoženjskim stanjem 
do določene mere pomeni poseg v pravico do zasebnosti, kot 
je varovana v 38. členu Ustave, da pa izpodbijana določba na 
najmilejši mogoči način sledi ustavno dopustnemu cilju. Sporna 
obveznost naj bi namreč obstajala le za tiste osebe, odgovorne 
za javna naročila, ki razpolagajo z večjimi zneski proračunskih 
sredstev, izvzete pa so osebe, ki sodelujejo v postopku oddaje 
naročila male vrednosti (11. točka 4. člena ZIntPK). Komisija 
opozarja na "splošno znano dejstvo, da je področje javnega 
naročanja znatno izpostavljeno korupcijskim tveganjem". Po 
oceni Komisije prvi odstavek 41. člena ZIntPK v izpodbijanem 
delu ni v neskladju z 38. členom Ustave.

B. – I.
7. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Ker so bili izpol-

njeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem 
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo 
in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS), je nadaljevalo z odločanjem 
o stvari sami.

8. Osebe, odgovorne za javna naročila, so zavezan-
ci za prijavo podatkov o premoženjskem stanju na podlagi 
ZIntPK (Uradni list RS, št. 45/10, prvi odstavek 41. člena).1 
Po vložitvi pobude sta bili uveljavljeni dve noveli tega zakona 
(Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 26/11 – ZIntPK-A), 
in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/11 – v na-
daljevanju ZIntPK-B). Z ZIntPK-B je bilo besedilo 41. člena 
ZIntPK spremenjeno v celoti. Vendar je bilo besedilo prvega 
odstavka tega člena spremenjeno tako, da je bilo le dopolnje-
no. Dotedanjemu besedilu (z dotedanjimi zavezanci za prijavo 
premoženjskega stanja) je bilo dodano besedilo s še novimi 
zavezanci.2 To pomeni, da izpodbijano pravno pravilo v prvem 
odstavku 41. člena ZIntPK, ne glede na kasnejše spremembe 
te določbe, v nespremenjeni vsebini velja ves čas postopka 
pred Ustavnim sodiščem.

9. ZIntPK-B je za osebe, odgovorne za javna naročila, 
uvedel še tri spremembe. Posebej je uredil časovni vidik spo-
ročanja podatkov o premoženjskem stanju teh oseb (nov tretji 
odstavek 41. člena)3 in njihove podatke izvzel iz siceršnje javne 
objave teh podatkov (spremenjen prvi odstavek 46. člena). 
Spremenil je tudi opredelitev osebe, odgovorne za javna naro-
čila (11. točka 4. člena ZIntPK), iz katere so izpadle osebe, ki 
vodijo postopke javnih naročil male vrednosti in javna naročila, 
za katera ni treba izvesti postopka javnega naročanja. Čeprav 
se te spremembe prav tako nanašajo na pravni položaj pobu-
dnikov, pa za obravnavanje te pobude s procesnopravnega 
vidika niso pomembne, saj pobudniki izpodbijajo le prvi odsta-

1 V času vložitve pobude se je prvi odstavek 41. člena ZIntPK 
glasil:

"(1) Zavezanci po tem poglavju so: poklicni funkcionarji, ne-
poklicni župani in podžupani, uradniki na položaju, poslovodne 
osebe in osebe, odgovorne za javna naročila." 

2 Z ZIntPK-B je bilo v prvem odstavku 41. člena dodano 
naslednje besedilo: "uradniki Državne revizijske komisije za 
revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: 
Državna revizijska komisija) in državljani Republike Slovenije, 
ki opravljajo funkcijo v institucijah in drugih organih EU ter 
drugih mednarodnih institucijah, na katero so bili imenovani 
ali izvoljeni na podlagi napotitve ali predloga Vlade Republike 
Slovenije oziroma Državnega zbora, in njihova dolžnost prijave 
premoženjskega stanja ni drugače urejena z akti institucije in 
drugih organov EU ali drugih mednarodnih institucij, za katero 
opravljajo funkcijo."

3 Po tretjem odstavku 41. člena ZIntPK morajo te osebe 
Komisiji sporočiti podatke o premoženjskem stanju do 31. januarja 
tekočega leta za preteklo koledarsko leto, če so v preteklem kole-
darskem letu sodelovale v postopku javnega naročanja; ne velja 
pa zanje obveznost sporočanja teh podatkov ob prenehanju dela 
in leto dni po tem prenehanju.

vek 41. člena ZIntPK, kolikor določa dolžnost prijave njihovega 
premoženjskega stanja. So pa te spremembe za pravni položaj 
pobudnikov pomembne z vsebinskega vidika, kar je Ustavno 
sodišče upoštevalo pri presojanju skladnosti izpodbijane ure-
ditve z Ustavo.

B. – II.
10. Pobudniki menijo, da je že sama naložitev dolžnosti 

prijaviti svoje premoženjsko stanje Komisiji v neskladju z 
38. členom Ustave. Taka obveznost naj bi posegala v njiho-
vo ustavno varovano pravico do informacijske zasebnosti. 
Iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da je Ustava v 
38. členu z varstvom osebnih podatkov posebej zavarovala 
enega od vidikov posameznikove zasebnosti, t. i. informa-
cijsko zasebnost.4 Vendar zaradi posameznikove vpetosti v 
družbo to varstvo ne more biti absolutno. Posameznik mora 
ob ustavno določenih pogojih dopustiti zbiranje in obdelova-
nje osebnih podatkov. Z namenom preprečitve nevarnosti, ki 
posameznikom v informacijski družbi preti zaradi prenosa in-
formacij o njih, pa jamstva iz 38. člena Ustave prepovedujejo 
prosto, nenamensko zbiranje osebnih podatkov na zalogo, 
posamezniku pa omogočajo uvid v to, kateri segmenti njegove 
zasebnosti so postavljeni na vpogled drugim in s kakšnim na-
menom. Po ustaljeni ustavnosodni presoji vsakršna obdelava 
osebnih podatkov že pomeni poseg v človekovo pravico do 
varstva osebnih podatkov, ki pa je dopusten ob izpolnjenih 
dodatnih ustavnopravnih pogojih. Tako se smejo z zakonom 
določeni osebni podatki z namenom, ki ga mora prav tako 
določiti zakon, obdelovati le, če je cilj (namen) tega posega 
(obdelave) ustavno dopusten (tretji odstavek 15. člena Usta-
ve) in če je poseg skladen s splošnim načelom sorazmernosti 
(2. člen Ustave).5

11. Ustavno sodišče je že večkrat pojasnilo, da vsebinsko 
podobne zahteve kot 38. člen Ustave vsebuje tudi Konvencija o 
varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih 
podatkov (Uradni list RS, št. 11/94, MP, št. 3/94 – v nadalje-
vanju MKVP). Poleg tega, da morajo biti osebni podatki pri-
dobljeni in obdelani pošteno in zakonito, MKVP terja sprejetje 
ukrepov, ki bodo zagotovili, da bodo osebni podatki shranjeni 
za določene in zakonite namene in da ne bodo uporabljeni na 
način, ki ni združljiv s temi nameni, ter da se bodo obdelovali 
le podatki, ki so primerni, ustrezni in niso pretirani glede na 
namen zbiranja (5. člen v zvezi s 4. členom MKVP).6 Podobne 
zahteve varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov 
izhajajo tudi iz Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri ob-
delavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 
(UL L 281, 23. 11. 1995).7

12. S presojo okoliščin, ki vplivajo na obseg pravice do 
informacijske zasebnosti iz prvega odstavka 38. člena Ustave, 
se je Ustavno sodišče že večkrat ukvarjalo. Med drugim je kot 
izhodišče za presojo zapisalo, da prav vsak podatek o posa-
mezniku še ni pravno varovani osebni podatek, temveč tak 
postane glede na njegov kontekst oziroma življenjsko situacijo. 
Osebni podatek, ki uživa varstvo po 38. členu Ustave, je glede 
na to vsaka informacija, ki vsebuje z vidika zasebnosti upo-

4 Glej tudi J. Čebulj v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Re-
publike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske 
študije, Ljubljana 2002, str. 408–411.

5 Tako npr. v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-98/11 z dne 
26. 9. 2012 (Uradni list RS, št. 79/12), 12. točka obrazložitve.

6 Prav tam, 13. točka obrazložitve.
7 Direktiva določa splošna pravila o zakonitosti obdelave 

osebnih podatkov, načela v zvezi s kakovostjo podatkov, merila 
za zakonitost obdelave podatkov, pravice posameznika v zvezi z 
zbiranjem in obdelavo njegovih osebnih podatkov, izjeme in ome-
jitve, zaupnost in varnost obdelave, obveznosti upravljavca zbranih 
podatkov, pravna sredstva, odgovornosti in sankcije, prenos oseb-
nih podatkov v tretje države in vzpostavitev nadzornega organa v 
državah članicah.
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števno sporočilo o določljivem posamezniku.8 Ustavno sodišče 
je v več postopkih z ustavno pritožbo presojalo tudi o obsegu 
ustavno zavarovanih pravic posameznika v primerih kolizije 
teh pravic z drugimi človekovimi pravicami in temeljnimi svo-
boščinami. Za primere kolizije človekovih pravic ali temeljnih 
svoboščin je Ustavno sodišče razvilo pristop, po katerem lahko 
nosilca svoji pravici uresničujeta z zoženim dometom, tako da 
pri izvrševanju pravice enega ne pride do prekomernega po-
sega v pravico drugega. Tako metodo teorija imenuje praktična 
konkordanca in opozarja, da pri tem vprašanju še ne gre za 
posege v človekove pravice oziroma za njihovo omejevanje na 
podlagi tretjega odstavka 15. člena Ustave.9

13. V utemeljitvi pobude se pobudniki sklicujejo na 
stališča Ustavnega sodišča iz dveh odločb, izdanih v po-
stopkih z ustavno pritožbo v primeru kolizije ustavnih pravic 
in temeljnih svoboščin. V primeru prve odločbe je šlo za 
kolizijo med pravico do zasebnosti in svobode izražanja ter 
svobode umetniškega ustvarjanja (35. ter 39. in 59. člen 
Ustave),10 v primeru druge odločbe pa je šlo za kolizijo med 
svobodo govora ter pravico do osebnega dostojanstva in 
časti (39. ter 34. in 35. člen Ustave).11 V slednjem primeru 
je Ustavno sodišče presodilo, da oseba, ki se odloči za 
javno funkcijo oziroma za nastopanje, nujno vzbuja večji 
interes javnosti, kar mora vzeti v zakup, pri čemer je teža te 
okoliščine odvisna od tega, za kakšno stopnjo javne funkcije 
oziroma javnega nastopanja gre. Pobudniki kot argument 
za protiustavnost izpodbijane ureditve poudarjajo dejstvo, 
da niso ne funkcionarji ne osebe, ki bi se odločile nastopati 
v javnosti, zaradi česar bi morali trpeti zmanjšano ustavno 
varstvo svojih osebnih podatkov. Vendar njihov primer ni 
tak, da bi njihova ustavno varovana pravica do informacijske 
zasebnosti trčila oziroma sovpadala (kolidirala) s človekovi-
mi pravicami ali temeljnimi svoboščinami kakega drugega 
posameznika in da bi javno udejstvovanje igralo pomembno 
vlogo pri razlagi uresničevanja teh pravic zaradi razrešitve 
tega konflikta. Zato sklicevanje na gornja stališča Ustavne-
ga sodišča ne pomeni upoštevne utemeljitve za zatrjevane 
protiustavnosti izpodbijane zakonske ureditve, ker naj bi ta 
protiustavno posegla v njihovo ustavno zavarovano pravico 
do informacijske zasebnosti.

14. V primeru izpodbijane zakonske ureditve nedvomno 
gre za poseg v osebne podatke pobudnikov, ki so ustavnoprav-
no zavarovani v okviru 38. člena Ustave. Vendar je v skladu 
s tretjim odstavkom 15. člena Ustave človekove pravice ali 
temeljne svoboščine mogoče omejiti, kadar to terjajo člove-
kove pravice drugih ali zaradi javnega interesa.12 Iz ustaljene 
ustavnosodne presoje tako jasno izhaja, da je v pravico do 
informacijske zasebnosti posameznika dopustno poseči zaradi 
javnega interesa.13 Glede na to je stališče pobudnikov, da se 
tretji odstavek 15. člena Ustave ne more uporabiti v zvezi s 
pravico do varstva osebnih podatkov iz 38. člena Ustave, očitno 
napačno. Ob izpolnjenih ustavnih pogojih se lahko omeji tudi 
ustavno zagotovljena pravica do informacijske zasebnosti. Ali 
konkretna zakonska ureditev, ki tako omejitev vsebuje, izpol-
njuje ustavne pogoje in je glede na to ustavno dopustna, pa je 
predmet ustavnosodne presoje.

15. Da gre v primeru izpodbijane ureditve za poseg v 
pravico do varstva osebnih podatkov iz 38. člena Ustave, je 
bilo že ugotovljeno. Ustavno sodišče mora v nadaljevanju 
ugotoviti, ali za poseg obstaja ustavno dopusten cilj. ZIntPK 
je glede na prej veljavne predpise razširil obveznost prijave 

8 Tako v odločbi št. U-I-98/11, 15. točka obrazložitve.
9 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-191/09, Up-916/09 

z dne 30. 9. 2010, Uradni list RS, št. 85/10, 12. točka obrazložitve.  
10 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-50/99.
11 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-462/02.
12 Glej F. Testen v: L. Šturm (ur.), nav. delo, str. 198–201. 
13 Glej npr. odločbo št. U-I-57/06, 63. do 67. točka obrazloži-

tve, tudi odločbo št. U-I-411/06 z dne 19. 6. 2008 (Uradni list RS, 
št. 68/08, in OdlUS XVII, 43), 37. do 39. točka obrazložitve. 

premoženjskega stanja tudi na osebe, ki niso funkcionarji.14 
Iz zakonodajnega gradiva za sprejetje ZIntPK izhaja, da je 
namen zakona krepitev integritete in transparentnosti javne 
oblasti ter učinkovito preprečevanje korupcije; glede na to 
je temeljni cilj zakona zagotoviti pogoje, da uslužbenci in 
funkcionarji svoje delo opravljajo pošteno, profesionalno in 
transparentno, zato je dolžnost prijave premoženjskega sta-
nja uvedena širše kot v dotedanjih predpisih in med drugimi 
osebami, ki niso funkcionarji, velja tudi za osebe, odgovorne 
za javna naročila.15 Kot je Ustavno sodišče že ugotovilo, 
protikorupcijskega delovanja Ustava izrecno ne določa, am-
pak zahteva po preprečevanju korupcije izhaja iz splošnega 
načela zakonitosti delovanja državnih organov in njihovih 
funkcionarjev kot enega izmed načel pravne države (2. člen 
Ustave). Glede na namen zakona, da s protikorupcijskimi 
ukrepi pokrije celotno delovanje javne oblasti, je z uvrstitvijo 
oseb, odgovornih za javna naročila, med zavezance za prijavo 
premoženjskega stanja, zakonodajalec zasledoval ustavno 
dopusten cilj.

16. V nadaljevanju mora Ustavno sodišče, tudi glede na 
očitke pobudnikov, še oceniti, ali je poseg v pravico do ustavne-
ga varstva osebnih podatkov oseb, odgovornih za javna naro-
čila, v skladu s splošnim načelom sorazmernosti. V tem okviru 
mora presoditi, ali je ocenjevani poseg za dosego ustavno do-
pustnega cilja nujen, primeren in sorazmeren v ožjem smislu. 
Pojem korupcije temelji na neposrednem ali posrednem oko-
riščenju osebe, zavezane k dolžnostnemu ravnanju.16 Nadzor 
nad integriteto17 odgovornih posameznikov v javnem sektorju 
je tako mogoč z vpogledom v njihovo premoženjsko stanje. 
Ukrep, ki to omogoča, je zato primeren za dosego ustavno do-
pustnega cilja. Glede na svoj zakonski položaj in naloge mora 
biti s temi podatki seznanjena Komisija, da bi svoje zakonsko 
določene pristojnosti lahko izvrševala. Premoženjskega stanja 
vsakega zavezanca Komisija ne more v celoti sama ugotoviti, 
kajti podatki o tem niso v celoti razvidni iz javnih evidenc in 
drugih virov, do katerih ima Komisija po zakonu dostop. Prijava 
premoženjskega stanja, ki jo opravi neposredno zavezanec, je 
zato nujen ukrep za nadzor njegovega premoženjskega stanja.

17. Pobudniki poudarjajo, da je treba sorazmernost tega 
ukrepa razumeti v najožjem pomenu, vendar te navedbe ne 
obrazložijo. Iz ustavnosodne presoje izhaja, da Ustavno so-
dišče presoja sorazmernost v ožjem smislu (načelo proporci-
onalnosti) tako, da presoja, ali je teža ocenjevanega posega 
sorazmerna vrednosti zasledovanega cilja. V času vložitve 
pobude je dolžnost prijave podatkov o premoženjskem stanju 
v posledici res pomenila pogostejšo prijavo (po vsakem za-
ključenem postopku javnega naročanja) in javno dostopnost 
do nekaterih podatkov o premoženju teh zavezancev. Vendar 
je bila taka ureditev z ZIntPK-B spremenjena. Po veljavni ure-
ditvi je treba te podatke prijaviti Komisiji le v začetku leta, če 
so te osebe v prejšnjem letu sodelovale v postopkih javnega 
naročanja, ti podatki pa niso več javno dostopni. Z ZIntPK-B je 
bila spremenjena tudi opredelitev osebe, odgovorne za javna 
naročila, tako da zajame manj oseb, ki delajo z javnimi naročili. 
Intenziteta posega izpodbijane določbe v pravice iz 38. člena 

14 Poleg oseb, odgovornih za javna naročila, so zavezanci 
še uradniki na položaju, poslovodne osebe in uradniki Državne 
revizijske komisije.

15 Poročevalec DZ, št. 27/10, EPA 926-V, str. 3–5 in 66.
16 Opredelitev korupcije (1. točka 4. člena ZIntPK) se glasi: 

"'korupcija' je vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovor-
nih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki 
so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi 
neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma 
zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega".

17 Opredelitev integritete (3. točka 4. člena ZIntPK) se glasi: 
"'integriteta' je pričakovano delovanje in odgovornost posamezni-
kov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi 
bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje 
uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in 
etičnimi kodeksi".
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Ustave je bila torej z ZIntPK-B zmanjšana. Tako so po veljavni 
ureditvi osebe, odgovorne za javna naročila, zavezanci le tedaj, 
kadar gre za porabo večjih zneskov javnih sredstev, kjer so po 
naravi stvari korupcijska tveganja višja, podatke o njihovem 
premoženjskem stanju pa lahko obdeluje le Komisija kot nad-
zorni organ za namene po ZIntPK (75. člen tega zakona).

18. Ustavno sodišče na podlagi navedenega ocenjuje, 
da ureditev, po kateri so osebe, odgovorne za javna naročila, 
zavezanci za prijavo premoženjskega stanja, ne pomeni pre-
komernega posega za dosego ustavno dopustnega cilja. Zato 
izpodbijana določba ni v neskladju z 38. členom Ustave.

B. – III.
19. Pobudniki izpodbijani ureditvi očitajo tudi ustavno 

nedopustno enako obravnavo v primerjavi s funkcionarji in s 
tem kršitev ustavnega načela enakosti pred zakonom (drugi 
odstavek 14. člena Ustave). Enakost pred zakonom zahteva, 
da zakonodajalec enake položaje subjektov uredi enako. Ose-
be, odgovorne za javna naročila, z vidika odločanja o oddaji 
takega naročila sicer res nimajo enakega položaja kot osebe, 
ki o tem odločajo. S tega vidika je njihov položaj v postopku 
javnega naročanja različen od položaja oseb, ki tako pooblasti-
lo imajo, zlasti od funkcionarjev. Vendar ta okoliščina glede na 
cilje in namene ZIntPK za razlikovanje med njihovimi položaji 
ni pomembna. Tudi osebe, odgovorne za javna naročila (pri 
čemer ne gre le za javne uslužbence), imajo v postopku jav-
nega naročanja zelo pomembno, večkrat tudi odločilno vlogo, 
saj pripravljajo razpisno dokumentacijo in predloge za odloči-
tev pristojne osebe, s tem pa imajo tudi možnost vplivanja na 
odločitev sàmo. Zato je njihovo delovanje za transparentnost 
in integriteto javnega sektorja prav tako pomembno, kot je 
delovanje in odločanje funkcionarjev. Pobudniki glede na to pri 
izpodbijani ureditvi v razmerju do ciljev ZIntPK niso v bistveno 
drugačnem položaju kot funkcionarji. Zato očitek, da je izpod-
bijana ureditev v neskladju z načelom enakosti pred zakonom 
(drugi odstavek 14. člena Ustave), ni utemeljen.

20. Glede na vse navedeno je Ustavno sodišče odločilo, 
kot izhaja iz izreka te odločbe.

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

21. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter 
sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, 
mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav 
Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. 
Odločbo je sprejelo soglasno.

dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

2967. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti 
med sodiščem in prekrškovnim organom

Številka: P-4/13-5
Datum: 18. 9. 2013

O D L O Č B A 

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede 
pristojnosti, začetem z zahtevo Policijske postaje Ljubljana 
Bežigrad, na seji 18. septembra 2013

o d l o č i l o:

Za odločanje o zahtevi za sodno varstvo zoper sklep 
Policijske postaje Ljubljana Bežigrad št. 223-90/2011/10 z dne 
24. 1. 2012 je pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Policijska postaja Ljubljana Bežigrad je kršitelju iz-

dala plačilni nalog za plačilo sodne takse. Kršitelj je na 
Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad 20. 1. 2012 poslal 
vlogo, poimenovano "Prošnja za oprostitev plačila sodne 
takse v zadevi št. 9910064496363 223-90/2011/6", Policij-
ska postaja Ljubljana Bežigrad pa je navedeno vlogo štela 
za ugovor zoper plačilni nalog in ga je s sklepom št. 223-
90/2011/10 z dne 24. 1. 2012 zavrgla. Zoper navedeni sklep 
je kršitelj 1. 2. 2012 vložil zahtevo za sodno varstvo, v kateri 
je navedel številko sklepa, zoper katerega vlaga zahtevo 
za sodno varstvo, vlogo pa je tudi lastnoročno podpisal. 
Policijska postaja Ljubljana Bežigrad je zahtevo za sodno 
varstvo odstopila Okrajnemu sodišču v Ljubljani kot organu, 
pristojnemu za odločanje.

2. Okrajno sodišče v Ljubljani se je izreklo za stvarno 
nepristojno za odločanje o zahtevi kršitelja z dne 1. 2. 2012. 
Navedlo je, da je prekrškovni organ vlogo prenagljeno od-
stopil sodišču, saj kljub določbam 61. do 63. člena Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno be-
sedilo in 21/13 – v nadaljevanju ZP-1) ni opravil predhodnega 
preizkusa vloge. Po oceni sodišča je vloga nepopolna, saj 
ne vsebuje niti razloga, zaradi katerega se kršitelj pritožuje, 
niti obrazložitve. Sodišče meni, da mora prekrškovni organ 
najprej poskrbeti za popolnost vloge, nato pa mora opraviti 
tudi predhodni preizkus zahteve za sodno varstvo. Poleg 
tega je sodišče prekrškovni organ tudi opomnilo, naj ponovno 
preuči svojo odločitev, saj iz spisa izhaja, da je kršitelj podal 
zgolj prošnjo za oprostitev sodne takse in ne ugovora zoper 
plačilni nalog.

3. Policijska postaja Ljubljana Bežigrad zavrača svojo 
pristojnost. Navaja, da vloga zavezanca za plačilo sodne takse 
vsebuje vse bistvene sestavine, ki so potrebne za preizkus, ali 
je vloženo pravno sredstvo popolno. Vloga sicer res ne vsebuje 
razlogov za izpodbijanje pa tudi obrazložitve ne, vendar je po 
prepričanju prekrškovnega organa obrazložitev te vloge smisel-
no enaka vsebini pravočasno vloženega ugovora (prošnja za 
oprostitev plačila sodne takse, ker ima vlagatelj nizko pokojni-
no). Glede na navedeno prekrškovni organ vlogo ocenjuje kot 
popolno in sposobno za to, da jo sodišče po 62.a členu ZP-1 
lahko preizkusi.

B.
4. Ustavno sodišče je na podlagi osme alineje prvega 

odstavka 160. člena Ustave pristojno, da odloča o sporih 
glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. 
Po drugem odstavku 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču 
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
109/12 – v nadaljevanju ZUstS) lahko, če pride do spora 
glede pristojnosti zato, ker več organov zavrača pristojnost 
v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora glede pristojnosti 
organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, ker meni, da zanjo 
ni pristojen.

5. V obravnavani zadevi je kršitelj vložil zahtevo za sodno 
varstvo zoper sklep, s katerim je prekrškovni organ zavrgel 
njegov ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse. 
Skladno s peto alinejo 62. člena ZP-1 se sme namreč z zahtevo 
za sodno varstvo izpodbijati odločba prekrškovnega organa 
tudi zaradi stroškov postopka.1 Okrajno sodišče v Ljubljani 
se je izreklo za stvarno nepristojno za obravnavo zahteve za 
sodno varstvo, ker je ocenilo, da je vloga nepopolna in da bi jo 
moral prekrškovni organ najprej vrniti v dopolnitev. Drugačnega 
mnenja pa je prekrškovni organ, ki vlogo ocenjuje kot popolno 
in sposobno za obravnavo. Glede na navedeno med sodiščem 
in prekrškovnim organom pravzaprav ni spora o tem, kdo je pri-
stojen za odločanje o popolni zahtevi za sodno varstvo, temveč 

1 Prim. tudi sodbo Vrhovnega sodišča št. IV Ips 16/2012 z 
dne 20. 3. 2012. 
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je nastal spor o tem, ali je vloga popolna ali ne, oziroma ali in 
kdo bi moral kršitelja pozvati k dopolnitvi vloge. Ker pa se je 
sodišče s sklepom izreklo za stvarno nepristojno, je spor glede 
pristojnosti za odločanje o zahtevi za sodno varstvo vendarle 
nastal.2

6. Za odločanje o zahtevi za sodno varstvo je na podlagi 
druge alineje prvega odstavka 210. člena ZP-1 v zvezi z dru-
gim odstavkom 60. člena in 65. členom ZP-1 pristojno okrajno 
sodišče.3 To pomeni, da je tudi v predmetni zadevi za odlo-
čanje o zahtevi za sodno varstvo pristojno Okrajno sodišče v 
Ljubljani. Ob oceni, da je zahteva za sodno varstvo, ki jo je 
posredoval prekrškovni organ, nepopolna, se torej Okrajno 
sodišče v Ljubljani ne bi smelo izreči za stvarno nepristojno, 
temveč bi moralo vlogo na podlagi 67. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10 – v nadaljevanju 
ZUP)4 v zvezi z 58. členom ZP-1 z dopisom vrniti prekr-
škovnemu organu v dopolnitev. Če se namreč sodišče zaradi 
nepopolnosti vloge izreče za nepristojno, njegova pristojnost 
kasneje ne oživi zgolj zato, ker je vloga z dopolnitvijo postala 
popolna. Sklep o nepristojnosti bi namreč tudi po dopolnitvi 
vloge še vedno ostal v veljavi, kar bi onemogočalo odločanje 
sodišča o vloženi zahtevi za sodno varstvo. Iz povedanega 
izhaja, da se vprašanja dopolnjevanja vloge ne rešujejo s 
sklepom o nepristojnosti, temveč z dopisom organu, ki mora 
poskrbeti za popolnost vloge. Ob upoštevanju vsega nave-
denega je zato po presoji Ustavnega sodišča za odločanje 
o zahtevi za sodno varstvo, ki jo je kršitelj vložil zoper sklep 
št. 223-90/2011/10 z dne 24. 1. 2012, pristojno Okrajno so-
dišče v Ljubljani.

7. Ustavno sodišče pa še dodaja, da je Okrajno sodišče 
v Ljubljani kljub nepopolnosti zahteve za sodno varstvo lahko 
ocenilo, da kršitelj ni vložil ugovora zoper plačilni nalog za so-
dno takso, temveč prošnjo za oprostitev plačila sodne takse. 
Zastavlja se torej vprašanje, ali ne bi bilo mogoče o vloženi 
zahtevi za sodno varstvo vendarle odločiti že v fazi preizkusa 
morebitnih kršitev po uradni dolžnosti.

C.
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četr-

tega odstavka 61. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest 
Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek 
Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. 
Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan 
Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.

dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

2 O vprašanju, kdaj nastane spor glede pristojnosti, prim. 
sklep Ustavnega sodišča št. P-10/12 z dne 10. 10. 2012 (Uradni 
list RS, št. 82/12).

3 Le nedovoljene in prepozne zahteve za sodno varstvo sme 
skladno z drugim odstavkom 63. člena ZP-1 zavreči že prekrškovni 
organ.

4 Prvi odstavek 67. člena ZUP določa: "Če je vloga nepo-
polna ali nerazumljiva, je samo zaradi tega ni dovoljeno zavreči. 
Organ mora v roku petih delovnih dni zahtevati, da se pomanjklji-
vosti odpravijo, in določiti vložniku rok, v katerem jo mora popraviti. 
Zahtevo v obliki dopisa za odpravo pomanjkljivosti se pošlje ali 
izroči vložniku, če je podal vlogo neposredno pri organu." Prim. tudi 
sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. PRp 257/2006 z dne 1. 3. 2006.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2968. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske 

borze d.d. Ljubljana

Na podlagi 331. člena Zakona o trgu finančnih instrumen-
tov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo 
UPB3, s spremembami – ZTFI), je uprava borze, ki jo zastopata 
Andrej Šketa, predsednik uprave, in mag. Nina Vičar, članica 
uprave, dne 17. 9. 2013 sprejela Spremembe in dopolnitve Pra-
vil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 88/10, 
89/11, 71/12, 84/12, 44/13, v nadaljevanju: Pravila), h katerim 
je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje z odloč-
bo opr. št. 40211-3/2013-2, z dne 25. 9. 2013

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

Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana

1. člen
Spremeni se prvi odstavek 44. člena Pravil, tako da se za 

drugo alinejo doda nova tretja alineja, dosedanja tretja alineja 
pa postane četrta alineja. Nova tretja alineja prvega odstavka 
44. člena Pravil se glasi:

»– da je objavljena osnovna informacija o instrumentu 
denarnega trga;«.

2. člen
V drugem odstavku 127. člena Pravil se črta besedilo 

»naročila s skrito količino,«.

3. člen
V 211. členu se doda novo besedilo, ki se glasi:
»(1) Spremembe in dopolnitve 127. člena Pravil v zvezi 

s časovno veljavnostjo naročil s skrito količino začnejo veljati 
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporabljati pa se začnejo po uvedbi nadgradnje trgovalnega 
sistema Xetra z dnem, ki ga s sklepom določi uprava.

(2) Do začetka uporabe določbe iz prvega odstavka tega 
člena se uporablja določba 127. člena Pravil, objavljena v Urad-
nem listu RS, št. 88/10, 89/11, 71/12, 84/12 in 44/13.«

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Spremembe in dopolnitve Pravil se objavijo v Uradnem 

listu Republike Slovenije in na spletnih straneh borze, veljati in 
uporabljati pa začnejo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, razen če v prehodni določbi v 3. členu 
teh Sprememb in dopolnitev Pravil glede začetka uporabe ni 
drugače določeno.

Ljubljana, dne 17. septembra 2013

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

mag. Nina Vičar l.r. Andrej Šketa l.r.
 članica uprave predsednik uprave
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BREŽICE

2969. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti 
v Občini Brežice

Na podlagi 29. člena Zakona lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) in 
19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 
3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 24. redni seji dne 
23. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o financiranju krajevnih skupnosti  

v Občini Brežice

1. člen
S tem odlokom so določene podlage in merila za financi-

ranje krajevnih skupnosti v Občini Brežice.

2. člen
(1) Krajevna skupnost mora pri svojem delu skrbeti za:
– zakonito izvajanje nalog krajevne skupnosti;
– pravilno upravno poslovanje;
– strokovno in administrativno delo za potrebe sveta 

krajevnih skupnosti;
– zakonito razpolaganje s premičnim in nepremičnim pre-

moženjem krajevne skupnosti.
(2) Krajevne skupnosti morajo pred sklenitvijo pravnega 

posla, kadar z veljavnim odlokom o proračunu za posamezne 
posle ni zagotovljen namen ali višina sredstev in v primerih 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem, pridobiti predhodno 
pisno soglasje župana, sicer so ti pravni posli nični.

(3) Krajevne skupnosti morajo za namene izvedbe inve-
sticije ali investicijskega vzdrževanja, nakupa opreme ali druge 
storitve iz finančnega načrta krajevne skupnosti v višini, za 
katere Zakon o javnem naročanju zahteva izvedbo postopka 
javnega naročanja, predhodno in pravočasno obvestiti Občino 
Brežice, da strokovne službe občinske uprave v sodelovanju s 
predstavnikom krajevne skupnosti izvedejo ustrezen postopek 
izbire izvajalca skladno z zakonom.

(4) Vse planirane investicijske odhodke krajevnih skupno-
sti je potrebno vključiti v načrt razvojnih programov (v nadalje-
vanju: NRP) občine po posameznih projektih.

(5) V besedilo pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez 
DDV so krajevne skupnosti dolžne vnesti protikorupcijsko kla-
vzulo skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.

3. člen
(1) Krajevne skupnosti se financirajo iz občinskega prora-

čuna, s sredstvi razpisov državnih organov ter institucij Evrop-
ske unije, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, 
s plačili za storitve iz opravljanja lastne dejavnosti, s samo-
prispevkom in s prihodki od premoženja krajevne skupnosti. 
Sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi s svojo dejavnostjo, 
ne vplivajo na višino sredstev iz občinskega proračuna, opre-
deljeno v 4. členu tega odloka.

(2) Prispevki fizičnih in pravnih oseb, sredstva iz naslo-
va upravljanja s pokopališči, sredstva iz naslova vodarine in 
sredstva zbrana s samoprispevkom so namenska sredstva, ki 
se lahko porabijo le za namene, za katere so bila pridobljena.

4. člen
(1) Višina sredstev za vse krajevne skupnosti se v letnem 

proračunu določi v skupnem obsegu, in sicer s potrditvijo pro-
računa na občinskem svetu, na podlagi določenega zneska 
v Navodilu za pripravo proračuna Občine Brežice ali na pisni 

predlog župana. Skupni obseg se med KS razdeli po nasle-
dnjem ključu:

a) 50 % sredstev po kriterijih za vzdrževanje javnih poti na 
območju krajevne skupnosti,

b) 20 % sredstev med vse krajevne skupnosti po enakem 
deležu,

c) 30 % sredstev po številu prebivalstva po krajevnih 
skupnosti.

(2) Kriteriji za sredstva iz točke a) prejšnjega odstavka 
– vzdrževanje javnih poti na območju krajevne skupnosti se 
določijo:

– po dolžini javnih poti v posamezni krajevni skupnosti, ki 
so preračunane v odstotke glede na celotno dolžino javnih poti 
v občini in pomnoženo s faktorjem hribovitosti terena. Odstotek 
dolžine cest za krajevne skupnosti, ki imajo pretežno ravninsko 
lego, se korigira s faktorjem hribovitosti 0.8, za vse ostale kra-
jevne skupnosti pa se upošteva faktor hribovitosti 1.0,

– iz skupne vsote javnih poti je izvzeta Krajevna sku-
pnost Brežice, kjer je uveden ulični sistem in so ceste sestavni 
del lokalnega cestnega omrežja, zato se jim za ta namen ne 
dodeljujejo sredstva za vzdrževanje javnih poti. Iz skupne dol-
žine javnih poti so izvzete tudi tiste ulice oziroma javne poti v 
Krajevnih skupnostih Šentlenart in Zakot-Bukošek-Trnje, ki jih 
vzdržuje Občina Brežice,

– za krajevne skupnosti so določeni faktorji hribovitosti, 
kot izhaja iz Priloge 1.

(3) Sredstva iz točke b) prvega odstavka tega člena 
se med posamezne krajevne skupnosti razdelijo po enakem 
deležu.

(4) Sredstva iz točke c) prvega odstavka tega člena se 
med posamezne krajevne skupnosti razdelijo po  % prebival-
cev (število prebivalcev se določi po zadnjem razpoložljivem 
uradnem podatku).

5. člen
(1) Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financira-

nje krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe 
razporedijo s finančnimi načrti krajevnih skupnosti. Krajevne 
skupnosti praviloma načrtujejo porabo sredstev za vzdrževanje 
in investicijsko vzdrževanje cest in objektov, svoje delovanje, 
manjši del pa za promocijo in pokroviteljstvo.

(2) Krajevne skupnosti, v katerih opravljajo administrativ-
na dela uslužbenci občinske uprave, ali imajo zato sklenjene 
posebne podjemne pogodbe, so dolžne v svojem finančnem 
načrtu mesečno zagotoviti sredstva za stroške dela.

(3) Krajevne skupnosti, ki so dolžne sofinancirati izgra-
dnjo šolskih in športnih površin na podlagi sklepov občinskega 
sveta, morajo v svojem finančnem načrtu mesečno zagotavljati 
svoj delež sredstev.

(4) V primeru, da je v finančnem načrtu krajevne skupno-
sti predvidena investicija, ki jo vodi krajevna skupnost sama, 
je potrebno oblikovati samostojno postavko, jo uvrstiti v načrt 
razvojnih programov in zagotoviti ustrezno investicijsko doku-
mentacijo ter pri tem upoštevati vso veljavno zakonodajo.

6. člen
(1) Finančni načrti krajevnih skupnosti so sestavni del 

proračuna Občine Brežice. Krajevne skupnosti so dolžne do-
staviti predlog svojega finančnega načrta v roku, ki je določen 
za pripravo proračuna, usklajeni finančni načrt s sprejetim 
proračunom pa najkasneje v 30 dneh po sprejetju proračuna.

(2) Če krajevna skupnost finančnega načrta ne dostavi, 
se zadržijo nakazila iz proračuna.

7. člen
(1) Sredstva za financiranje se krajevnim skupnostim 

praviloma nakazujejo v obliki rednih mesečnih transferov po 
dvanajstinah letnega obsega v skladu s sprejetim finančnim 
načrtom do 30. dne tekočega meseca.

OBČINE
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(2) Župan lahko na predlog posamezne krajevne sku-
pnosti v skladu s proračunskimi možnostmi določi drugačno 
dinamiko financiranja.

8. člen
V okviru finančnega načrta krajevne skupnosti lahko pra-

vice porabe na posameznih proračunskih postavkah na predlog 
krajevne skupnosti prerazporeja župan občine.

9. člen
Krajevne skupnosti so dolžne v roku 6 mesecev od uve-

ljavitve tega pravilnika z Občino Brežice skleniti pogodbe o 
upravljanju premoženja, ki je v lasti Občine Brežice, in v skladu 
z Zakonom o lokalni samoupravi predstavlja premoženje, na-
menjeno za potrebe krajevnega prebivalstva (športni objekti, 
kulturni in večnamenski domovi ipd.).

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 2014.

Št. 450-1/2013
Brežice, dne 24. septembra 2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

2970. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Brežice za leto 2013–3

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12 in 46/13 – 
ZIPRS1314-A) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni 
list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 
24. redni seji dne 23. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Brežice za leto 2013–3

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2013 (Ura-

dni list RS, št. 10/12, 7/13 in 44/13, v nadaljnjem besedilu: 
Odlok) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

A BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV OBČINE BREŽICE 
ZA LETO 2013 v EUR

Skupina/Podskupina kontov REBALANS 
2013–3

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 28.338.925
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 21.475.690

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 16.820.010
700 Davki na dohodek in dobiček 14.610.900
703 Davki na premoženje 1.263.110
704 Domači davki na blago in storitve 946.000
706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 4.655.680
710 Udeležba na dobičku 
od premoženja 1.676.280
711 Takse in pristojbine 65.000
712 Globe in druge denarne kazni 52.500
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 201.000
714 Drugi nedavčni prihodki 2.660.900

72 KAPITALSKI PRIHODKI 210.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev –
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nemat. prem. 210.000

73 PREJETE DONACIJE 2.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.000
731 Prejete donacije iz tujine –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 6.460.605
740 Transferni prih. iz dr. javnofinan. 
institucij 1.820.790
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. 
iz sred. proračuna EU 4.639.815

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 190.630
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 190.630

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 29.781.912
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 8.022.741
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 1.251.250
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 195.000
402 Izdatki za blago in storitve 6.116.491
403 Plačila domačih obresti 150.000
409 Rezerve 310.000

41 TEKOČI TRANSFERJI 
(410+411+412+413) 9.286.202
410 Subvencije 803.762
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 4.374.600
412 Transferi nepridobitnim org. 
in ustanovam 958.728
413 Drugi tekoči domači transferi 3.149.112
414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 12.164.669
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 12.164.669

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 308.300
430 Investicijski transferi –
431 Inv. transferi prav. in fiz. osebam, 
ki niso PU 305.000
432 Investicijski transferi PU 3.300

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(PRESEŽEK) (I-II) –1.442.987

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –
750 Prejeta vračila danih posojil –
751 Prodaja kapitalskih deležev –
752 Kupnine iz naslova privatizacije –
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V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) –

44 DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. 
DELEŽEV –
440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije –

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

C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 1.000.000
50 ZADOLŽEVANJE 1.000.000

500 Domače zadolževanje 1.000.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 880.000
55 ODPLAČILA DOLGA 880.000

550 Odplačila domačega dolga 880.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.322.987
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 120.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.442.987
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.322.987
«

2. člen
V Odloku se 22. člen spremeni tako, da se glasi:
»Občina Brežice izdaje soglasje za zadolžitev Vrtca Ma-

vrica v višini 17.589,60 € za vračilo do meseca julija leta 2016.«

3. člen
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-25/2013
Brežice, dne 24. septembra 2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

2971. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Ura-
dni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 
– ZJC-B, 111/05 – Odl. US., 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. 
US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – Zrud-1A, 20/11 
Odl. US in 57/12) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni 
list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 
24. seji dne 23. 9. 2013 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi statusa javnega dobra

1.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 64/25, 213/10, 

26/38, 26/42, 26/12, 211/1, 211/3, 50/8, 36/7, 240/0, 29/5, 
38/5, 34/7, 29/15, 36/6, 48/17, 47/13, 50/11, 50/18, 47/8, 48/12, 
49/10, 52/2, 26/11, 34/5, 53/12, 62/13, 62/57, 213/2, 62/16, 
64/4, 64/16, 64/8, 62/53, 212/8, 56/2, 65/1, 209/2, 53/8, 45/38, 
44/6, 50/2, 49/4, 50/1, 48/15, 210/4, 43/15, 45/4, 1/343, 1/344, 
1/345, 1/346, 1/347, 1/229, 1/48, 1/200, 1/202, 1/203, 1/204, 
1/70, 227/4, 42/0, 39/15, 1/85, 39/20, 1/303, 1/304, 1/99, 1/305, 
1/306, 1/259, 1/262, 1/271, 1/287, 1/288, 1/168, 1/217, 1/26, 
1/27, 1/28, 1/164, 1/100, 1/101, 1/102, 1/107, 1/108, 1/327, 

1/326, 1/23, 1/387, 1/256, 1/111, 1/265, 1/298, 1/299, 1/119, 
vse v k.o. 1298 – Trnje.

2.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 653/0, 700/2, 701/2, 

702/12, 702/11, 702/16, 703/7, 703/8, 703/9, 704/3, 704/11, 
708/5, 659/7, 659/6, 659/8, 708/18, 708/17, 669/4, 671/2, 673/0, 
676/2, 678/2, 680/3, 710/3, 711/2, 682/2, 699/2, 714/2, 717/3, 
718/2, 719/2, 697/0, 720/9, 720/10, 720/11, 720/12, 695/2, 
721/2, 722/3, 725/2, 726/2, 729/2, 730/2, 694/2, 731/2, 692/1, 
692/2, 614/1, 544/2, 290/2, 259/6, 259/3, 243/3, 241/7, 241/6, 
244/9, 243/2, 286/5, 286/3, 288/5, 288/7, 289/5, 289/9, 287/6, 
288/10, 790/5, 790/7, 791/5 in 792/4, vse v k.o. 1292 – Gabrje.

3.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 348/1, 320/17, 

298/4, 297/10, 297/12, 367/0, 297/5, 297/13, 298/6, 320/23, 
320/23, 320/38, 331/3, 333/17, 333/1, 333/7, 337/3, 339/19, 
337/5, 337/12, 248/3, 247/2, 213/6, 214/10, 202/0, 218/1, 
205/7, 218/3, vse v k.o. 1299 – Zakot.

4.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 275/0, 352/0, 

269/1, 269/2, 166/2, 143/3, 144/15, 144/13, 144/11, 179/2, 
vse v k.o. 1300 – Brežice.

5.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 777/2, 777/1, 766/0, 

666/6, 645/1, 643/14, 643/4, 655/2, 655/12, 655/11, 655/10, 
656/3, 661/14, 675/5, 673/5, 671/75, 653/8, 653/14, 643/5, 
643/6, 653/22, 654/7, 665/13, 664/9, 663/16, 669/12, 663/13, 
671/59, 671/50, 673/15, 671/60, 673/9, 673/10, 675/8, 675/9, 
676/2, 676/4, 678/3, 671/45, vse v k.o. 1283 – Črnc.

6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 7113-31/2013, 7113-32/2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

2972. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Ura-
dni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 
– ZJC-B, 111/05 – Odl. US., 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. 
US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – 
Zrud-1A, 20/11 Odl. US in 57/12) in 19. člena Statuta Občine 
Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Ob-
čine Brežice na 24. seji dne 23. 9. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
Ukine se javno dobro na parcelnih številkah 239/18, 242/7 

in 242/8, vse v k.o. 1306 – Čatež.

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

listu Republike Slovenije

Brežice, dne 23. septembra 2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
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CELJE

2973. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61. člena 
Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1 in 108/09) in 17. člena Statuta Mestne 
občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 
28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne 
občine Celje na 22. seji dne 24. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe

1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 

Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe (Uradni list SRS, št. 10/89, 
Uradni list RS, št. 31/93, 131/03, 32/09, 39/09, 80/09, 109/10, 
34/12) se v 2. členu za osmim odstavkom doda nov deveti 
odstavek, ki se glasi:

»(9) Območje Bežigrad – Bukovžlak se spremeni tako, da 
se razširi enota 35a, ki zajema zemljišči s parcelnimi številkami 
1047/18 in 1502/13, obe k.o. Bukovžlak.«.

2. člen
V prvem odstavku 3. člena se doda nova osma alineja, 

ki se glasi:
»– za gradnjo objekta spremljajočih dejavnosti, kot so 

oskrbne, storitvene, trgovske ali servisne dejavnosti na razšir-
jenem delu območja 35a*, ki je določen v devetem odstavku 
2. člena.«.

3. člen
(1) Besedilo prvega odstavka 6. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»(1) Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– novogradnje morajo biti v gabaritih prilagojene gabari-

tom obstoječe zazidave in praviloma ne presegajo višine dveh 
etaž;

– dovoljene so rekonstrukcije;
– prizidki so dopustni do višine obstoječega objekta, v 

mejah funkcionalnega zemljišča in 50 % volumna obstoječega 
objekta;

– nadzidave so dopustne do višine sosednjih objektov in 
ne smejo v le-teh poslabšati bivalnih pogojev ter ne presegajo 
z odlokom predpisane etažnosti;

– objekti, ki imajo zazidano površino večjo do 150 m2, 
morajo biti oblikovani tako, da je stavbna masa prilagojena 
ruralnemu okolju;

– naklon, barva in tekstura strešin morajo biti usklajeni s 
sosednjimi objekti in gabariti kulturne krajine, načeloma so to 
dvokapnice, mogoče pa je tudi sodobnejše oblikovanje, vendar 
ob upoštevanju vpliva in vpetosti objekta v okolje in krajino. 
Pri naklonu strešin so izjema objekti za šport in rekreacijo ter 
poslovno dejavnost, kjer je naklon odvisen od funkcije objekta 
in začasni objekti za skladiščenje in prireditve;

– barva fasade in kritine se obvezno in natančno določi v 
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja;

– pri vseh novogradnjah je mogoče za bivalne prostore 
izkoristiti tudi mansardne prostore;

– pri lociranju novogradenj in prizidkov je treba upoštevati 
predpisane odmike od prometnih površin in infrastrukturnih 
objektov ter sosednjih objektov. Upoštevati je potrebno tudi 
gradbene linije in gradbene meje, ki so izražene v prostoru;

– ograje so dopustne v obliki žive meje, utrjene z žično 
mrežo do višine 180 cm. Pri objektih za šport in rekreacijo ter 

poslovnih objektih je ograja odvisna od funkcije objekta in je 
lahko tudi višja in v drugačni izvedbi;

– oporni zidovi, razen v mejnih primerih (sanacija zemelj-
skih plazov) niso dovoljeni;

– na gradbenih parcelah legalno zgrajenih objektov je 
dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov za 
lastne potrebe v skladu z veljavno prostorsko in gradbeno 
zakonodajo. Za oblikovanje teh objektov veljajo enako določila 
kot za druge objekte;

– za lastne potrebe ali oddajanje viškov energije je mo-
goča postavitev fotovoltaičnih panelov v ravnini strešin in na 
fasade objektov;

– rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega objekta, 
gradnja prizidka ali nadzidave z namenom transformacije eno-
družinskega objekta v tri- ali večstanovanjskega ni dovoljena;

– dovoljene niso štiri- ali večkapne strehe, stožčasti ali 
okrogli stolpiči ter drugi izzidki in oblike, ki pomenijo krnitev 
izvirnega stanja območja, posebej stavbnih gmot ter značilnosti 
prepoznane gručaste zasnove, dovoljene niso barve fasad in 
kritine, ki so izstopajoče in neprimerne posamezni lokaciji;

– faktor zazidanosti zemljišč ne sme presegati Fz = 0,4, 
faktor izrabe pa Fi=1,2;

– v skladu s prometno-tehničnimi predpisi ter s soglasjem 
upravljavca ceste in s soglasjem Mestne občine Celje je na 
zemljišču s parc. št. 1502/13, k.o. Bukovžlak dopustno umestiti 
parkirišča.«.

(2) Za petim odstavkom se doda se nov šesti odstavek, 
ki se glasi:

»(6) Pogoji komunalnega urejanja za razširjen del obmo-
čja, ki je določen v devetem odstavku 2. člena, so naslednji:

– prometna infrastruktura: ureditveno območje 35a* je do-
stopno iz regionalne ceste RIII – 752, odsek Bukovžlak–Teharje. 
Priključek se izvede v osi načrtovanega priključka ceste iz 
»Uredbe«. Parkirna mesta za načrtovano stavbo so pogojena 
s potrebnim številom glede na dejavnost v stavbi. V primeru 
pomanjkanja parkirnih mest, je potrebno le-ta načrtovati tudi 
v pritličnem delu stavbe. Za potrebe načrtovanja priključka je 
izdelana »Kapacitetna analiza in dimenzioniranje cestnega 
priključka s preveritvijo prometne obremenitve in načrtovane 
prepustnosti prometnih smeri (Cestno prometni inštitut Mari-
bor d.o.o., št.: 501/2012)», ki utemeljuje načrtovane prometne 
ureditve;

– energetska infrastruktura: načrtovani objekt se bo z ele-
ktriko napajal iz NNO omrežja Slance–Vrhe–tč A. V neposredni 
bližini obstoječega betonskega droga je predvidena razdelilna 
omarica, iz katere je predviden nov izvod do priključne merilne 
omarice za predviden objekt. V območju načrtovanega stavb-
nega zemljišča se obstoječi nadzemni vod kanalizira, priključek 
preko ceste se izvede s podvrtanjem le-te;

– telekomunikacijska infrastruktura: načrtovana stavba 
se bo navezala na obstoječe telefonsko omrežje, ki poteka ob 
obstoječi regionalni cesti in ga je potrebno prestaviti iz območja 
načrtovane stavbe, oziroma pod utrjeno površino z izvedbo 
kabelske zaščitne kanalizacije. Na obravnavanem območju 
je izgrajen razvod kabelskega razdelilnega sistema KRS. Ob-
stoječi KRS poteka ob regionalni cesti na katerega je mogoče 
priključevanje s tem, da se ga delno prestavi in ustrezno zaščiti;

– ogrevanje: na obravnavanem območju je izgrajeno 
nizkotlačno plinovodno omrežje (p = 0,1 bar). Obstoječe dis-
tribucijsko omrežje, ki je zgrajeno ob Teharski cesti (PE 160) 
zagotavlja zadostne transportne količine zemeljskega plina za 
oskrbo načrtovanega objekta in se izvede s priključkom na ob-
stoječi vod s podvrtanjem ceste. Kot alternativni vir energije je 
mogoče uporabiti tudi električno energijo pridobljeno iz fotovol-
taičnih modulov na strehi načrtovane poslovne stavbe, oziroma 
drugimi alternativnimi viri energije kot so toplotna črpalka, lesna 
biomasa in drugo;

– meteorna in fekalna kanalizacija: na območju načrtovane 
stavbe je na severni strani regionalne ceste zgrajeno javno ka-
nalizacijsko omrežje. Fekalne vode se speljejo v jašek številka 6, 
ki se nahaja v križišču regionalne ceste in občinske ceste Slan-
ce–Bukovžlak. Za meteorne vode s streh in povoznih površin je 
predviden pretočno zadrževalno zbiralni bazen, iz zadrževalnega 
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bazena pa se vode speljejo v površinski odvodnik. Manipulacijske 
površine so predvidene v asfaltni izvedbi, parkirne površine pa iz 
propustnih materialov (travne plošče, tlakovci …);

– vodovod: načrtovana stavba se bo oskrbovala s pitno 
vodo iz javnega vodovoda PE fi 90 mm, ki poteka po severni 
strani regionalne ceste in je del Osrednjega vodovodnega 
sistema Celja. Priključek se izvede s podvrtanjem ceste. Hi-
drantno omrežje mora biti del internega vodovodnega omrežja, 
obstoječi hidrant je na severni strani regionalne ceste, od načr-
tovane stavbe oddaljen cca 25,00 m.«

(3) Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.

4. člen
V 7. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pogoji za varovanje okolja za razširjen del območja, 

ki je določen v devetem odstavku 2. člena, so naslednji:
– ukrepi za varovanje pred hrupom: obravnavano ob-

močje je namenjeno stanovanjski gradnji s spremljajočimi de-
javnostmi in se razvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom v 
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 
(Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10);

– odpadki: za načrtovano stavbo je zagotovljeno zbirno 
mesto za mešane komunalne odpadke, ki omogoča nemo-
ten dostop upravljavcu javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki;

– ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine: na območju 
obravnavanega prostorskega akta ni registriranih enot kulturne 
dediščine. Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavo-
du za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do 
zemljišč, kjer se bodo izvajala dela, o čemer mora lastnik pred 
pričetkom del pisno obvestiti Zavod za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije, Območno enoto Celje. Predhodne arheološke 
raziskave v fazi izdelave prostorskega akta niso bile izdelane;

– tla in geološki podatki: za širše območje prostorskega 
akta je bil izdelan geomehanski elaborat Nitor d.o.o., št.: 001-
2013, januar 2013. Na podlagi izsledkov geomehanskega ela-
borata izhaja, da je objekt mogoče temeljiti na plitvih temeljih 
z vgradnjo tamponske blazine. V primeru večetažnega objekta 
so potrebne dodatne raziskave tal;

– zelene površine in varstvo narave: območje načrto-
vane stavbe ne leži v območju varstva narave, je prostorsko 
omejeno, večjih zelenih površin ni mogoče zagotoviti, površine 
okoli parkirišča in neposredno ob poslovni stavbi je potrebno 
ozeleniti in zasaditi z okrasnimi grmovnicami;

– varstvo pred vodami: načrtovani poseg ni poplavno 
ogrožen in ne leži v vodovarstvenem pasu vodnih virov pitne 
vode. Na območju naselja Bukovžlak je izgrajeno kanalizacij-
sko omrežja z iztokom v centralno čistilno napravo mesta Celja. 
Za meteorne vode s streh in povoznih površin je predviden 
pretočno zadrževalno zbiralni bazen z iztokom v odprti jarek;

– varstvo pred požarom in drugimi naravnimi nesrečami:
a) ureditveno območje prostorskega akta se nahaja na 

območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogroženosti Repu-
blike Slovenije, marec 2006 (Ministrstvo za obrambo, Uprava 
RS za zaščito in reševanje) uvrščeno v VII. stopnjo MCS, kar 
je potrebno upoštevati v projektni dokumentaciji za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Projektni pospešek tal za obravnavano 
območje znaša 0.150g. Pri gradnji poslovne stavbe je potrebno 
ojačiti prvo ploščo,

b) načrtovani poseg se nahaja vzhodno od regionalne 
ceste RIII – 752, odsek Bukovžlak–Teharje, v bližini ni vodoto-
kov, ki bi poplavljali in ne leži v vodovarstvenem pasu vodnih 
virov pitne vode. Za meteorne vode s streh in povoznih površin 
je predviden pretočno zadrževalno zbiralni bazen z iztokom v 
odprti jarek,

c) urejene so ustrezne prometne in delovne površine za 
intervencijska vozila, odmiki med načrtovano stavbo in med ob-
stoječimi stavbami omogočajo zadostne odmike in zagotavljajo 
varnost glede širjenja požara, omogočajo dostop interventnim 
vozilom in napravam ter zagotavljajo varen umik ljudi in živa-
li. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena iz nadzemnega 
hidranta, ki je izveden v skladu s Pravilnikom o tehničnih 
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni 

list RS, št. 30/91, 52/00 – ZGPro, 83/05). Pri projektiranju je 
potrebno upoštevati Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list 
RS, št. 71/93, 87/01, 110/02 – ZGO-1, 105/06, 3/07 – UPB1, 
9/11, 83/12), ter Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni 
list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13). V fazi izdelave 
projekte dokumentacije PGD je potrebno izdelati elaborat – 
zasnovo požarne varnosti, če bo objekt požarno manj zahte-
ven, oziroma elaborat – študija požarne varnosti, če bo objekt 
požarno zahteven.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
Projekt št. 084/12, ki ga je izdelalo podjetje Vizura – Vitez 

d.o.o., Celje, je sestavni del tega odloka in stalno na vpogled 
vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-28/2012
Celje, dne 24. septembra 2013

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

2974. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o priznanjih Mestne občine Celje

Mestni svet Mestne občine Celje na podlagi 17. člena 
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 
37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na 22. seji 
dne 24. 9. 2013 sprejme

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o priznanjih Mestne občine Celje

1. člen
(1) V Odloku o priznanjih Mestne občine Celje (Uradni 

list RS, št. 125/04 in 8/12) se peti in šesti odstavek 6. člena 
nadomestita z novim petim odstavkom, ki se glasi:

»(5) Kristalni celjski grb lahko prejme posameznik s stalnim 
prebivališčem v Celju. Mestni svet Mestne občine Celje podeli 
kristalni grb za odličen uspeh in perspektivnost celjskih diplo-
mantov, ki so pridobili najmanj sedmo raven izobrazbe in katerih 
povprečna ocena v celotnem študijskem obdobju je 9.00 in več.«.

(2) Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Kristalni celjski grb lahko prejme posameznik samo 

enkrat.«.

2. člen
V drugem odstavku 11. člena se tretja alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– overjeno potrdilo o končani izobrazbi.«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 0302–8/2013
Celje, dne 24. septembra 2013

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.
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2975. Sklep o določitvi dodatno potrebne subvencije 
cene storitve uporabe nogometnih stadionov 
in zimskega bazena

Na podlagi Odloka o koncesiji za opravljanje gospo-
darske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti (Uradni 
list RS, št. 7/11), 22., 46. in 71. člena Koncesijske pogodbe 
za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z 
javnimi objekti, 59. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 38/10 – uradno prečiščeno bese-
dilo), 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, 
št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 
in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 22. seji dne 
24. 9. 2013 sprejel

S K L E P
o določitvi dodatno potrebne subvencije cene 

storitve uporabe nogometnih stadionov  
in zimskega bazena

1. člen
Koncesionar mora, na podlagi izkazanih potreb ter z na-

menom zagotovitve pogojev za podaljšanje licence stadiona 
Arena Petrol za izvajanje domačih in mednarodnih nogometnih 
tekem, izboljšati nivo urejenosti nogometnih stadionov. Prav 
tako je koncesionar na pobudo uporabnikov ter v dogovoru s 

koncedentom podaljšal sezono obratovanja zimskega bazena 
za 7 dni (od 1.6. do 7. 6. 2013).

2. člen
Mestna občina Celje bo v letu 2013 v skladu z določili 

59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, Odloka o kon-
cesiji za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja 
z javnimi objekti, 22., 46. in 71. člena Koncesijske pogodbe za 
opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi 
objekti zagotovila dodatna sredstva za subvencioniranje cene 
uporabe nogometnih stadionov zaradi zagotovitve ustrezne 
urejenosti ter za subvencioniranje cene podaljšanja sezone 
obratovanja zimskega bazena.

3. člen
Osnova za določitev dodatne subvencije do polne cene 

uporabnine za izvajanje javnega programa uporabe nogome-
tnih stadionov in zimskega bazena je povečanje stroškovne 
cene iz naslova zahtevanega izboljšanja urejenosti nogometnih 
stadionov ter podaljšanja obratovalne sezone zimskega baze-
na, zmanjšane za vrednost dodatnih prihodkov teh objektov iz 
omenjenega naslova.

Višina dodatne subvencije do polne cene uporabnine za 
izvajanje javnega programa v okviru nogometnih stadionov in zim-
skega bazena se za leto 2013 določi v višini 65.591 EUR z DDV.

Razporeditev dodatne subvencije po posameznih objektih 
je naslednja:

Javni objekti

Ure izvajanja 
javnega 

programa

Stroškovna 
cena na uro 

uporabe 
(v EUR brez 

DDV)

Prihodki  
od uporabe 
objektov za 

javni program 
na uro  (v EUR 

brez DDV)

Stroškovna 
cena, 

zmanjšana 
za prihodke 

na uro = 
subvencija na 
uro brez DDV 

(v EUR)

Subvencija  
na uro z DDV 

(v EUR)

Letna vrednost 
subvencije 

po proračunu 
MOC za leto 
2013 brez 

DDV
(v EUR)

Letna vrednost 
subvencije 

po proračunu 
MOC za leto 
2013 z DDV 

(v EUR)
Zimski bazen 61 152,46 18,03 134,43 147,20 8.200 8.979
Arena Petrol 126 157,94  157,94 172,94 19.900 21.791
Stadion Olimp 1.532 4,44  4,44 4,86 6.800 7.446
Stadion Skalna klet 260 96,15  96,15 105,28 25.000 27.375
SKUPAJ      59.900 65.591

4. člen
Mestna občina Celje bo dodatna sredstva subvencije 

nakazala ZPO Celje d.o.o. na podlagi zahtevka, ki ga bo ZPO 
Celje d.o.o. izstavil na dan, ko stopi ta sklep v veljavo. Rok pla-
čila dodatne subvencije cen uporabe javnih objektov je 30 dni 
od datuma prejema zahtevka na naslov Mestne občine Celje.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 671-5/2011
Celje, dne 24. septembra 2013

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

CERKNICA

2976. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine 
Cerknica za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06 – odl. US), Zakona o javnih 

financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, ZUJF – 40/12) ter 107. člena 
Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski 
svet Občine Cerknica na 19. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o rebalansu 2 proračuna Občine Cerknica  

za leto 2013

1. člen
V 3. členu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 

2013 (Uradni list RS, št. 106/12) se spremeni tabelarični – splo-
šni del proračuna na ravni podskupin konta:

A. BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV

REBALANS 
PRORAČUNA 

2
Skupina/Podskupina kontov 2013
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 18.238.238
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 9.484.366

70 DAVČNI PRIHODKI 7.996.941
700 Davki na dohodek in dobiček 6.792.990
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703 Davki na premoženje 999.951
704 Domači davki na blago in storitve 204.000
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.487.424
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.044.000
711 Takse in pristojbine 4.200
712 Denarne kazni 51.500
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev 20.000
714 Drugi nedavčni prihodki 367.724

72 KAPITALSKI PRIHODKI 627.488
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev 507.000
721 Prihodki od prodaje zalog 23.480
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopr. dolgoročnih sredstev 97.008

73 PREJETE DONACIJE 2.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.000
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 8.124.384
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 618.911
741 Prejeta sredstva iz držav. pror.  
iz sredstev proračuna EU 7.505.473

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 21.808.238
40 TEKOČI ODHODKI 2.660.893

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 479.646
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 87.770
402 Izdatki za blago in storitve 1.942.477
403 Plačila domačih obresti 146.000
409 Rezerve 5.000

41 TEKOČI TRANSFERI 3.820.571
410 Subvencije 178.300
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom 1.471.200
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam 474.893
413 Drugi tekoči domači transferi 1.696.178
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 15.156.774
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev 15.156.774

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 170.000
431 Investicijski transferi 118.000
432 Investicijski transferi 52.000

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ  
(I.-II.) –3.570.000

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB 0

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA DELEŽEV 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

44 DANA POSOJILA IN POV.
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN KAP. DELEŽEV 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 4.000.000
50 ZADOLŽEVANJE 4.000.000

500 Domače zadolževanje 4.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 430.000
55 ODPLAČILA DOLGA 430.000

550 Odplačila domačega dolga 430.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)

SREDSTEV NA RAČINIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 3.570.000
XI. NETO FINANCIRANJE 3.570.000

«

2. člen
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Cerkni-

ca za leto 2013 ostanejo nespremenjena.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0041/2013
Cerknica, dne 26. septembra 2013

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

2977. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč na območju Občine Cerknica

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – VO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8), 9. in 17. člena 
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni 
list RS, št. 80/07), 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komu-
nalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta 
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Obči-
ne Cerknica na 19. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

na območju Občine Cerknica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina programa opremljanja)

(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavb-
nih zemljišč v Občini Cerknica (v nadaljnjem besedilu: program 
opremljanja).

(2) Program opremljanja je izdelalo podjetje IPSUM d.o.o., 
Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, št. 188/13. Program opre-
mljanja je sestavni del tega odloka, Priloga 2.

(3) Program opremljanja vsebuje:
a) Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
c) Podlage za odmero komunalnega prispevka.
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II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA

2. člen
(obračunsko območje)

(1) Program opremljanja je izdelan za vsa območja stavb-
nih zemljišč, ki so določena z Odlokom o Občinskem prostor-
skem načrtu Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 48/12).

(2) Obračunska območja so določena ločeno po posa-
meznih vrstah komunalne opreme, ki je oziroma bo urejena 
na območjih stavbnih zemljišč. Obračunska območja po vrstah 
komunalne opreme so določena v Tabeli 1 v Prilogi 1.

(3) Neto tlorisne površine stavb so določene na osnovi 
podatkov iz registra nepremičnin in katastra stavb (REN in KS, 
Geodetska uprava RS).

(4) Površine stavbnih zemljišč (površine parcel objektov) 
so določene na podlagi  Odloka o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 48/12).

III. OPREDELITEV KOMUNALNE OPREME

3. člen
(komunalna oprema)

(1) Program opremljanja obravnava obstoječo komunalno 
opremo, na katero se investitorji lahko priključujejo, in načrtova-
ne investicije v komunalno opremo, ki so v teku (v nadaljevanju: 
načrtovana komunalna oprema).

(2) Obstoječa komunalna oprema je povzeta iz evidenc 
Občine Cerknica ter evidenc izvajalcev javnih služb na obmo-
čju občine. V programu opremljanja je kot osnova za obračun 
komunalnega prispevka upoštevana naslednja komunalna 
oprema obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb: občinske 
ceste, kanalizacija in čistilne naprave, vodovod ter ravnanje z 
odpadki (Eko otoki).

(3) Zajeta je načrtovana komunalna oprema za tekoče in 
sledeče leto, ki je opredeljena z načrtom razvojnih programov 
in občinskim proračunom.

(4) Dolžine, površine, kapacitete in ostale značilnosti ob-
stoječe in načrtovane komunalne opreme so opredeljene v 
Programu opremljanja.

4. člen
(opredelitev primarnega in sekundarnega omrežja)
(1) Cestno, kanalizacijsko in vodovodno omrežje se deli 

na primarno in sekundarno omrežje.
(2) Čistilne naprave komunalnih odpadnih vod so v celoti 

zajeti v primarnem delu. Ravnanje z odpadki (Eko otoki) so v 
celoti zajeti v sekundarnem delu.

(3) Občinske ceste se delijo na lokalne ceste (LC) in javne 
poti (JP). Lokalne ceste (LC) so zajete v primarnem delu. Javne 
poti (JP) so zajete v sekundarnem delu.

(4) Kanalizacija komunalnih odpadnih vod s presekom 
DN 250 in več predstavlja primarno omrežje, s presekom pod 
DN250 pa sekundarno. Kanalizacija padavinskih odpadnih vod 
in mešano kanalizacija komunalnih ter padavinskih odpadnih 
vod s presekom DN 300 in več predstavlja primarno omrežje, 
s presekom pod DN300 pa sekundarno.

(5) Vodovod je opredeljen na primarno in sekundarno 
omrežje v skladu z evidencami Občine Cerknica. Objekti vo-
dovoda so zajeti v primarni del.

IV. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

5. člen
(obračunski stroški komunalne opreme)

(1) V obračunskih stroških komunalne opreme, kot podla-
gi za izračun komunalnega prispevka, je upoštevana obstoječa 
komunalna oprema in načrtovana komunalna oprema, po vr-
stah komunalne opreme.

(2) Obračunski stroški posameznih primarnih in sekun-
darnih omrežij in preračun teh stroškov na površino parcel 
objektov na posameznem obračunskem območju so razvidni 
iz programa opremljanja.

(3) Obračunski stroški posameznih primarnih in sekundar-
nih omrežij in preračun teh stroškov na neto tlorisno površino 
objektov na posameznem obračunskem območju so razvidni iz 
programa opremljanja.

6. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor 
oziroma lastnik objekta, ki:

– se priključuje na ali mu je omogočena uporaba obstoje-
če komunalne opreme,

– povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja 
njegovo namembnost,

– ali se nahaja na stavbnem zemljišču, kjer se izboljšuje 
opremljenost s komunalno opremo.

7. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na 
stroške opremljanja s komunalno opremo na obračunskem 
območju, kjer leži objekt, glede na:

– površino in opremljenost parcele objekta s komunalno 
opremo,

– neto tlorisno površino objekta ter njegovo namembnost 
oziroma

– glede na izboljšanje opremljenosti parcele objekta s 
komunalno opremo.

(2) Parcela objekta je zemljišče, sestavljeno iz ene ali 
več zemljiških parcel, na katerem stoji oziroma na katerem je 
predviden objekt skupaj z urejenimi površinami, ki služijo temu 
objektu in je po prostorskem aktu opredeljeno kot stavbno 
zemljišče.

(3) Parcela objekta se za objekte, za katere je potrebno 
pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja. Kadar parcele objekta ni mogoče 
izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, oziroma 
parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi dejanskega sta-
nja oziroma na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko 
izvedbenih aktov občine. Kolikor parcele ni mogoče določiti na 
način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta 
pomnoži s faktorjem 1,5.

(4) Neto tlorisna površina stavbe in površina se za novo-
gradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovolje-
nje, izračuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcij oziroma 
načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836 in se 
jih povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(5) Za obstoječe objekte se za izračun neto tlorisne po-
vršine stavbe lahko uporabi podatek o površini in etažnosti 
objekta iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava 
RS. V primeru pritožbe na tako ocenjeno neto tlorisno površino 
stavbe mora stranka dokazati dejansko neto tlorisno površino 
stavbe z načrtom v skladu s prejšnjim odstavkom.

(6) Višina komunalnega prispevka za posamezno vrsto 
komunalne opreme (KPi) se določi na naslednji način:

KPi = (Dp * Cpi * Aparcela + Dt * Cti * Atlorisna * Kdej) * i

pri čemer je:

KPi – komunalni prispevek za posamezno vrsto 
komunalne opreme

Aparcela – površina parcele objekta (m2)
Atlorisna – neto tlorisna površina objekta (m2)
Cpi – cena opremljanja za posamezno vrsto 

komunalne opreme na površino parcele objekta 
(€/m2)
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Cti – cena opremljanja za posamezno vrsto 
komunalne opreme na neto tlorisno površino 
stavbe (€/m2)

Dp – delež površine parcele objekta pri izračunu (0,4)
Dt – delež neto tlorisne površine pri izračunu (0,6)
Kdej – faktor dejavnosti je določen za posamezne vrste 

objektov glede na dejavnost (od 0,7 do 1,3)
i – indeks cen gradbenih storitev, ki jih objavlja GZS 

– Združenje za gradbeništvo in IGM za področje 
nizkih gradenj.

(7) V primeru spremembe dejavnosti v objektu, nadome-
stne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gra-
dnje, pri kateri se spremeni neto tlorisna površina stavbe, se za 
izračun komunalnega prispevka uporabi formula iz prejšnjega 
odstavka. Upošteva se razliko med izračunom komunalnega 
prispevka po načrtovani spremembi in izračunom pred načrto-
vano spremembo.

(8) Če je višina komunalnega prispevka po načrtovani 
spremembi manjša od višine komunalnega prispevka pred 
načrtovano spremembo, se razlika zavezancu ne vrne. Pri 
morebitni večkratni rekonstrukciji ali nadomestni gradnji se 
upošteva neto tlorisna površina največje stavbe za katero je 
bil plačan komunalni prispevek.

(9) Neto tlorisna površina objekta pred rekonstrukcijo mora 
biti razvidna iz načrta v skladu tretjim odstavkom tega člena.

(10) Če na območju objekta ni mogoče priključiti na katero 
vrsto komunalne opreme, se del komunalnega prispevka za to 
vrsto komunalne opreme ne obračuna.

(11) Pri odmeri komunalnega prispevka občina na zah-
tevo zavezanca upošteva morebitne že plačane prispevke za 
gradnjo posamezne komunalne opreme na podlagi predloženih 
dokazil o plačilu in za tako ugotovljene revalorizirane prispevke 
zniža plačilo odmerjenega komunalnega prispevka za posame-
zno komunalno opremo.

(12) Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objek-
ta (Cpi) z določeno komunalno opremo so določeni v Tabelah 
2, 3 in 4, Priloga 1. Stroški opremljanja kvadratnega metra neto 
tlorisne površine objekta (Cti) z določeno komunalno opremo 
so določeni v Tabelah 5, 6 in 7, Priloga 1.

(13) Na območjih izvedbenih prostorskih aktov (OPPN) 
ali drugih zaključenih območjih, na katerih še ni urejene ko-
munalne opreme in se ta zgradi po pogodbi o opremljanju ali 
po posebnem programu opremljanja, se komunalni prispevek 
obračuna ločeno za novozgrajeno komunalno opremo in za že 
zgrajeno komunalno opremo.

(14) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno 
opremo se obračuna v višini dejanskih stroškov. Komunalni 
prispevek za že zgrajeno opremo se zaračuna po tem odloku 
v višini primarnega dela.

(15) Izven območij izvedbenih prostorskih aktov ali drugih 
nezaključenih območjih se zavezancu komunalni prispevek 
obračuna enotno v višini primarnega in sekundarnega dela, za 
obstoječo komunalno opremo, ki bo oziroma je obremenjena.

8. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)

(1) Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispev-
ka so:

a. razmerje med merilom parcele objekta (Dp) in merilom 
neto tlorisne površine objekta (Dt) pri izračunu komunalnega 
prispevka je 0,4:0,6.

b. faktor dejavnosti (Kdejavnost) se za posamezne vrste 
objektov določi glede na dejavnost v objektu. Faktorji dejavno-
sti za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost 
so določeni v Tabeli 8, Priloga 1.

9. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene so določene na dan 1. 6. 2013. Obračunski stroški 

opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v 

obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp (ij)) 
in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine 
objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)), se pri odmeri 
komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega 
letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združe-
nje za gradbeništvo v okviru GZS, pod »Gradbena dela – ostala 
nizka gradnja«.

V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE

10. člen
(oprostitve plačila celotnega ali dela komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospo-
darske javne infrastrukture.

(2) Občina lahko z odločbo o odmeri komunalnega pri-
spevka predpiše, da se komunalni prispevek ne plača za gra-
dnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raz-
iskovalno delo ter zdravstveno in socialno varstvo po predpisih 
o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.

(3) Občinski svet na pobudo občinske uprave lahko pred-
piše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka 
tudi za gradnjo objektov, katerih je sama investitorica. V tem 
primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini nado-
mestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna

(4) Občinski svet na pobudo občinske uprave lahko pred-
piše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka 
tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih 
stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst 
objektov. V tem primeru mora občina oproščena sredstva v 
enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega 
proračuna.

VI. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

11. člen
(postopek odmere komunalnega prispevka)

(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda ob-
činska uprava na zahtevo investitorja v roku 15 dni, ki vlogi za 
odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumenta-
cijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Za zavezance iz tretje alineje 6. člena tega odloka 
postopek za odmero komunalnega prispevka uvede občin-
ska uprava po uradni dolžnosti. Če lastnik zemljišča, ki se 
komunalno opremlja dokaže, da je za to komunalno opremo 
že plačal komunalni prispevek, se to upošteva pri obračunu 
komunalnega prispevka.

(3) O možnosti obročnega odplačevanja na vlogo za-
vezanca odloči župan, vendar rok za dokončno poplačilo ne 
sme biti daljši od šestih mesecev. V primeru obročnega od-
plačevanja komunalnega prispevka je zavezanec dolžan z 
Občino Cerknica skleniti pogodbo o obročnem odplačevanju. V 
pogodbi se določi način zavarovanja in ostali kriteriji za obročno 
odplačevanje.

(4) Priključitev na komunalno opremo po občinskem od-
loku o gospodarski javni infrastrukturi izvede občinsko komu-
nalno podjetje po predhodno pridobljenem potrdilu o plačanem 
komunalnem prispevku, ki ga predloži zavezanec za plačilo 
komunalnega prispevka po tem odloku

VII. POGODBA O OPREMLJANJU

12. člen
(1) Gradnjo nove komunalne opreme po tem odloku lahko 

Občina Cerknica zavezancu odda s pogodbo o opremljanju.
(2) Zavezanec, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v 

skladu s programom opremljanja zgradi vso ali del načrtovane 
komunalne opreme in pridobi potrebna zemljišča ter to prenese 
na Občino Cerknica.



Stran 9032 / Št. 81 / 4. 10. 2013 Uradni list Republike Slovenije

(3) Ostale vsebine pogodbe o opremljanju se določi na 
podlagi veljavnega zakona o prostorskem načrtovanju.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(nedokončani postopki odmere komunalnega prispevka)

Nedokončani postopki v zvezi z odmero komunalnega 
prispevka se izvedejo po postopkih in predpisih, ki so veljavni 
v času vložitve vloge za odmero komunalnega prispevka.

14. člen
(dokument Program opremljanja)

Program opremljanja iz 1. člena tega odloka s prilogami 
je na vpogled na Občini Cerknica.

15. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljavnost Odlo-
ka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Cerknica 
(Uradni list RS, št. 61/10 in 54/12).

16. člen
(veljavnost odloka)

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

Št. 007-7/2013
Cerknica, dne 26. septembra 2013

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

Priloga
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PRILOGA 1 
 
Tabela 1: Obračunska območja za posamezne vrste obstoječe 
komunalne opreme 

Vrsta infrastruktura Obračunsko območje  

Ceste s cestno 
razsvetljavo 

PRIMAR in SEKUNDAR 
CESTE: 
Sorazmerno s površino vseh aglomeracij oz. naselij na območju celotne 
občine. Obračunsko območje tvorijo vsa naselja oz. njihova stavbna 
zemljišča oz. parcele objektov vseh naselij občine. Ta naselja so: Beč, 
Bečaje, Begunje pri Cerknici, Bezuljak, Bločice, Bloška Polica, Brezje, 
Cajnarje, Cerknica, Čohovo, Dobec, Dolenja vas, Dolenje Jezero, 
Dolenje Otave, Gora, Gorenje Jezero, Gorenje Otave, Goričice, Grahovo, 
Hribljane, Hruškarje, Ivanje selo, Jeršiče, Korošče, Koščake, Kožljek, 
Kranjče, Kremenca, Krušče, Kržišče, Laze pri Gorenjem Jezeru, 
Lešnjake, Lipsenj, Mahneti, Martinjak, Milava, Osredek, Otok, Otonica, 
Pikovnik, Pirmane, Podskrajnik, Podslivnica, Ponikve, Rakek, Rakov 
Škocjan, Ravne, Reparje, Rudolfovo, Selšček, Slivice, Slugovo, 
Stražišče, Sveti Vid, Štrukljeva vas, Tavžlje, Topol pri Begunjah, Unec, 
Zahrib, Zala, Zelše, Zibovnik, Žerovnica, Župeno. 
CESTNA RAZSVETLJAVA: 
Izvedba omrežja cestne oz. javne razsvetljave je všteta v skupne in 
obračunske stroške pod cesto. Po veljavnem Zakonu o prostorskem 
načrtovanju, ki ureja to področje, omrežje cestne razsvetljave ni 
samostojna komunalna oprema, vendar je cestna razsvetljava predpisan 
sestavni del cestne ureditve v naseljih (Zakon o cestah /ZCes-1/, Ur.l. RS, 
št. 109/10). Pri razdelitvi stroškov pa se upošteva, da obračunsko 
območje tvorijo tista naselja oz. njihova stavbna zemljišča na katerih je 
urejena cestna razsvetljava. Obračunsko območje torej tvorijo naselja: 
Begunje pri Cerknici,, Bločice, Bloška Polica, Cerknica, Dolenja vas, 
Dolenje Jezero, Gorenje Jezero, Grahovo, Laze pri Gornjem Jezeru, 
Martinjak, Podskrajnik, Rakek, Slivice, Topol pri Begunjah, Unec, Zelše, 
Žerovnica. 

Kanalizacija 
komunalnih odpadnih 
vod, kanalizacija 
padavinskih odpadnih 
vod in kanalizacija 
mešanih komunalnih ter 
padavinskih odpadnih 
vod 

PRIMAR in SEKUNDAR 
Obračunsko območje za obstoječo kanalizacijo komunalnih odpadnih 
vod, kanalizacijo padavinskih odpadnih vod in mešano kanalizacijo 
komunalnih ter padavinskih odpadnih vod obsega aglomeracije v 
naseljih, kjer je kanalizacijski sistem urejen. Skupna vrednost 
kanalizacijskega omrežja v vseh naseljih je enakomerno porazdeljena po 
vseh navedenih aglomeracijah. 
 
Obračunsko območje tvorijo sledeča naselja: Bločice, Cerknica, Dolenja 
vas, Grahovo, Martinjak, Podskrajnik, Rakek, Zelše. 

Čistilne naprave 

PRIMAR
Obračunsko območje za obstoječe komunalne čistilne naprave obsega 
aglomeracije v naseljih, kjer je kanalizacijski sistem urejen. Skupna 
vrednost kanalizacijskega omrežja v vseh naseljih je enakomerno 
porazdeljena po vseh navedenih aglomeracijah. 
 
Obračunsko območje tvorijo sledeča naselja: Bločice, Cerknica, Dolenja 
vas, Grahovo, Martinjak, Podskrajnik, Rakek, Zelše. 



Stran 9034 / Št. 81 / 4. 10. 2013 Uradni list Republike Slovenije

Vrsta infrastruktura Obračunsko območje  

Vodovod 

PRIMAR in SEKUNDAR 
Sorazmerno s površino vseh aglomeracij oz. naselij na območju celotne 
občine. Obračunsko območje tvorijo vsa naselja oz. njihova stavbna 
zemljišča oz. parcele objektov vseh naselij občine. Ta naselja so: Beč, 
Bečaje, Begunje pri Cerknici, Bezuljak, Bločice, Bloška Polica, Brezje, 
Cajnarje, Cerknica, Čohovo, Dobec, Dolenja vas, Dolenje Jezero, 
Dolenje Otave, Gora, Gorenje Jezero, Gorenje Otave, Goričice, Grahovo, 
Hribljane, Hruškarje, Ivanje selo, Jeršiče, Korošče, Koščake, Kožljek, 
Kranjče, Kremenca, Krušče, Kržišče, Laze pri Gorenjem Jezeru, 
Lešnjake, Lipsenj, Mahneti, Martinjak, Milava, Osredek, Otok, Otonica, 
Pikovnik, Pirmane, Podskrajnik, Podslivnica, Ponikve, Rakek, Rakov 
Škocjan, Ravne, Reparje, Rudolfovo, Selšček, Slivice, Slugovo, 
Stražišče, Sveti Vid, Štrukljeva vas, Tavžlje, Topol pri Begunjah, Unec, 
Zahrib, Zala, Zelše, Zibovnik, Žerovnica, Župeno. 

EKO - otoki 

SEKUNDAR 
Sorazmerno s površino vseh aglomeracij oz. naselij na območju celotne 
občine. Obračunsko območje tvorijo vsa naselja oz. njihova stavbna 
zemljišča oz. parcele objektov vseh naselij občine. Ta naselja so: Beč, 
Bečaje, Begunje pri Cerknici, Bezuljak, Bločice, Bloška Polica, Brezje, 
Cajnarje, Cerknica, Čohovo, Dobec, Dolenja vas, Dolenje Jezero, 
Dolenje Otave, Gora, Gorenje Jezero, Gorenje Otave, Goričice, Grahovo, 
Hribljane, Hruškarje, Ivanje selo, Jeršiče, Korošče, Koščake, Kožljek, 
Kranjče, Kremenca, Krušče, Kržišče, Laze pri Gorenjem Jezeru, 
Lešnjake, Lipsenj, Mahneti, Martinjak, Milava, Osredek, Otok, Otonica, 
Pikovnik, Pirmane, Podskrajnik, Podslivnica, Ponikve, Rakek, Rakov 
Škocjan, Ravne, Reparje, Rudolfovo, Selšček, Slivice, Slugovo, 
Stražišče, Sveti Vid, Štrukljeva vas, Tavžlje, Topol pri Begunjah, Unec, 
Zahrib, Zala, Zelše, Zibovnik, Žerovnica, Župeno. 

 
Tabela 2: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne 
opreme za primarni in sekundarni del – na parcelo objekta 
(Cpi) 
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[€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] 
BEČ 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
BEČAJE 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
BEGUNJE PRI CERKNICI 6,21 0,00 0,00 2,55 0,02 8,78 
BEZULJAK 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
BLOČICE 6,21 2,01 0,43 2,55 0,02 11,22 
BLOŠKA POLICA 6,21 0,00 0,00 2,55 0,02 8,78 
BREZJE 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
CAJNARJE 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
CERKNICA 6,21 2,01 0,43 2,55 0,02 11,22 
ČOHOVO 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
DOBEC 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
DOLENJA VAS 6,21 2,01 0,43 2,55 0,02 11,22 
DOLENJE JEZERO 6,21 0,00 0,00 2,55 0,02 8,78 
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DOLENJE OTAVE 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
GORA 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
GORENJE JEZERO 6,21 0,00 0,00 2,55 0,02 8,78 
GORENJE OTAVE 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
GORIČICE 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
GRAHOVO 6,21 2,01 0,43 2,55 0,02 11,22 
HRIBLJANE 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
HRUŠKARJE 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
IVANJE SELO 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
JERŠIČE 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
KOROŠČE 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
KOŠČAKE 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
KOŽLJEK 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
KRANJČE 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
KREMENCA 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
KRUŠČE 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
KRŽIŠČE 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
LAZE PRI GORENJEM  
JEZERU 6,21 0,00 0,00 2,55 0,02 8,78 
LEŠNJAKE 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
LIPSENJ 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
MAHNETI 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
MARTINJAK 6,21 2,01 0,43 2,55 0,02 11,22 
MILAVA 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
OSREDEK 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
OTOK 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
OTONICA 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
PIKOVNIK 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
PIRMANE 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
PODSKRAJNIK 6,21 2,01 0,43 2,55 0,02 11,22 
PODSLIVNICA 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
PONIKVE 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
RAKEK 6,21 2,01 0,43 2,55 0,02 11,22 
RAKOV ŠKOCJAN 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
RAVNE 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
REPARJE 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
RUDOLFOVO 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
SELŠČEK 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
SLIVICE 6,21 0,00 0,00 2,55 0,02 8,78 
SLUGOVO 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
STRAŽIŠČE 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
SVETI VID 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
ŠČURKOVO 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
ŠTRUKLJEVA VAS 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
TAVŽLJE 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
TOPOL PRI BEGUNJAH 6,21 0,00 0,00 2,55 0,02 8,78 
UNEC 6,21 0,00 0,00 2,55 0,02 8,78 
ZAHRIB 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
ZALA 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
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ZELŠE 6,21 0,00 0,00 2,55 0,02 8,78 
ZIBOVNIK 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
ŽEROVNICA 6,21 0,00 0,00 2,55 0,02 8,78 
ŽUPENO 5,93 0,00 0,00 2,55 0,02 8,50 
 
Tabela 3: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne 
opreme za primarni del – na parcelo objekta (Cpi) 
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[€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] 
BEČ 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
BEČAJE 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
BEGUNJE PRI CERKNICI 2,85 0,00 0,00 1,20 4,06
BEZULJAK 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
BLOČICE 2,85 1,17 0,43 1,20 5,65
BLOŠKA POLICA 2,85 0,00 0,00 1,20 4,06
BREZJE 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
CAJNARJE 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
CERKNICA 2,85 1,17 0,43 1,20 5,65
ČOHOVO 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
DOBEC 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
DOLENJA VAS 2,85 1,17 0,43 1,20 5,65
DOLENJE JEZERO 2,85 0,00 0,00 1,20 4,06
DOLENJE OTAVE 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
GORA 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
GORENJE JEZERO 2,85 0,00 0,00 1,20 4,06
GORENJE OTAVE 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
GORIČICE 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
GRAHOVO 2,85 1,17 0,43 1,20 5,65
HRIBLJANE 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
HRUŠKARJE 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
IVANJE SELO 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
JERŠIČE 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
KOROŠČE 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
KOŠČAKE 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
KOŽLJEK 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
KRANJČE 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
KREMENCA 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
KRUŠČE 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
KRŽIŠČE 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
LAZE PRI GORENJEM JEZE-
RU 2,85 0,00 0,00 1,20 4,06
LEŠNJAKE 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
LIPSENJ 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
MAHNETI 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
MARTINJAK 2,85 1,17 0,43 1,20 5,65
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MILAVA 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
OSREDEK 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
OTOK 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
OTONICA 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
PIKOVNIK 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
PIRMANE 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
PODSKRAJNIK 2,85 1,17 0,43 1,20 5,65
PODSLIVNICA 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
PONIKVE 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
RAKEK 2,85 1,17 0,43 1,20 5,65
RAKOV ŠKOCJAN 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
RAVNE 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
REPARJE 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
RUDOLFOVO 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
SELŠČEK 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
SLIVICE 2,85 0,00 0,00 1,20 4,06
SLUGOVO 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
STRAŽIŠČE 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
SVETI VID 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
ŠČURKOVO 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
ŠTRUKLJEVA VAS 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
TAVŽLJE 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
TOPOL PRI BEGUNJAH 2,85 0,00 0,00 1,20 4,06
UNEC 2,85 0,00 0,00 1,20 4,06
ZAHRIB 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
ZALA 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
ZELŠE 2,85 0,00 0,00 1,20 4,06
ZIBOVNIK 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
ŽEROVNICA 2,85 0,00 0,00 1,20 4,06
ŽUPENO 2,57 0,00 0,00 1,20 3,78
 
Tabela 4: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne 
opreme za sekundarni del – na parcelo objekta (Cpi) 
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BEČ 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
BEČAJE 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
BEGUNJE PRI CERKNICI 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
BEZULJAK 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
BLOČICE 3,35 0,84 1,35 0,02 5,57
BLOŠKA POLICA 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
BREZJE 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
CAJNARJE 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
CERKNICA 3,35 0,84 1,35 0,02 5,57
ČOHOVO 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
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DOBEC 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
DOLENJA VAS 3,35 0,84 1,35 0,02 5,57
DOLENJE JEZERO 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
DOLENJE OTAVE 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
GORA 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
GORENJE JEZERO 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
GORENJE OTAVE 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
GORIČICE 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
GRAHOVO 3,35 0,84 1,35 0,02 5,57
HRIBLJANE 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
HRUŠKARJE 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
IVANJE SELO 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
JERŠIČE 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
KOROŠČE 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
KOŠČAKE 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
KOŽLJEK 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
KRANJČE 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
KREMENCA 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
KRUŠČE 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
KRŽIŠČE 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
LAZE PRI GORENJEM JEZERU 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
LEŠNJAKE 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
LIPSENJ 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
MAHNETI 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
MARTINJAK 3,35 0,84 1,35 0,02 5,57
MILAVA 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
OSREDEK 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
OTOK 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
OTONICA 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
PIKOVNIK 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
PIRMANE 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
PODSKRAJNIK 3,35 0,84 1,35 0,02 5,57
PODSLIVNICA 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
PONIKVE 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
RAKEK 3,35 0,84 1,35 0,02 5,57
RAKOV ŠKOCJAN 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
RAVNE 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
REPARJE 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
RUDOLFOVO 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
SELŠČEK 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
SLIVICE 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
SLUGOVO 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
STRAŽIŠČE 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
SVETI VID 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
ŠČURKOVO 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
ŠTRUKLJEVA VAS 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
TAVŽLJE 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
TOPOL PRI BEGUNJAH 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
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UNEC 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
ZAHRIB 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
ZALA 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
ZELŠE 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
ZIBOVNIK 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
ŽEROVNICA 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
ŽUPENO 3,35 0,00 1,35 0,02 4,72
 
Tabela 5: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne 
opreme za primarni in sekundarni del – na neto tlorisno 
površina objekta (Cti) 

Naselja 
  

C
es

te
 

K
an

al
iz

a-
ci

ja
 

Č
is

til
ne

 
na

pr
av

e 

Vo
do

vo
d 

EK
O

-
ot

ok
i 

SK
U

PA
J 

[€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] 
BEČ 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
BEČAJE 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
BEGUNJE PRI CERKNICI 33,91 0,00 0,00 14,00 0,11 48,02 
BEZULJAK 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
BLOČICE 33,91 10,38 2,42 14,00 0,11 60,82 
BLOŠKA POLICA 33,91 0,00 0,00 14,00 0,11 48,02 
BREZJE 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
CAJNARJE 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
CERKNICA 33,91 10,38 2,42 14,00 0,11 60,82 
ČOHOVO 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
DOBEC 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
DOLENJA VAS 33,91 10,38 2,42 14,00 0,11 60,82 
DOLENJE JEZERO 33,91 0,00 0,00 14,00 0,11 48,02 
DOLENJE OTAVE 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
GORA 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
GORENJE JEZERO 33,91 0,00 0,00 14,00 0,11 48,02 
GORENJE OTAVE 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
GORIČICE 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
GRAHOVO 33,91 10,38 2,42 14,00 0,11 60,82 
HRIBLJANE 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
HRUŠKARJE 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
IVANJE SELO 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
JERŠIČE 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
KOROŠČE 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
KOŠČAKE 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
KOŽLJEK 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
KRANJČE 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
KREMENCA 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
KRUŠČE 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
KRŽIŠČE 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
LAZE PRI GORENJEM JEZERU 33,91 0,00 0,00 14,00 0,11 48,02 
LEŠNJAKE 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
LIPSENJ 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
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MAHNETI 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
MARTINJAK 33,91 10,38 2,42 14,00 0,11 60,82 
MILAVA 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
OSREDEK 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
OTOK 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
OTONICA 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
PIKOVNIK 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
PIRMANE 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
PODSKRAJNIK 33,91 10,38 2,42 14,00 0,11 60,82 
PODSLIVNICA 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
PONIKVE 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
RAKEK 33,91 10,38 2,42 14,00 0,11 60,82 
RAKOV ŠKOCJAN 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
RAVNE 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
REPARJE 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
RUDOLFOVO 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
SELŠČEK 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
SLIVICE 33,91 0,00 0,00 14,00 0,11 48,02 
SLUGOVO 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
STRAŽIŠČE 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
SVETI VID 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
ŠČURKOVO 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
ŠTRUKLJEVA VAS 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
TAVŽLJE 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
TOPOL PRI BEGUNJAH 33,91 0,00 0,00 14,00 0,11 48,02 
UNEC 33,91 0,00 0,00 14,00 0,11 48,02 
ZAHRIB 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
ZALA 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
ZELŠE 33,91 0,00 0,00 14,00 0,11 48,02 
ZIBOVNIK 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
ŽEROVNICA 33,91 0,00 0,00 14,00 0,11 48,02 
ŽUPENO 32,32 0,00 0,00 14,00 0,11 46,43 
 
Tabela 6: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne 
opreme za primarni del – na neto tlorisno površino objekta 
(Cti) 
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[€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] 
BEČ 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
BEČAJE 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
BEGUNJE PRI CERKNICI 16,81 0,00 0,00 7,11 23,92
BEZULJAK 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
BLOČICE 16,81 6,56 2,42 7,11 32,90
BLOŠKA POLICA 16,81 0,00 0,00 7,11 23,92
BREZJE 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
CAJNARJE 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
CERKNICA 16,81 6,56 2,42 7,11 32,90
ČOHOVO 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
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DOBEC 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
DOLENJA VAS 16,81 6,56 2,42 7,11 32,90
DOLENJE JEZERO 16,81 0,00 0,00 7,11 23,92
DOLENJE OTAVE 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
GORA 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
GORENJE JEZERO 16,81 0,00 0,00 7,11 23,92
GORENJE OTAVE 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
GORIČICE 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
GRAHOVO 16,81 6,56 2,42 7,11 32,90
HRIBLJANE 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
HRUŠKARJE 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
IVANJE SELO 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
JERŠIČE 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
KOROŠČE 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
KOŠČAKE 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
KOŽLJEK 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
KRANJČE 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
KREMENCA 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
KRUŠČE 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
KRŽIŠČE 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
LAZE PRI GORENJEM JEZERU 16,81 0,00 0,00 7,11 23,92
LEŠNJAKE 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
LIPSENJ 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
MAHNETI 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
MARTINJAK 16,81 6,56 2,42 7,11 32,90
MILAVA 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
OSREDEK 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
OTOK 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
OTONICA 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
PIKOVNIK 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
PIRMANE 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
PODSKRAJNIK 16,81 6,56 2,42 7,11 32,90
PODSLIVNICA 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
PONIKVE 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
RAKEK 16,81 6,56 2,42 7,11 32,90
RAKOV ŠKOCJAN 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
RAVNE 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
REPARJE 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
RUDOLFOVO 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
SELŠČEK 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
SLIVICE 16,81 0,00 0,00 7,11 23,92
SLUGOVO 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
STRAŽIŠČE 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
SVETI VID 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
ŠČURKOVO 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
ŠTRUKLJEVA VAS 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
TAVŽLJE 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
TOPOL PRI BEGUNJAH 16,81 0,00 0,00 7,11 23,92
UNEC 16,81 0,00 0,00 7,11 23,92
ZAHRIB 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
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ZALA 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
ZELŠE 16,81 0,00 0,00 7,11 23,92
ZIBOVNIK 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
ŽEROVNICA 16,81 0,00 0,00 7,11 23,92
ŽUPENO 15,22 0,00 0,00 7,11 22,33
 
Tabela 7: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne 
opreme za sekundarni del – na neto tlorisno površino objekta 
(Cti) 
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BEČ 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
BEČAJE 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
BEGUNJE PRI CERKNICI 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
BEZULJAK 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
BLOČICE 17,10 3,82 6,89 0,11 27,92
BLOŠKA POLICA 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
BREZJE 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
CAJNARJE 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
CERKNICA 17,10 3,82 6,89 0,11 27,92
ČOHOVO 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
DOBEC 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
DOLENJA VAS 17,10 3,82 6,89 0,11 27,92
DOLENJE JEZERO 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
DOLENJE OTAVE 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
GORA 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
GORENJE JEZERO 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
GORENJE OTAVE 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
GORIČICE 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
GRAHOVO 17,10 3,82 6,89 0,11 27,92
HRIBLJANE 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
HRUŠKARJE 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
IVANJE SELO 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
JERŠIČE 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
KOROŠČE 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
KOŠČAKE 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
KOŽLJEK 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
KRANJČE 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
KREMENCA 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
KRUŠČE 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
KRŽIŠČE 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
LAZE PRI GORENJEM  
JEZERU 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
LEŠNJAKE 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
LIPSENJ 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
MAHNETI 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
MARTINJAK 17,10 3,82 6,89 0,11 27,92
MILAVA 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
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OSREDEK 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
OTOK 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
OTONICA 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
PIKOVNIK 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
PIRMANE 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
PODSKRAJNIK 17,10 3,82 6,89 0,11 27,92
PODSLIVNICA 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
PONIKVE 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
RAKEK 17,10 3,82 6,89 0,11 27,92
RAKOV ŠKOCJAN 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
RAVNE 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
REPARJE 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
RUDOLFOVO 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
SELŠČEK 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
SLIVICE 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
SLUGOVO 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
STRAŽIŠČE 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
SVETI VID 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
ŠČURKOVO 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
ŠTRUKLJEVA VAS 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
TAVŽLJE 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
TOPOL PRI BEGUNJAH 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
UNEC 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
ZAHRIB 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
ZALA 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
ZELŠE 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
ZIBOVNIK 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
ŽEROVNICA 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
ŽUPENO 17,10 0,00 6,89 0,11 24,10
 
Tabela 8: Faktor dejavnosti za izračun komunalnega prispevka 
za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost 

Klasifik. 
št. 

Klasifikacija Faktor

1 STAVBE 

11 Stanovanjske stavbe  

11100 Enostanovanjske stavbe 0,8

11210 Dvostanovanjske stavbe 1

11221 Tri- in večstanovanjske stavbe 1

11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 0,8

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene 0,8

12 Ne stanovanjske stavbe  
121  Gostinske stavbe  

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 1

12112 Gostilne, restavracije in točilnice 1

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 1
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Klasifik. 
št. 

Klasifikacija Faktor

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (kmečki turizem) 0,7

122 Upravne in pisarniške stavbe  

12201 Stavbe javne uprave 1

12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 1

12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 1

123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti  

12301 Trgovske stavbe 1

12302 Sejemske dvorane, razstavišča 1

12303 Bencinski servisi 1,3

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 1

124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij  

12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi 
povezane stavbe 

1

12420 Garažne stavbe 1

125 Industrijske stavbe in skladišča  

12510  Industrijske stavbe (proizvodnja dejavnost, industrija) 0,9

12510  Industrijske stavbe (obrtna dejavnost, če je skupaj največ 500 m2 pokritih 
površin) 

0,7

12510  Industrijske stavbe (dejavnosti, ki nadpovprečno obremenjujejo komunalno 
infrastrukturo: klavnice, mlekarne, itd.) 

1,3

12520  Rezervoarji, silosi in skladišča 1

12520  Rezervoarji, silosi in skladišča (nevarne snovi  in rzastreliva, vključno s fito-
farmacevtskimi pripravki) 

1,3

126 Stavbe splošnega družbenega pomena  

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 1

12620 Muzeji in knjižnice 1

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 1

12640 Stavbe za zdravstvo 1

12650 Športne dvorane 1

127 Druge nestanovanjske stavbe  

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo 0,7

12712 Stavbe za rejo živali 0,7

12713 Stavbe za spravilo pridelka 0,7

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe 0,7

12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov 0,7

12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti 0,7

12730 Kulturni spomeniki 0,7

12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 1

2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI  
21 Objekti transportne infrastrukture /

211 Ceste /
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Klasifik. 
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Klasifikacija Faktor

212 Železnice /

213 Letališke steze, ploščadi in radio-navigacijski objekti /

214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi /
215 Pristanišča, plovne poti, pregrade in jezovi ter drugi vodni objekti /

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi /

221 Prenosni (transportni) cevovodi, prenosna komunikacijska omrežja in 
prenosni elektroenergetski vodi 

/

222 Distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenergetski vodi in distri-
bucijska komunikacijska omrežja 

/

23 Kompleksni industrijski objekti  

230 Kompleksni industrijski objekti  

2301 Rudarski objekti 1,3

2302 Energetski objekti 1,3

2303 Objekti kemične industrije 1,3

2304 Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje 1,3

24 Drugi gradbeni inženirski objekti  

241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas  

24110 Športna igrišča 0,7

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 0,7

242 Drugi gradbeni inženirski objekti  

24201 Vojaški objekti 1

24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih /
24203 Odlagališča odpadkov /
24204 Pokopališča /
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (parkirišča, odprta 

skladišča, ipd) 
0,7

 
 
 
 
PRILOGA 2 
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Cerk-
nica (IPSUM d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, 
št. 270/12, januar 2013). Program opremljanja stavbnih zemljišč 
za območje Občine Cerknica je na vpogled na Občini Cerknica. 
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2978. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 110/02, 97/03 Odl. US: U-I-152/00-23, 41/04 – 
ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl. US: U-I-1/03-15, 102/04 – 
UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 
Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 
126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 
(62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12), Sta-
tuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski 
svet Občine Cerknica, v zadevi ukinitve statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v kata-
strski občini 1677 Dolenja vas, na 19. redni seji dne 26. 9. 
2013 sprejel 

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
Nepremičnini s
parc. št. 3517/8, katastrska občina 1677 Dolenja vas 

(ID 6116825) in
parc. št. 3517/9, katastrska občina 1677 Dolenja vas 

(ID 6116826,

kjer je vknjižena zaznamba grajenega javnega dobra lokalne-
ga pomena, v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 
Cerknica, matična številka: 5880157000, se odvzame status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

II.
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega jav-

nega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki 
jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti 
izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta 
pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, 
kjer se izbriše zaznamba o grajenem javnem dobru lokal-
nega pomena.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 478-0023/2012
Cerknica, dne 26. septembra 2013

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

ČRNOMELJ

2979. Odlok o spremembah in dopolnitvah »Odloka 
o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj 
– 1. faza«, sklop 2

Na podlagi členov 61., 61.a in 61.b v povezavi s sed-
mim odstavkom 96. 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, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8) in 
16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) 
je Občinski svet Občine Črnomelj na 22. redni seji sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah »Odloka  

o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj –  
1. faza«, sklop 2

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza (Uradni list RS, 
št. 27/96, 69/00, 47/02, 81/03, 38/06 in 55/13 – v nadaljevanju: 
ZN Danfoss). Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 
(v nadaljevanju: SDZN) je izdelalo podjetje Acer Novo mesto 
d.o.o., pod številko OPPN-L4/2013, v septembru 2013.

Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načr-
ta meri približno 1,30 ha in obsega del zemljišča s parc. 
št. 1061/20, k.o. Črnomelj.

2. člen
V 4. členu se na koncu sedmega odstavka doda besedilo:
»Med objektom komisionirnice in obstoječim proizvodnim 

objektom na severu se uredi nadstrešek, južno od komisionir-
nice pa visokoregalno skladišče. Zahodna fasada obstoječega 
proizvodnega objekta na severu ter novih objektov (proizvodni 
objekt in komisionirnica, visokoregalno skladišče in nadstrešek) 
je na približno isti gradbeni liniji. Tlorisno so novi objekti pra-
vokotnih zasnov, kar izhaja iz geometrij obstoječih objektov na 
lokaciji in funkcionalnosti proizvodnih objektov.«

3. člen
V 5. členu se za šestim odstavkom dodajo trije novi od-

stavki, ki se glasijo:
»Visokoregalno skladišče: Tlorisni gabarit je do 40 m x 

45 m. Visokoregalno skladišče je skupaj z objektom predvidene 
komisionirnice povezan v celoto. Tlorisna velikost obeh objek-
tov skupaj je do 45 m x 85 m. Višinski gabarit: višine do 35 m 
nad koto pritličja. Objekt nima etaž. Konstrukcija: talna plošča 
in parapetni obodni zid je iz armiranega betona. Vertikalna 
nosilna in horizontalna strešna konstrukcija sta iz jeklenega 
paličja. Streha: ravna (z minimalnim naklonom do 2 %), skrita 
za atiko, v svetlo sivi barvi. Kritina ne sme biti bleščeča.

Nadstrešek: Tlorisni gabarit: do 38 m x 50 m. Višinski 
gabarit: višina zgornjega roba nadstreška ne sme presegati 
zgornjega roba komisionirnice. Konstrukcija: vertikalna kon-
strukcija nadstreška je iz jeklenih stebrov, ločenih od nosilne 
konstrukcije sosednjih objektov. Horizontalni nosilci so jeklena 
paličja. Streha: ravna (z minimalnimi nakloni), v svetlo sivi bar-
vi. Kritina ne sme biti bleščeča.

Fasada skupnega objekta, ki ga sestavljajo proizvodni 
objekt in komisionirnica, nadstrešek in visokoregalno skladi-
šče, se horizontalno členi na tri dele, kar optično zniža najvišji 
objekt – visokoregalno skladišče. Spodnji del – baza objekta je 
višine do 5 m in se izvede kot kontaktna fasada, finalno omet. 
Nad bazo je srednji del fasade objekta iz pločevinastih panelov 
v odtenkih tople sive barve. Srednji del višinsko sega do višine 
objekta komisionirnice. Nad to višino se za zgornji del fasade 
regalnega skladišča lahko uporabi druge barvne odtenke, ki so 
usklajeni s spodnjim delom fasade. Fasade so barvno usklaje-
ne z obstoječimi objekti (pretežno svetli toni).«

Sedanji sedmi in osmi odstavek posledično postaneta 
deseti in enajsti odstavek.

4. člen
V 7. členu se pod naslovom »Uvozi« prvi odstavek spre-

meni tako, da se glasi: 
»Območje zazidalnega načrta se priključuje na lokalno 

cesto Ulice heroja Starihe preko uvoza – izvoza na jugovzho-
dnem delu in uvoza – izvoza na jugozahodnem delu.«

V 7. členu se pod naslovom »Notranje ceste« na koncu 
doda nov odstavek, ki se glasi: 

»Razdelitev območja bivše tovarne Danfoss med dve 
podjetji se uredi z ograjo po meji med novimi lastniki, skladno 
s tem se preuredi potek notranjih cest.«
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V 7. členu se pod naslovom »Parkirišča« tretji, četrti in 
peti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 

»Parkirišča, ki se jih izgubi z izgradnjo novega objekta na 
zahodu (ki ga sestavljajo proizvodni objekt in komisionirnica, 
nadstrešek in visokoregalno skladišče), se nadomestijo na 
območju ali izven območja zazidalnega načrta.«

5. člen
V 8. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Pri projektiranju vodovodnega in hidrantnega omrežja se upo-
števajo veljavni predpisi s tega področja.«

Na koncu 8. člena se doda nov odstavek, ki se gla-
si: »Tangirani vodi obstoječega vodovodnega in hidrantnega 
omrežja se ustrezno preuredijo v odvisnosti od predvidene 
pozidave novega objekta na zahodu.«

6. člen
Na koncu 9. člena se doda nov odstavek, ki se glasi: 

»Tangirani kanalizacijski vodi se ustrezno preuredijo v odvi-
snosti od predvidene pozidave novega objekta na zahodu.«

7. člen
Na koncu 10. člena se dodajo trije novi odstavki, ki se 

glasijo:
»Predvidena pozidava novega objekta na zahodu tangira 

obstoječi 20 kV daljnovod, zato se ga prestavi v novo obbe-
tonirano EKK. EKK se izvede s PVC cevmi 4 x Φ 160 mm ter 
jaški standardnih dimenzij (križni: 2 m x 2 m x 1,80 m, prehodni: 
1,20 m x 1,60 m x 1,80 m). Na vseh uvozih se EKK dodatno 
mehansko ojača skladno s predpisi.

Ob vzhodni fasadi visokoregalnega skladišča se postavi 
plinska postaja za utekočinjen argon za potrebe proizvodne 
dejavnosti. Ograjeni del plinske postaje je velikosti do 4,5 m x 
6,5 m. Plinohran (cisterna) je tipska, višine do 7,4 m.

Tangirani plinovod se ustrezno preuredi v odvisnosti od 
predvidene pozidave novega objekta na zahodu.«

8. člen
Na koncu 11. člena se doda nov odstavek, ki se glasi: 

»Tangirani telekomunikacijski vodi se ustrezno preuredijo v od-
visnosti od predvidene pozidave novega objekta na zahodu.«

9. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Varstvo pred hrupom: Sedanja proizvodnja ne povzroča 

hrupa, ki bi presegal mejne vrednosti ravni hrupa, ki so določe-
ne skladno s predpisi, ki urejajo to področje. Nova proizvodnja 
na stičnih območjih s stanovanjskimi območji ne sme presegati 
mejnih vrednosti ravni hrupa, ki so skladne s predpisi, določene 
za stanovanjske soseske. Vse vire hrupa je potrebno odpravlja-
ti z dodatnimi protihrupnimi ukrepi na izvoru.«

10. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Varstvo zraka: Emisije v zrak ne smejo presegati mej-

nih količin snovi, ki jih je dovoljeno spuščati v zrak skladno s 
predpisi, ki urejajo to področje. Iz kurilnih naprav se ne sme 
izpuščati več snovi v zrak, kot je to dovoljeno s predpisi, ki 
urejajo to področje.«

11. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami: Pri projek-

tiranju in gradnji objektov je potrebno upoštevati predpise, ki 
opredeljujejo potresno odporno gradnjo, pri čemer se uporablja 
karta projektnega pospeška tal. V objektih, ki so določeni s 
predpisi, se gradijo zaklonišča, v vseh novih objektih je potreb-
na ojačitev prve plošče.«

12. člen
Za 16. členom se dodata člena 16.a in 16.b, ki se glasita:

»16.a člen
Varstvo pred požarom: Varstvo pred požarom vseh objek-

tov mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarnostnimi 

predpisi. Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje 
objekte je potrebno zagotoviti potrebne odmike od mej parcel in 
med objekti ter potrebne protipožarne ločitve. Obstoječe hidran-
tno omrežje se preuredi v odvisnosti od predvidene pozidave in 
na način, da bodo zagotovljene zadostne količine požarne vode. 
Interne prometne povezave omogočajo dostop intervencijskih 
vozil do vseh objektov. Zagotovi se neoviran in varen dovoz, 
dostop ter delovno površino za intervencijska vozila.

16.b člen
Vplivi na vidno sliko prostora: Načrtovana gradnja sku-

pnega objekta, ki ga sestavljajo komisionirnica, nadstrešek in 
visokoregalno skladišče, bo povzročila spremembo vplivov na 
vidno sliko prostora, saj je objekt regalnega skladišča precej 
višji od obstoječih objektov v kompleksu in tudi v širši industrij-
ski okolici na jugovzhodu ter višji v odnosu do stanovanjske 
pozidave Svibnika na zahodu. Zato se pri oblikovanju fasad 
zagotovi, da je fasada horizontalno členjena, da se s tem višina 
visokoregalnega skladišča optično zniža.«

13. člen
V 18. členu se v prvem odstavku doda zadnja alinea, ki 

se glasi:
»če se s spremembo tehnologije proizvodnje oziroma 

drugih sprememb, ki imajo za posledico potrebo po večjem 
številu parkirnih mest, se morajo ta zagotoviti na območju za-
zidalnega načrta ali izven njega na območjih, kjer je dopustna 
ureditev parkirišč.«

14. člen
Izbriše se 23.a člen.

15. člen
V 24. členu se prvi odstavek nadomesti s štirimi novimi 

odstavki, ki se glasijo: 
»Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so možna 

pri tlorisnih gabaritih, in sicer v zmanjšanju le-teh, pri čemer se 
morajo ohraniti gradbene linije objektov vzdolž javnih cest – 
vzdolž zahodne obvozne ceste in Ceste heroja Starihe.

Pri realizaciji zazidalnega načrta so dopustna tudi odsto-
panja od tehničnih rešitev, določenih s tem zazidalnim načrtom, 
če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, 
geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo 
tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno-tehničnega ali 
okoljevarstvenega vidika.

Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz prej-
šnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza 
območja, prometne sheme, ne smejo poslabšati bivalnih in 
delovnih razmer na območju zazidalnega načrta oziroma na 
sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi ko-
ristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati soglasodajalci, 
v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.

Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo 
tudi odstopanja od podatkov, prikazanih v grafičnih prilogah, ki 
so posledica podrobnejše stopnje obdelave projektov oziroma 
določil geodetskega certifikata.«

16. člen
V 25. členu se v IV. etapi za alinejo »proizvodni objekt 

in komisionirnica (pakirnica)« dodajo štiri nove alineje, ki se 
glasijo:

– »nadstrešnica,
– visokoregalno skladišče,
– plinska postaja za utekočinjen argon,
– in spremljajoči objekti in ureditve.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Lokacijski 

načrt za obvoznico Črnomelj (Uradni list RS, št. 81/03) na ob-
močju urejanja iz 1. člena tega odloka.
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18. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se hranijo 

v analogni in digitalni obliki in so na vpogled na sedežu Občine 
Črnomelj in sedežu Upravne enote Črnomelj.

19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-3/2013
Črnomelj, dne 24. septembra 2013

Županja
Občine Črnomelj 

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

2980. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Črnomelj, 1. sprememba in dopolnitev

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPDPP in 106/10 – popr. ZUPUDPP, 57/12 in 109/12; v 
nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 7., 8. in 16. člena Statuta 
Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 – UPB) je županja 
Občine Črnomelj dne 10. septembra 2013 sprejela

S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Občinskega prostorskega načrta Občine 
Črnomelj, 1. sprememba in dopolnitev

1. člen
(predmet načrtovanja in vrsta postopka)

S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev 
občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj, sprejetega 
z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj 
(Uradni list RS, št. 82/11, 105/11 – tehnični popravek, 10/13 
– obvezna razlaga; v nadaljevanju: SD OPN). Spremembe 
in dopolnitve OPN se izvedejo v rednem postopku priprave 
prostorskega akta.

V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebi-
ne tekstualnega in kartografskega dela akta ter njegovih prilog. 
Spremembe in dopolnitve OPN se pripravijo v okvirih, kot jih 
določajo usmeritve strateškega dela OPN. Zaradi dopolnitve 
strokovnih podlag, sprememb predpisov ter splošnih smernic 
državnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) se 
po potrebi dopolni tudi strateški del OPN.

Spremembe in dopolnitve OPN naj obsegajo:
a) spremembe namenske rabe prostora in drugih pogojev 

posegov v prostor na podlagi že prejetih razvojnih potreb, ki 
jih v času priprave OPN ni bilo več mogoče obravnavati ter 
morebitnih novih razvojnih potreb in pobud,

b) posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN, 
ki se nanašajo na podrobno namensko rabo prostora, meje 
med enotami urejanja prostora, umeščanja objektov v prostor 
in njihovega oblikovanja ter s tem povezane spremembe in 
dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,

c) vsebine s katerimi se OPN uskladi z aktualnimi (spre-
menjenimi) predpisi,

d) spremembe in dopolnitve nekaterih določil tekstual-
nega dela z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve 
eventualno ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kar-
tografskim delom akta oziroma znotraj njihovih vsebin, v smislu 
tehničnih in redakcijskih popravkov,

e) morebitne implementacije že izdelanih strokovnih podlag 
ter izdelavo drugih študij (hidrološko hidravlična študija), druge 

strokovne podlage (arhitekturne strokovne podlage za pomožne 
in gospodarske objekte za posebna območja občine) ipd.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev 

OPN)
OPN je bil sprejet 4. oktobra 2011 in s 25. oktobrom 

2011 stopil v veljavo. Zaradi velikega števila pobud občanov 
z novimi razvojnimi potrebami in ugotovitvami za izboljšavo in 
bolj nedvoumno tolmačenje in razlago določil odloka je Občina 
Črnomelj pristopila k pripravi sprememb in dopolnitev OPN. 
Poleg tega so bili v tem času in po sprejemu akta na različnih 
področjih spremenjeni ali sprejeti novi predpisi in nastopila 
nekatera nova dejstva. Zaradi tega je potrebno v postopku 
sprememb in dopolnitev OPN preveriti podane razvojne pobu-
de in akt uskladiti z novimi predpisi in dejstvi. Poleg tega pa se 
na podlagi dosedanje uporabe akta tudi preverijo posamezne 
rešitve in se po potrebi izboljšajo.

3. člen
(območje sprememb in dopolnitev OPN)

Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo na celotno 
območje občine.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, 
splošne smernice državnih NUP in njihove razvojne potrebe, 
lastne razvojne potrebe občine in lokalnih NUP, usmeritve iz 
državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene ra-
zvojne pobude drugih oseb.

Zbrane razvojne potrebe in pobude občanov za spremem-
be in dopolnitve akta se strokovno preveri v skladu z določili 6. 
točke 47. člena ZPNačrt. V primeru, da se pri analizi razvojnih 
potreb ugotovi, da je potrebno izdelati dopolnilne strokovne 
podlage, se te izdelajo v skladu s predpisi.

5. člen
(okvirni rok za pripravo sprememb in dopolnitev OPN)
Predviden rok za izpeljavo vseh faz postopka v skladu z 

ZPNačrt in končni sprejem akta je približno 24 mesecev.

6. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)

V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN sode-
lujejo tisti državni NUP pri katerih se ob pripravi osnutka akta 
izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na 
zadeve iz njihove pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so za 
podajanje smernic in mnenj pristojni naslednji državni NUP:

1. Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za infrastruk-
turo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, 1000 
Ljubljana

2. Za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo 
za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ter Zavod za gozdove 
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana

4. Za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo 
za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 
1000 Ljubljana

5. Za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo 
narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana

6. Za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za 
kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 
Ljubljana

7. Za področje cestnega prometa s pomorskim in železni-
škim prometom in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastruk-
turo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 
1000 Ljubljana
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8. Za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infra-
strukturo in prostor, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 
1000 Ljubljana

9. Za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Lju-
bljana

10. Za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo 
in prostor, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Lju-
bljana

11. Za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za 
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 
1000 Ljubljana

12. Za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direk-
torat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana ter naslednji 
lokalni NUP:

13. ELES, Elektro-Slovenija, d.o.o., Sektor za prenosno 
omrežje, Hajdrihova 2, p.p. 255, 1000 Ljubljana

14. Elektro Ljubljana, d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska 
c. 7, 8000 Novo mesto

15. Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro
16. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 

11, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
17. Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
18. Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
19. JP Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 

8340 Črnomelj
20. Hydrovod d.o.o. Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje
21. Telekom Slovenije d.d. – področje telekomunikacij in 

zvez.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor 
za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 22, 1000 Lju-
bljana, ki odloči ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje 
vplivov sprememb in dopolnitev plana na okolje.

V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne 
NUP, kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po njihovi 
vključitvi in sodelovanju.

7. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na spletni strani Občine Črnomelj. Sklep začne veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po objavi se 
sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim 
občinam.

Št. 350-18/2013
Črnomelj, dne 10. septembra 2013

Županja
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

2981. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, 
Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 
– ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud-1, 76/10 – Zrud-2, 20/11 – Odl. US, 57/12), 16. 
in 101. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) 
je Občinski svet Občine Črnomelj na 22. redni seji dne 24. 9. 
2013 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Na nepremičnini, parc. št. 5132/59, k.o. 1564 – Preloka, 

se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, 
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št. 5880254.

II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z 

dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 622-4/2013-22
Črnomelj, dne 24. septembra 2013

Županja
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

IDRIJA

2982. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Idrija

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni 
list RS, št. 123/06, 57/08), 8. člena Zakona o volilni in referen-
dumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11) in 23. člena 
Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno preči-
ščeno besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 22. seji dne 
25. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o gospodarskih javnih 

službah v Občini Idrija

1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija 

(Uradni list RS, št. 94/08, 55/10, 103/11, 97/12) se tretja alineja 
prvega odstavka 4. člena spremeni tako, da se glasi:

»– oglaševanje in plakatiranje na stalnih objektih, ki se 
nahajajo na javnih mestih in na katerih ima Občina Idrija la-
stninsko, stvarno ali drugo pravico ter plakatiranje za potrebe 
volilne in referendumske kampanje, znotraj območij Krajevne 
skupnosti Mesto Idrija in Krajevne skupnosti Spodnja Idrija.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-4/2008
Idrija, dne 25. septembra 2013

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

2983. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega 
sklada Občine Idrija

Na podlagi 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 23. člena Statuta 
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 22. seji dne 25. 9. 
2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega 
sklada Občine Idrija

1. člen
V Odloku o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega 

sklada Občine Idrija (Uradni list RS, št. 82/01) se v drugi alineji 
3. člena briše besedilo »socialnih in«.
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Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Prosilcu se lahko odobri subvencionirano obrestno mero 

za kreditiranje izgradnje, prenove in nakupa stanovanja ali 
stanovanjske hiše samo za en namen pri prvem reševanju 
stanovanjskega problema.«

2. člen
V 8. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Nadzor nad namensko porabo sredstev proračunskega 

sklada izvaja pri prejemnikih sredstev proračunskega sklada 
Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00200-0002/01
Idrija, dne 25. septembra 2013

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

2984. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih 
za določitev podaljšanega obratovalnega 
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih 
se opravlja gostinska dejavnost na območju 
Občine Idrija

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, 
št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo), 4. člena Pravilnika o 
merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in 
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list 
RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07) ter 23. člena Statuta Občine 
Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je 
Občinski svet Občine Idrija na 22. seji dne 25. 9. 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o merilih za določitev 
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih 

obratov in kmetij, na katerih se opravlja 
gostinska dejavnost na območju Občine Idrija

1. člen
V Pravilniku o merilih za določitev podaljšanega obrato-

valnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opra-
vlja gostinska dejavnost na območju Občine Idrija (Uradni list 
RS, št. 65/02, 45/07, 44/12) se tretja alineja prvega odstavka 
11. člena spremeni tako, da se glasi:

»– utemeljene pritožbe občanov, posredovane Občini Idrija.«

2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 30600-1/02
Idrija, dne 25. septembra 2013

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

KOZJE

2985. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje 
za leto 2013

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09), na podlagi 

107. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Ob-
činski svet Občine Kozje na 20. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kozje  

za leto 2013

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kozje za leto 2013 (Uradni 

list RS, št. 39/13) se v 1. členu odloka spremeni tabela:
»
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 6.110.881

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.393.477
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 2.787.654

700 davki na dohodek in dobiček 2.539.448
703 davki na premoženje 113.980
704 domači davki na blago in storitve 134.226
706 drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 605.823
710 udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 275.978
711 takse in pristojbine 1.300
712 denarne kazni 460
713 prihodki od prodaje blaga in storitev
714 drugi nedavčni prihodki 328.085

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 30.221
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
721 prihodki od prodaje zalog 0
722 prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 30.221

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0
730 prejete donacije iz domačih virov 0
731 prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 2.687.183
740 transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 771.903
741 prejeta sredstva iz državnega 
proračuna in iz sredstev EU 1.915.280

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.199.026
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 1.503.928
400 plače in drugi izdatki zaposlenim 238.059
401 prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 40.082
402 izdatki za blago in storitve 913.073
403 plačila domačih obresti 45.518
409 rezerve 267.196

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 1.307.776
410 subvencije 123.833
411 transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 781.952
412 transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 86.093
413 drugi tekoči domači transferi 315.898
414 tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 4.381.293
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.381.293

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 6.029
430 investicijski transferi 0
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431 investicijski transferi 0
432 investicijski transferi 6.029

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –1.088.145

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

IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 prejeta vračila danih posojil 0
751 prodaja kapitalskih deležev 0
752 kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 dana posojila 0
441 povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0
442 poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in osebah javnega prava, 
ki imajo premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA – DANA POSOJILA  
IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE

500 domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 130.747
55 ODPLAČILA DOLGA

550 odplačila domačega dolga 130.747
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.218.892

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –130.747
XI. NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.088.145

999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
splošni sklad za drugo 1.218.892

«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0005/2011-20/04
Kozje, dne 26. septembra 2013

Župan
Občine Kozje

Dušan Andrej Kocman l.r.

2986. Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem 
redu v Občini Kozje

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, 
št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 20. redni seji dne 
26. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o pokopališkem redu  

v Občini Kozje

1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o pokopališkem redu v 

Občini Kozje (Uradni list RS, št. 22/98) (v nadaljevanju: odlok).

2. člen
Spremeni se drugi odstavek 3. člena odloka tako, da se 

glasi:
»Za izvajanje pogrebne dejavnosti se lahko podeli na pod-

lagi javnega razpisa in v skladu s koncesijskim aktom koncesija.«

3. člen
Črta se 16. člen odloka.

4. člen
Spremeni se 17. člen odloka tako, da se glasi:
»V primeru, da pogrebno dejavnost izvaja koncesionar 

kot izbirno gospodarsko javno službo, določa cene pogrebnih 
storitev koncesionar na podlagi pridobljenega soglasja Občin-
skega sveta Občine Kozje. «

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0005/2011-20/07
Kozje, dne 27. septembra 2013

Župan
Občine Kozje

Dušan Andrej Kocman l.r.

KRANJ

2987. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra 
na zemljiščih parc. št. 1263/39, 1263/41, 1263/42, 
1263/43 in 1263/44, vse k.o. 2131 – Stražišče

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 26. seji dne 
18. 9. 2013 sprejel

S K L E P
o prenehanju obstoja javnega dobra  

na zemljiščih parc. št. 1263/39, 1263/41, 1263/42, 
1263/43 in 1263/44, vse k.o. 2131 – Stražišče

1. člen
Javno dobro na zemljiščih, parc. št. 1263/39, 1263/41, 

1263/42, 1263/43 in 1263/44, vse k.o. 2131 – Stražišče, pre-
neha obstajati.

2. člen
Lastninska pravica na zemljiščih, parc. št. 1263/39, 

1263/41, 1263/42, 1263/43 in 1263/44, vse k.o. 2131 – Straži-
šče, se vpiše na Mestno občino Kranj.

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

listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri 
Okrajnem sodišču v Kranju.

Št. 478-147/2013-48/12
Kranj, dne 18. septembra 2013

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.
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KRIŽEVCI

2988. Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Občine Križevci za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 
– ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) ter 15. člena Statuta 
Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je 
Občinski svet Občine Križevci na 20. redni seji dne 30. 9. 2013 
sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu  

Občine Križevci za leto 2013

Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2013 (Uradni 
list RS, št. 17/13) se spremeni:

1. člen
V 2. členu se spremeni, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Križevci za leto 2013 se 

na ravni podskupin določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V EUR
Skupina/ Podskupina kontov Proračun 

leta
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.865.787

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.557.761
70 DAVČNI PRIHODKI 2.163.201

700 Davki na dohodek in dobiček 2.018.041
703 Davki na premoženje 96.520
704 Domači davki na blago in storitve 48.640

71 NEDAVČNI PRIHODKI 394.560
710 Udeležba na dobičku in dohodkih
od premoženja 280.060
711 Takse in pristojbine 2.500
712 Globe in denarne kazni 4.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 500
714 Drugi nedavčni prihodki 107.400

72 KAPITALSKI PRIHODKI 25.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 25.500

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1,282.526
740 Transferni prihodki iz drugih javnofin. 
instit. 598.269
741 Prejeta državna sredstva iz drž. 
prorač. iz sred. EU 684.257

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4.883.617
40 TEKOČI ODHODKI 696.800

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 103.285
401 Prispevki delodajalcev za soc. varnost 16.665
402 Izdatki za blago in storitve 559.900
403 Plačila domačih obresti 8.950
409 Rezerve 8.000

41 TEKOČI TRANSFERI 1.270.441
410 Subvencije 234.250
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 763.485
412 Transferi neprofitnim org. 
in ustanovam 89.625

413 Drugi tekoči domači transferi 183.081
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2,794.016

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2,794.015
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 122.360

431 Investic. transferi pravnim 
in fiz. osebam, ki niso pror. uporab. 97.785
432 Investic. transferi prorač. 
uporabnikom 24.575

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –1,017.830

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

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

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

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. 
DELEŽ. (440+441+442)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. 
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

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

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 39.080
55 ODPLAČILA DOLGA 39.080

550 Odplačila domačega dolga 39.080
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1,056.910
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –39.080
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.017.830

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.056.910
9009 Splošni sklad za drugo

«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

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

Št. 032-01-20/2013-133
Križevci, dne 1. oktobra 2013

Župan
Občine Križevci

mag. Branko Belec l.r.
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LOG - DRAGOMER

2989. Sklep o vknjižbi lastninske pravice v korist 
Občine Log - Dragomer in zaznambi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 
93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 
57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 
20/11 – Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer 
(Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dra-
gomer na 19. redni seji dne 25. 9. 2013 sprejel

S K L E P
o vknjižbi lastninske pravice v korist Občine  

Log - Dragomer in zaznambi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena

1. člen
Pri nepremičninah, parc. št. 2023/2, 2025/16, 2025/15, 

2001/2, 2032/17 in 1322/8, k.o. Log, se vknjiži lastninska 
pravica na ime in v korist pravne osebe:

Občina Log - Dragomer,
Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici,
matična številka: 2261154,
do celote (1/1)

in zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena.

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa se vknjižijo v ko-

rist Občine Log - Dragomer in se na njih zaznamuje status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena z odločbo, ki jo 
izda po uradni dolžnosti občinska uprava, po pravnomočno-
sti odločbe pa se izvede vpis v zemljiško knjigo.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-15/13
Dragomer, dne 25. septembra 2013

Župan
Občine Log - Dragomer

Mladen Sumina l.r.

NAKLO

2990. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu PO11 Spodnja vas – sever

Na podlagi 55. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10 in 
57/12), Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta PO11 Spodnja vas – sever in popravku 
sklepa (Uradni list RS, št. 107/11, 29/12) in 12. ter 78. člena 
Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07, 29/12) je 
Občinski svet Občine Naklo na 18. redni seji dne 18. 9. 
2013 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

PO11 Spodnja vas – sever

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostor-
ski načrt PO11 Spodnja vas – sever (v nadaljevanju: OPPN).

(2) OPPN je izdelalo podjetje DOMPLAN d.d., Bleiweiso-
va 14, Kranj, pod številko projekta UD/450-82/12, avgust 2013.

(3) Ta odlok določa prostorske ureditve znotraj območja 
OPPN, gradnjo infrastrukture izven območja, ki je potrebna za 
gradnjo in obratovanje in druge ureditve zunaj območja pove-
zane s predmetnimi ureditvami.

2. člen
(vsebina OPPN)

(1) OPPN vsebuje besedilo in grafične prikaze, ki se na-
našajo na mejo območja ter lego, potek, zmogljivost, velikost 
in oblikovanje objektov, naprav in ureditev ter okoljevarstvene 
ukrepe.

(2) Tekstualni del obsega:
– odlok.
(3) Grafični del obsega:
– izsek iz kartografskega dela OPN na širšem 

območju 1:5000,
– območje OPPN z obstoječim parcelnim 

stanjem 1:1000,
– prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 

območji 1:1000,
– ureditvena situacija 1:1000,
– prikaz ureditev glede poteka omrežij  

in priključevanja objektov na GJI 1:1000,
– prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja 

in naravnih virov 1:1000,
– prikaz ureditev potrebnih za obrambo 1:1000,
– načrt parcelacije 1:1000.
(4) Priloge obsegajo:
– izvleček iz strateških prostorskih aktov,
– prikaz stanja prostora,
– seznam strokovnih podlag in upoštevanih predpisov,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev,
– povzetek za javnost,
– predstavitvena karta.

II. OBMOČJE UREJANJA

3. člen
(obseg območja)

(1) Za območje prostorske enote PO11(*) je predpisana 
izdelava podrobnega prostorskega izvedbenega akta. OPPN 
obsega manjši kompleks nezazidanih stavbnih zemljišč na 
severovzhodnem robu Podbrezij. Načrtovani kompleks, ki je 
predmet obdelave obsega 4.500 m2.

(2) Predmetne površine so po določilih Občinskega 
prostorskega načrta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 11/10) 
opredeljene kot posebna enota urejanja, ki je namenjena sta-
novanjski gradnji (SS). V območju je dovoljena prevladujoča 
dejavnost bivanja.

(3) Območje OPPN obsega dele ali celotna zemljišča 
naslednjih parcelnih številk: 556/3, 556/4, 557/1, 1648, 1659/1, 
vse k.o. Podbrezje.
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(4) Izven ureditvenega območja se dogradi javna infra-
struktura, ki je pogoj za nemoteno obratovanje območja (vo-
dovod, elektrika, javna razsvetljava, telekomunikacije, odpadne 
vode, odvodnjavanje, dostop).

(5) Območje OPPN je identično meji prostorske enote 
PO11(*). Mejo je v postopku zaradi zahtev upravljavcev infra-
strukture ali boljših tehničnih rešitev mogoče tudi minimalno 
korigirati.

III. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. člen
(povezave s sosednjimi območji)

(1) Predmetno območje po svoji legi predstavlja zaključe-
no stanovanjsko območje. Funkcionalno se program navezuje 
na osrednjo prometno hrbtenico pod katero je predlagano tudi 
ostalo infrastrukturno napajanje. Celotno površino obkroža ob-
stoječa stanovanjska gradnja, na zahodu strnjene kmetijske 
površine, na vzhodu obstoječa dostopna cesta.

(2) Posegi izven območja OPPN so dovoljeni za potrebe 
gradnje, prestavitve ali rekonstrukcije komunalne, energetske 
in prometne infrastrukture ter morebitnih (omilitvenih) ureditev 
potrebnih za izvedbo OPPN.

5. člen
(predvidene ureditve v območju)

Območje urejanja sestavlja pet zemljiških parcel name-
njenih individualni stanovanjski gradnji ter zemljišče namenjeno 
osrednji dostopni cesti (interni ulici).

6. člen
(predvidene ureditve izven območja)

Predmetno območje se napaja preko občinske dostopne 
ceste na južni strani območja. Ta se v nadaljevanju priključuje 
na državno cesto. Obstoječa prometna ureditev se zaradi no-
vogradenj nekoliko preuredi.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO, 
ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

7. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje)

(1) Zemljiška parcela 1

objekt B prosto stoječa individualna stanovanjska hiša,
tloris klet: 6,00 m × 14,00 m,
tloris pritličje: 8,40 m × 12,00 m,
višina: +10,00 m,
etažnost: K+P+M,
streha: 36–42°, simetrična dvokapnica, frčade, čopi 

dovoljeni, del strehe lahko tudi raven  
ali z minimalnim naklonom enokapnice,

kota pritličja: 0,00 = 419,50,
zem. parcela 970 m.

(2) Zemljiška parcela 2

objekt C – prosto stoječa individualna stanovanjska hiša,
tloris klet: 4,90 m × 15,00 m,
tloris pritličje: 11,70 m × 15,50 m, (atrijska stavba)
višina: +10,00 m,
etažnost: K+P+M,
streha: 36–42°, simetrična dvokapnica, frčade, čopi 

dovoljeni, del strehe lahko tudi raven  
ali z minimalnim naklonom enokapnice,

kota pritličja: 0,00 = 419,60,
zem. parcela 675 m.

(3) Zemljiška parcela 3

objekt A prosto stoječa individualna stanovanjska hiša,
tloris: 8,40 m × 12,00 m,
višina: +10,00 m,
etažnost: K+P+M,
streha: 36–42°, simetrična dvokapnica, frčade, čopi 

dovoljeni, del strehe lahko tudi raven  
ali z minimalnim naklonom enokapnice,

kota pritličja: 0,00 = 417,30,
zem. parcela 650 m.

(4) Zemljiška parcela 4

objekt A prosto stoječa individualna stanovanjska hiša,
tloris: 8,40 m × 12,00 m,
višina: +10,00 m,
etažnost: K+P+M,
streha: 36–42°, simetrična dvokapnica, frčade, čopi 

dovoljeni, del strehe lahko tudi raven  
ali z minimalnim naklonom enokapnice,

kota pritličja: 0,00 = 416,80,
zem. parcela 600 m.

(5) Zemljiška parcela 5

objekt A prosto stoječa individualna stanovanjska hiša,
tloris: 8,40 m × 12,00 m,
višina: +10,00 m,
etažnost: K+P+M,
streha: 36–42°, simetrična dvokapnica, frčade, čopi 

dovoljeni, del strehe lahko tudi raven  
ali z minimalnim naklonom enokapnice,

kota pritličja: 0,00 = 416,80,
zem. parcela 570 m.

(6) Skupna merila za gradnjo objektov:
Objekti so lahko grajeni klasično ali montažno. Obliko-

vanje objektov mora biti poenoteno, lahko z upoštevanjem 
sodobnih trendov v arhitekturi.

Del zemljišča med cesto in stanovanjskim objektom je na-
menjeno dvorišču. Na tem delu se lahko postavi nadstrešnica, 
garaža … Del zemljišča, ki je neposredno povezan z bivalnimi 
prostori hiše se lahko nameni terasi, ki je lahko nadkrita (nad-
strešnica, pergola, markiza …).

Faktor zazidanosti (z vsemi objekti) znotraj pripadajoče 
zemljiške parcele ne sme preseči 0,30, zelenih površin mora 
biti najmanj 20 %.

Dostop do zemljiških parcel preko osrednje interne 
ulice je zasnovan dvosmerno, obračanje je predvideno zno-
traj zemljiške parcele št. 2, zato le ta na uvozu ne sme biti 
ograjena.

Vse stanovanjske gradnje so pozicionirane s fiksno točko, 
kote pritličij so določene z višinskimi kotami, pomožni objekti za 
lastne potrebe so v grafiki prikazani le informativno.

(7) Skupna merila za rabo objektov:
Za vse objekte je dovoljena rušitev, rekonstrukcija, nadzi-

dava in dozidava skladno z dimenzijami in tolerancami tega od-
loka. Sprememba namembnosti (nemoteča) je dovoljena pod 
pogojem, da vsaj polovica objekta ostane v stanovanjski rabi.

Na vse strešne površine objektov (zgradb in nadstrešnic) 
je dovoljena postavitev – montaža fotovoltaičnih panelov in 
solarnih sprejemnikov za sanitarno vodo.

(8) Skupna merila za zunanjo ureditev:
Med posestne ograje se postavi s soglasjem soseda na 

mejo (drugače odmik 0,50 m), ob cesti skladno s pogoji upra-
vljavca ceste. Vsi pomožni objekti za lastne potrebe znotraj 
pripadajoče zemljiške parcele morajo biti skladni z Uredbo o 
vrstah objektov glede na zahtevnost in upoštevanjem urbani-
stičnih zahtev tega odloka (pozidanost, zelene površine).
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Premoščanje višinskih razlik med nivoji terena posame-
znih zemljiških parcel do 1,00 m se ureja s travnimi brežinami, 
večje nivojske razlike pa lahko tudi z ozelenjenimi opornimi 
zidovi.

Za površine, namenjene zelenim površinam je potrebno 
uporabiti sadike avtohtonih drevesnih vrst.

(9) Skupna merila za mimobežno infrastrukturo in druge 
ureditve:

Prečenje vse komunalne infrastrukture, ki ni vezana na 
funkcioniranje objektov in naprav znotraj območja urejanja, je 
ob pridobitvi soglasja lastnika in upravljavca ostalih tangiranih 
vodov dovoljeno.

8. člen
(ureditve izven območja)

Izven območja OPPN bodo segale predvidene navezave 
na prometne, energetske in komunalne ureditve potrebne za 
funkcioniranje objektov znotraj zemljiških parcel od 1–5.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV KOMUNALNIH 
VODOV IN NAPRAV

9. člen
(skupne določbe)

(1) Za nemoteno funkcioniranje predvidenih objektov in 
ureditev v območju je potrebno zagotoviti infrastrukturno opre-
mljenost zemljišč in priključitev le-te na obstoječe omrežje 
izven območja urejanja.

(2) Načrtovana gospodarska javna infrastruktura obsega:
– prometno omrežje,
– vodovodno omrežje za sanitarno in požarno vodo,
– odvod fekalnih voda (nepropustne greznice ali BČN),
– elektroenergetsko omrežje (NN),
– javno razsvetljavo,
– telekomunikacijsko omrežje oziroma omrežje zvez,
– odvodnjavanje,
– odvoz odpadkov.
(3) Vsi objekti znotraj območja OPPN morajo biti priključe-

ni na predvideno gospodarsko javno infrastrukturo po pogojih 
posameznih upravljavcev komunalnih vodov. Obstoječe komu-
nalne, energetske in telekomunikacijske vode, ki se nahajajo 
v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dogra-
jevati in jim povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in 
okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in 
pod pogojem, da s posegi soglašajo tangirani soglasodajalci.

10. člen
(promet)

(1) Zaradi načrtovane pozidave območja je potrebno ob-
stoječi dostop na jugovzhodni strani območja na državno cesto 
minimalno korigirati.

(2) Stanje: Priključek lokalne ceste, ki se bo uporabil 
tudi za priključitev območja OPPN PO11, se na državno cesto 
priključuje pod kotom cca 65°, v km 5,5+000-levo. Priključek 
je v rahlem padcu proti regionalni cesti, širok je cca 2,50 m, z 
minimalnimi zavijalnimi radiji in ne dovoljuje srečavanja vozil 
na priključku.

(3) Predlog: Priključek se v dolžini 30 m uredi v širini 
6,00 m, kar zadostuje za srečevanje vozil na priključku, saj 
je zajezitvena dolžina minimalna. Po 30 m se širina postopno 
zmanjša na obstoječo širino 2,50 m. Zavijalni loki na priključku 
je R = 10 m, kar je v skladu s Pravilnikom o cestnih priključkih 
na javne ceste.

(4) Izvedba: Priključek se asfaltira in obrobi z armirano 
betonski robniki, ki se na mestu priključevanja na državno 
cesto poglobijo, zgornji ustroj se izvede v skladu z elabora-
tom voziščne konstrukcije v fazi nadaljnje izdelave projektne 
dokumentacije. Prav tako je predmet PGD dokumentacije tudi 
prometna oprema.

(5) Interna ulica poteka po sredini območja OPPN v smeri 
sever–jug. Asfaltirano vozišče je širine 3,50 m do 4,50 m z 
obojestransko bankino širine 0,50 m, tako da je cesta skupne 
širine 4,50 m do 5,50 m.

(6) Pri izračunu parkirnih mest znotraj pripadajoče zemlji-
ške parcele je potrebno upoštevati naslednje minimalno število 
parkirnih mest (v nadaljevanju: PM):

– stanovanjska stavba 2 PM,
– poslovno, obrtno 1PM/50 m2 tlorisa.
(7) Predvidena razširitev cestnega priključka na državno 

cesto poteka izven območja OPPN po zemljiščih št. 556/2, 
1648, 1659/1, k.o. Podbrezje.

11. člen
(vodovod)

(1) Za oskrbo objektov z vodo se obstoječe omrežje 
preuredi in naveže na obstoječi javni vodovod na južni strani 
območja OPPN.

(2) Po zahodni strani območja OPPN poteka priključna 
cev za objekt Podbrezje 26. Priključna cev se opusti in prekine. 
Izvede se nov vodovodni priključek na koncu novega sekundar-
nega voda, ki se priključi na obstoječo priključno cev. Obstoječe 
merilno mesto objekta Podbrezje 26 se prestavi v nov zunanji 
vodomerni jašek. Individualni vodomerni jaški se izvedejo (na 
nepovozno površino) ob vstopu vodovoda na pripadajočo ze-
mljiško parcelo.

(3) Predvidena ureditev poteka izven območja OPPN še 
po zemljišču št. 555, k.o. Podbrezje.

12. člen
(hidrantna mreža)

(1) Za požarno zaščito so predvideni sekundarni vodovod 
pod ulico na severni strani zaključi z nadzemnim hidrantom z 
zapornim ventilom.

(2) Predvidena ureditev ne poteka izven območja OPPN.

13. člen
(odpadne vode)

(1) V območju urejanja je predviden ločen sistem odvaja-
nja fekalnih in padavinskih voda.

(2) Za odvod fekalnih voda se do izgradnje kanalizacij-
skega omrežja za naselje Podbrezje predvidi individualne vodo 
nepropustne greznice ali BČN znotraj pripadajoče zemljiške 
parcele. Po izgradnji kanalizacijskega omrežja se fekalna ka-
nalizacija naveže na javno kanalizacijo Občine Naklo (izven 
območja urejanja) in naprej v centralno čistilno napravo Kranj. 
Omrežje se gradi gravitacijsko in vodotesno.

(3) Vse padavinske vode z utrjenih površin se odvodnjava 
skladno z resornim pravilnikom. Meteorne vode nastale znotraj 
zemljiških parcel se tudi ponikajo znotraj teh zemljišč.

(4) Predvidena ureditev ne poteka izven območja OPPN.

14. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Za predvidenih pet stanovanjskih enot se zagotovi 
napajanje preko obstoječega elektro omrežja.

(2) Stanje: Vzporedno z predmetnim območjem – na nje-
govi vzhodni strani, poteka srednje in nizko napetostni kabelski 
snop, ki se zaradi predvidenih gradenj ne prestavlja. Prestavi, 
oziroma ukine pa se SKS, ki poteka po zahodnem robu obrav-
navanega območja.

(3) Predlog: Zaradi načrtovane pozidave območja se 
predvidi nova prostostoječa (elektro) razdelilna omara (PSRO). 
Dovodni kabel, ki bo napajal novo PSRO bo skupaj z novim 
kablom za obstoječega odjemalca Cegram potekal pod cesto 
vse do transformatorske postaje T0012 Dolenja vas – sever. 
Podzemno NN omrežje je načrtovano do roba predmetnih 
zemljiških parcel in se zaključi s samostoječimi priključno me-
rilnimi omaricami.
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(4) Predvidena ureditev poteka izven območja OPPN še 
po zemljiščih št. 556/4, 1621/2, 1648, k.o. Podbrezje.

15. člen
(javna razsvetljava)

(1) Ob notranji interni ulici je predvidena tudi javna razsve-
tljava. Ta se priključi na obstoječe omrežje, ko bo le-to zgrajeno 
(ob občinski cesti južno od območja urejanja).

(2) Javna razsvetljava se izvede z uličnimi svetilkami, ki s 
svojo močjo in usmerjenostjo svetlobe ne onesnažujejo okolja. 
Za osvetljevanje se uporabljajo žarnice, ki ne oddajajo UV 
spektra. Svetilke naj bodo neprodušno zaprte in usmerjene v 
tla, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico.

(3) Predvidena ureditev ne poteka izven območja OPPN.

16. člen
(ogrevanje)

(1) Ogrevanje objektov ni predpisano in se ureja individu-
alno, skladno z energetsko zakonodajo.

(2) Ob dostopni cesti južno od območja OPPN se v 
prihodnosti predvideva potek plinovodnega omrežja, ki pa ni 
predmet predmetnih ureditev znotraj OPPN, saj individualni 
priključki na plinovodno omrežje niso predvideni.

17. člen
(telekomunikacijsko omrežje in omrežje zvez)

(1) Stanovanjski objekti znotraj območja urejanja bodo pri-
ključeni tudi na telekomunikacijsko omrežje. Točka priključitve 
je zahodno od območja urejanja. Interni kabel bo potekal pod 
novo načrtovano ulico do meje vseh zemljiških parcel.

(2) Za območje je potrebno pred pridobitvijo gradbenega 
dovoljenja izdelati projekt telekomunikacijskega omrežja. V 
tem projektu je treba obdelati tudi prestavitve in zaščite obsto-
ječih telekomunikacijskih naprav v skladu s predpisi Telekoma 
Slovenije d.d.

(3) Predvidena ureditev poteka izven območja OPPN še 
po zemljiščih št. 556/3, 522, 523, k.o. Podbrezje.

18. člen
(odvodnjavanje)

(1) Voda s cestnih teles se (preko ustreznih lovilcev (če 
so po predpisih potrebni) vodi v ponikanje.

(2) Prečni in vzdolžni nagib, kakor tudi odvodnjavanje 
priključka se uredijo tako, da se voda iz priključka ne steka na 
občinsko oziroma državno cesto.

19. člen
(odpadki)

(1) Javna higiena se bo zagotavljala tudi z zabojniki za 
odpadke, ki bodo postavljeni znotraj pripadajočih zemljiških 
parcel, ki bodo v času odvažanja odpadkov dostopni vozilu 
pooblaščene organizacije.

(2) Predvidena ureditev ne poteka izven območja OPPN.

20. člen
(ostala merila in pogoji komunalnega urejanja)

(1) Pri načrtovanju in izvedbi komunalnih ureditev je po-
trebno upoštevati zasnove upravljavcev posamezne gospodar-
ske javne infrastrukture, ki so podane v njihovih smernicah k 
podrobnemu prostorskemu načrtu.

(2) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega 
dovoljenja je potrebno upoštevati s pravilniki in mnenji nosil-
cev urejanja prostora predpisane medsebojne odmike med 
infrastrukturnimi vodi ter pogoje in smernice za priključitev na 
obstoječe sisteme komunalne infrastrukture.

(3) Vse sekundarno razvodno omrežje mora biti med-
sebojno usklajeno, izvedeno v kabelski podzemni izvedbi in 
speljano vzporedno s potekom prometnic.

(4) Natančen potek komunalnih vodov, njihova križanja in 
prestavitve se določijo s projektom za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in uskladijo s pristojnimi upravljavci.

(5) Zaradi preprečitve škodljivih vplivov gradenj in prostor-
skih ureditev je v varovalnih pasovih raba prostora omejena 
oziroma pogojena s pozitivnim soglasjem upravljavcev.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJA NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE  

TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN

21. člen
(varstvo okolja in naravnih virov)

Pri načrtovanju, gradnji objektov in naprav ter upora-
bi le-teh je potrebno upoštevati vse predpisane ukrepe za 
zmanjšanje vplivov na okolje. Le-ti obsegajo varstvo tal, zraka, 
varstvo pred prekomernim hrupom, varstvo pred naravnimi ne-
srečami in požarom ter varovanje narave in kulturne dediščine.

22. člen
(tla)

(1) Za prometne in gradbene površine naj se prednostno 
uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne po-
vršine. Posegi v tla se izvedejo na način, da se prizadene čim 
manj talne površine.

(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in grad-
beni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katere ob-
stajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih 
in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba 
preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in 
vetrovnem vremenu. S teh površin je treba preprečiti odtekanje 
vod na kmetijsko obdelovalne površine oziroma na površine 
gradbenih parcel obstoječih objektov.

(3) Rodovitna prst se ob začetku gradbenih del odstrani in 
deponira na način, ki ohranja njeno rodovitnost oziroma tako, 
da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj rodo-
vitnim materialom. Pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in 
živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,2 m.

(4) Vse utrjene površine, na katerih je možno parkirati 
vozila (dvorišča), morajo biti odvodnjavane skladno z resornimi 
predpisi. Meteorne vode nastale znotraj zemljiških parcel se 
tudi ponika znotraj teh zemljišč. Vode s cestnih teles se vodijo 
v ponikovalnice preko ustreznih lovilcev (če so po predpisih 
potrebni) ali v meteorno kanalizacijo, če je v okolici že zgrajena.

23. člen
(varstvo zraka)

Ukrepi za varstvo zraka v času gradnje predvidevajo 
predvsem preprečevanje prašenja z območja gradbišča in do-
voznih cest.

24. člen
(varstvo pred hrupom)

Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav 
morajo projektanti, izvajalci in investitorji skladno z veljavnimi 
zakonskimi predpisi upoštevati določbe o maksimalnih dovolje-
nih ravneh hrupa za taka okolja. Obravnavano območje spada 
v III. stopnjo varstva pred hrupom.

25. člen
(varstvo pred naravnimi nesrečami)

(1) Predvidena prostorska ureditev mora zagotavljati po-
goje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in 
delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za 
oskrbo z vodo za gašenje.

(2) Predvideti je potrebno ustrezne tehnične ukrepe za 
zavarovanje pred razlitjem nevarnih snovi.

(3) Interne poti bodo služile tudi intervencijskim potem. 
Intervencijska pot bo istočasno namenjena za umik ljudi in pre-
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moženja. Za objekte je potrebno zagotoviti zadostno nosilnost 
konstrukcij za določen čas v primeru požara.

(4) Pri projektiranju je skladno s karto potresne nevarnosti 
(atlas ARSO) potrebno upoštevati, da je predmetno območje v 
območju s projektnim pospeškom tal (ag) 0,2g.

(5) Za gradnjo požarno manj zahtevnih objektov se iz-
dela zasnova požarne varnosti, za gradnjo požarno zahtevnih 
objektov pa študija požarne varnosti. Za nezahtevne in eno-
stavne objekte po predpisih o graditvi objektov, ki so požarno 
nezahtevni, se zasnova in študija požarne varnosti ne izdelu-
jeta. Objekti, za katere je obvezna izdelava zasnove ali študije 
požarne varnosti, so določeni v izvršilnem predpisu, ki ureja 
izdelavo študije požarne varnosti.

26. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Upoštevati je treba prostorske, gradbene in tehnične 
ukrepe varstva pred požarom, s katerimi bodo zagotovljeni 
pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja, potrebni od-
miki med objekti ali potrebna protipožarna ločitev, prometne in 
delovne površine za intervencijska vozila ter viri za zadostno 
oskrbo z vodo za gašenje.

(2) Za preprečevanje nastanka požara je pomembno, 
da se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo na najmanjšo možno 
mero vsi vzroki za požar in se usposobi lastnike in najemnike 
za preventivno delovanje pred požarom in varno evakuacijo iz 
objekta. Za potrebe hidrantnega omrežja mora biti zagotovljena 
stalna kontrola nad delovanjem kot tudi vzdrževanje le-tega.

(3) Zaradi nemotenega funkcioniranja objektov in zagoto-
vitve požarne varnosti območje dvorišča na zemljiški parceli 2 
ni dovoljeno ograjevati oziroma v celoti pozirati s pomožnimi 
objekti. Omenjene površine namreč služijo kot obračališče.

27. člen
(varstvo narave)

Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavaro-
vanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost, 
zato posebnih ukrepov ne predpisujemo.

28. člen
(varstvo kulture)

Na obravnavanem območju ni evidentirane kulturne dedi-
ščine, zato posebnih ukrepov ne predpisujemo.

VII. OMILITVENI UKREPI

29. člen
(skupni ukrepi)

Posebni omilitveni ukrepi za preprečitev negativnih vpli-
vov na okolje, naravo, kulturo, naravne vire in zdravje ljudi niso 
predvideni.

30. člen
(osončenje)

Razporeditev notranjih bivalnih prostorov in postavitev 
pomožnih objektov za lastne potrebe znotraj pripadajočih ze-
mljiških parcel mora omogočati 45° kot osončenja za bivanje 
in delo občutljivih prostorov.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE

31. člen
(etapnost)

(1) Etapnost gradnje objektov in infrastrukture je dovo-
ljena.

(2) Etapnost gradnje komunalne infrastrukture: Vsaki gra-
dnji (stanovanjska hiša) je potrebno predhodno zagotoviti ustre-
zno komunalno in prometno ureditev znotraj pripadajoče zemlji-
ške parcele, vključno s predpisanim številom parkirnih mest.

(3) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za prvi stano-
vanjski objekt se izvede rekonstrukcija cestnega priključka na 
južni strani območja.

(4) Etapnost ostalih ureditev se izvaja neodvisno od gra-
denj na posamezni zemljiški parceli.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

32. člen
(monitoring)

V skladu z zakonodajo na območju OPPN monitoring ni 
predpisan.

33. člen
(organizacija gradbišča)

(1) Organizacija gradbišča se omeji na območje OPPN. 
Za potrebe gradbišča se uporabljajo obstoječe komunikacije.

(2) Obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in 
obratovanja so tudi zagotovitev infrastrukturne in komunalne 
oskrbe objektov in naprav.

X. TOLERANCE

34. člen
(dovoljena odstopanja)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od teh-
ničnih rešitev, če se pri nadaljnjem natančnejšem proučevanju 
prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih raz-
mer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s tehnološke-
ga, infrastrukturnega ali okoljevarstvenega vidika.

(2) Z odstopanji se ne sme poslabšati prostorskih in okolj-
skih razmer, odstopanja prav tako ne smejo biti v nasprotju z 
javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizaci-
je, ki jih ta odstopanja zadevajo.

(3) Odstopanja pri osnovnih gabaritih objektov so ob upo-
števanju FT dovoljena v razponu 10 %, pri višini pritličja objek-
tov so v razponu 0,50 m, pri skupni višini objektov je določena 
maksimalna višina. Dovoljen povečan tloris (v tlorisni projekciji 
skrajnih elementov stavbe – strehe, napušči) ne sme segati čez 
mejo pripadajoče zemljiške parcele. Predpisane kletne etaže 
ali mansarde, prizidki oziroma izzidki se lahko tudi ne izvede-
jo. Deli stavb v posameznih etažah kot so na primer: balkoni, 
loggie podaljški prostorov, oblikovani poudarki in podobno, 
so lahko (ob upoštevanju ostalih urbanističnih določil odloka) 
zamaknjeni iz ali v osnovni gabarit stavbe do 1,50 m.

(4) Odstopanja pri namembnosti objektov (po tem odloku 
so dovoljene rabe splošnega družbenega pomena, gostinske 
stavbe, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe 
za storitvene dejavnosti, garažne stavbe in stavbe za proizvo-
dno obrt, ki prekomerno ne obremenjujejo okolja) so dovoljena 
le znotraj istega klasifikacijskega razreda.

(5) Odstopanja pri komunalni infrastrukturi so dovoljena 
pri legi oziroma poteku le-te.

(6) Odstopanja pri zunanji ureditvi so dovoljena znotraj 
posamezne zemljiške parcele.

XI. KONČNE DOLOČBE

35. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna 
inšpekcijska služba.

36. člen
(prenehanje veljavnosti)

Po prenehanju veljavnosti OPPN se območje ureja skla-
dno s splošnimi ali posebnimi določbami Občinskega prostor-
skega načrta Občine Naklo.



Stran 9058 / Št. 81 / 4. 10. 2013 Uradni list Republike Slovenije

37. člen
(vpogled v akt)

OPPN s prilogami je na vpogled na Upravni enoti Kranj 
in Občini Naklo.

38. člen
(veljavnost odloka)

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

Št. 3505-0007/2011-35
Naklo, dne 18. septembra 2013

Župan
Občine Naklo

Marko Mravlja l.r.

2991. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje PO 7 (Podbrezje - Britof – 
jug)

Na podlagi 61. in 98. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 – ZPNačrt-A) 
in Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostor-
skega načrta za območje urejanja PO 7 (Podbrezje - Britof – 
jug) (Uradni list RS, št. 7/11) in 12. ter 78. člena Statuta Občine 
Naklo (Uradni list RS, št. 88/07, 29/12) je Občinski svet Občine 
Naklo na 18. redni seji dne 18. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za območje PO 7 (Podbrezje - Britof – jug)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Ob-
činskem prostorskem načrtu Občine Naklo (Uradni list RS, 
št. 11/10) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt (v nada-
ljevanju: OPPN) za območje PO 7 (Podbrezje - Britof – jug) v 
digitalni in analogni obliki, razen smernic, mnenj in izjav, ki so 
samo v analogni obliki.

(2) OPPN je izdelal Domplan d.d. Kranj, Bleiweisova 14, 
Kranj; Enota Škofja Loka, Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka pod 
številko projekta UD 442 – 68 – 11.

2. člen
(vsebina OPPN)

OPPN vsebuje:
A) Tekstualni del:
I. Splošne določbe
II. Opis prostorske ureditve
III. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
IV. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključe-

vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro

V. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje Kulturne de-
diščine

VI. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov 
in ohranjanja narave

VII. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

VIII. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
IX. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obliko-

valskih in tehničnih rešitev

X. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 
veljavnosti področnega načrta

XI. Končne določbe
B) Grafični del:
2.1. Izsek iz kartografske dokumentacije OPN Občine 

Naklo – Načrt namenske rabe prostora M 1:2500;
2.2. Lega prostorske ureditve v širšem prostoru s prika-

zom vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1:5000;
2.3. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem 

M 1:1000;
2.4. Načrt ureditvenega območja s prikazom funkcionalnih 

enot M 1:500;
2.5. Geodetski načrt območja OPPN z obstoječim parcel-

nim stanjem M 1:500;
2.6. Načrt lege objektov na zemljišču s tehničnimi elemen-

ti za zakoličbo M 1:500;
2.7. Lega objektov na zemljiščih in usmeritve za projek-

tiranje M 1:500;
2.8. Karakteristična prereza M 1:500;
2.9. Zasnova projektnih ureditev prometa ter energetske 

in komunalne infrastrukture M 1:500;
2.10. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in za varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami M 1:500;
C) Priloge
3.1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta – LI
3.2. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje urejanja "PO 7" (Podbrezje 
- Britof – jug)

3.3. Prikaz stanja prostora
3.4. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
3.5. Strokovne podlage za pripravo OPPN
3.6. Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja pro-

stora
3.7. Stališča do pripomb in predlogov k dopolnjenemu 

osnutku OPPN
3.8. Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam 

sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi 
OPPN

3.9. Tehnični elementi za zakoličbo.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. člen
(območje OPPN)

(1) Območje prostorske ureditve PO 7 Podbrezje - Britof 
– jug se na severnem delu navezuje na enoto urejanja PO 3 
Podbrezje - Britof, na vzhodni, južni in zahodni strani pa meji 
na gozdne površine PG2.

(2) Območje OPPN obsega naslednje parcele št.: 748, 
809/2, 810, 817 in 818/2, vse k.o. Podbrezje.

(3) Velikost območja je 0,507 ha.

4. člen
(ureditve izven območja OPPN)

(1) Izven območja OPPN je predvidena rekonstrukcija in 
izgradnja vse potrebne prometne, energetske in komunalne 
infrastrukture za nemoteno izvedbo in uporabo objektov znotraj 
območja občinskega podrobnega prostorskega načrta.

(2) Obstoječi gozdni poti s parcelnima št. 1625 (cesta A) in 
1627 (cesta B), obe k.o. Podbrezje, se rekonstruirata v celotni 
dolžini, s katero mejita na območje občinskega podrobnega 
prostorskega načrta. Gozdna pot s parc. št. 1625 (cesta A), 
k.o. Podbrezje se rekonstruira do priključka na državno cesto 
R2 Naklo (Kranj Z)–Podtabor, odsek 1428.

Rekonstrukcija bo pri cesti A posegala na parcele 
št. 812/2, 816/2, 815/2, 811/1 in 820, vse k.o. Podbrezje, pri 
cesti B pa na parc. št. 748, 749, 1628, 809/1, 818/1, 819/2 in 
819/3, vse k.o. Podbrezje. Rekonstrukcija ceste A v dolžini od 
območja OPPN do priključka na državno cesto R2 Naklo (Kranj 
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Z)–Podtabor bo posegala na parcele št. 1625, 811/2, 747/2, 
746/2, 746/3, 746/4 in 748, vse k.o. Podbrezje.

(3) Ob južnem zaključku cest A in B se uredita obračališči. 
Ob južnem zaključku ceste A se uredi tudi prostor za občasno 
sortiranje, skladiščenje in nakladanje gozdnih lesnih proizvodov 
ter za parkiranje vozil uporabnikov gozda. Obračališči, občasni 
skladiščni prostor in parkirišča bodo locirani na parc. št. 820 in 
819/3, k.o. Podbrezje.

(4) Po izgradnji primarnega plinovoda, ki bo potekal od 
MRP Naklo do predvidene asfaltne baze Gača (PE 160) bo 
možna izgradnja sekundarnega voda s tlakom 4 bar za oskrbo 
obstoječe in predvidenih stanovanjskih objektov v območju 
OPPN.

(5) Trasa javnega vodovoda za potrebe oskrbe območja 
OPPN PO7 s sanitarno in požarno vodo bo potekala od ob-
stoječega nadtalnega hidranta (št. 32), ki se nahaja na parceli 
št. 746/2, k.o. Podbrezje, preko parc. št. 1625, 748 in 1627, 
vse k.o. Podbrezje.

(6) Po izgradnji kanalizacijskega sistema za celotno nase-
lje Podbrezje bo možno objekte območja OPPN PO7 priključiti 
na predvidena kanala F1 in F2. Kanal fekalnih odpadnih vod 
bo potekal po parcelah s št. 1625 in 1627, obe k.o. Podbrezje.

(7) Meteorne vode iz obeh rekonstruiranih cest se preko 
požiralnikov na parcelah št. 1625 in 1627, k.o. Podbrezje vodijo 
v ponikovalnice, ki so locirane na parc. št. 811/1, 816/2, 748 in 
809/2, k.o. Podbrezje.

(8) Oskrba z električno energijo se bo vršila iz TP Britof 
– Podbrezje preko obstoječega NN kabla, ki poteka po parceli 
št. 1625, k.o. Podbrezje do parcele 748, k.o. Podbrezje.

(9) Po izgradnji plinifikacije za naselje Podbrezje bo mo-
žna priključitev območja na plin.

5. člen
(predvideni posegi v območju)

V območju OPPN PO7 je predvidena:
– gradnja petih samostojnih enostanovanjskih objektov 

(A1–A5) z zunanjo ureditvijo (dostopi in dovozi do objektov in 
zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih in zelene 
površine);

– legalizacija obstoječe enostanovanjske hiše (B6) z zu-
nanjo ureditvijo (dostopom in dovozom do objekta, funkcional-
ne prometne površine ob objektu in zelene površine);

– gradnja gospodarske javne infrastrukture in internih 
dovoznih cest.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)

(1) Zemljišča predvidena za pozidavo so v naravi gozdne 
površine, delno pa zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče 
k nelegalno zgrajenemu stanovanjskemu objektu. Ležijo na 
južnem robu naselja Podbrezje Britof, ki ga obkrožajo površine 
gozda Novine.

(2) Območje OPPN PO7 se bo preko vzhodne (B) in za-
hodne (A) rekonstruirane ceste navezovalo na državno cesto 
R2 Naklo (Kranj Z)–Podtabor, odsek 1428. Gospodarska javna 
infrastruktura je delno izvedena do območja OPPN (vodovodno 
omrežje, NN elektro omrežje), fekalna kanalizacija bo zgrajena 
skladno z občinskim programom komunalnega opremljanja 
stavbnih zemljišč. Do takrat se bodo objekti priključevali na 
dvoprekatne greznice na čiščenje. Kanalizacijsko omrežje zno-
traj območja se izvede tako, da bo možna priključitev objektov 
na predvidena kanala F1 in F2. Meteorna kanalizacija območja 
bo vezana na ponikovalnice.

(3) Nova pozidava se v gabaritih, razmerjih in oblikovanju 
fasad zgleduje po kakovostni tipologiji obstoječih objektov.

(4) Glede na to, da se območje predvidene pozidave 
stanovanjskih objektov nahaja sredi gozdnih površin, bo 

potrebno sočasno z gradnjo vzdrževati obstoječi gozdni 
rob ob cesti A, ki je od predvidenih stanovanjskih objektov 
odmaknjen 20.00 m (proti zahodu), na južni in vzhodni strani 
je odmaknjen od predvidenih objektov 32.00 m. S tem bo za-
gotovljeno osončenje objektov in varen odmik od gozdnega 
roba za višino dreves.

(5) Predvidena ureditev in stanovanjski objekti ne bodo 
vplivali na osončenje sosednjih objektov in ne bodo poslabše-
vali varnosti pred požarom in naravnimi nesrečami.

7. člen
(elementi umestitve načrtovane ureditve v prostor)
Posegi v prostor morajo biti skladni z elementi prikazanimi 

na situaciji: Lega objektov na zemljiščih in usmeritve za projek-
tiranje (list št. 2.7.).

Pomen elementov je:
– meja ureditvenega območja – določa mejo območja 

OPPN
– gradbena meja (GM) je linija, ki jo stavbe z linijo fasade 

ne smejo presegati, lahko se jo dotikajo, ali so od nje odma-
knjene v notranjost

– gradbena meja v pritličju (GMp) je linija, ki jo stavbe z 
linijo fasade ne smejo presegati v pritličju

– uvoz določa položaj možnih uvozov in vstop na parcelo
– oznaka ulice – označuje tip načrtovane prometne po-

vršine
– zbirno in odjemno mesto za odpadke – določa lego in 

gabarite načrtovanih zbirnih in odjemnih mest za odpadke v 
obravnavanem prostoru

– smer slemena določa smer loma strešine
– indeks zazidanosti = gradbena parcela/stavbišče
– enostavni objekti so grajeni na stavbišču.

8. člen
(rešitve načrtovanih objektov in vrste dopustnih dejavnosti)

Ureditveno območje OPPN PO7 Podbrezje - Britof – jug 
je razdeljeno na tri funkcionalne enote (FE):

– FE1 – obsega parcelo na kateri je zgrajen stanovanjski 
objekt brez ustreznih dovoljenj – legalizacija;

– FE2 – obsega parcele na katerih je predvidena gradnja 
samostojnih enostanovanjskih objektov A1–A5;

– FE3 – obsega del obstoječe gozdne ceste in del obstoje-
če gozdne poti, ki se rekonstruirata v dolžini do urejenih obra-
čališč in prekvalificirata v občinski cesti (cesta A na zahodni 
strani in cesta B na vzhodni strani).

Meje funkcionalnih enot so prikazane na situaciji: Načrt 
funkcionalnega območja s prikazom funkcionalnih enot (list 
št. 2.4.).

FE1 – Znotraj funkcionalne enote 1 je zgrajen enostano-
vanjski objekt, ki se legalizira pod pogoji iz tega odloka.

FE2 – območje funkcionalne enote 2 je namenjeno izgra-
dnji petih samostojnih stanovanjskih objektov. Zasnova celo-
tnega območja sledi obe napajalni cesti, ki potekata v smeri 
S–JZ in S–JV. Temu je podrejena tudi orientacija predvidenih 
objektov in dovozi na gradbene parcele.

Stanovanjski objekti sledijo napajalnima cestama z mi-
nimalnim odmikom pritlične ali kletne etaže in sicer 6,00 m 
od roba asfalta ceste A in minimalno 4,00 m od roba asfalta 
ceste B.

FE3 – območje funkcionalne enote 3 je namenjeno iz-
gradnji, napajalnih cest, ki potekata v smeri S–JZ (cesta A) 
in S–JV (cesta B). Znotraj obeh cest bo zgrajena vsa potrebna 
komunalna infrastruktura.

V območju FE1 in FE2 je predvidena izgradnja šestih eno-
družinskih samostojnih stanovanjskih objektov z infrastrukturo. 
V objektih je dovoljeno del stanovanjskih površin (do bruto 
30 %) nameniti opravljanju dejavnosti, in sicer delo na domu 
brez prekomernih vplivov na bivanjsko okolje in se odvijajo v 
zaprtih prostorih (npr. prevajanje, biro, računovodske, računal-
niške, pisarniške storitve).
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IV. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE  
IN GRADNJO

9. člen
(vrste gradenj)

Dopustne so naslednje vrste prostorskih ureditev in gra-
denj:

– gradnja enodružinskih stanovanjskih objektov; klet ali 
pritličje se lahko nameni tudi dejavnostim, ki so opredeljene v 
8. členu odloka;

– gradnja garaž ali pokritih parkirišč;
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne 

potrebe;
– gradnja prometne, energetske, komunalne in telekomu-

nikacijske gospodarske javne infrastrukture ter drugih omrežij 
v javni rabi;

– gradnja opornih zidov;
– postavitev urbane opreme, ureditev ulic, zasaditev.

10. člen
(gabariti objektov)

(1) Enodružinski stanovanjski objekti A1–A5
– Zasnova tlorisnega gabarita stanovanjskih objektov je 

podolgovata, širina objektov je lahko 7,00–8,00 m, dolžina pa 
minimalno 11,00 m in maksimalno 12,00 m (če je zagotovljen 
minimalni odmik od parcelne meje 4.00 m).

– Členitev tlorisov ni dovoljena.
– Maksimalna velikost pokritega parkirišča je 6.00 x 

6.00 m (če je zagotovljen odmik od parcelne meje 1.50 m).
– Višinski gabarit objektov je: klet, pritličje in mansarda 

(K + P + M), pod pogojem, da je klet v celoti vkopana v teren. 
Višina kolenčnega zidu je maksimalno 1.20 m + lega.

– Kota pritličja objektov lahko sega največ 0.50 m nad 
koto urejenega terena ob objektu oziroma predvideno višino 
ceste ob uvozu na parcelo.

– Objekti so lahko klasično ali montažno grajeni.
– Strehe na objektih morajo biti simetrične dvokapnice s 

smerjo slemena vzporedno z daljšo stranico objekta in v naklo-
nu od 40o–45o. Pri nadstreških za parkirišča mora biti streha 
ravna. Višina slemena frčad je lahko na isti višini kot sleme 
osnovne strešine ali nižja od slemena osnovne strešine. Stre-
šine frčad se izvedejo v enakem naklonu kot osnovna strešina.

(2) Enodružinski stanovanjski objekt (B6) – že zgrajen
– Zasnova tlorisnega gabarita stanovanjskega objekta 

je podolgovata, širina objekta je 8.25 m (12.20 m z izzidki), 
dolžina pa 12.10 m (12.95 m z izzidki).

– Tlorisna velikost pokritega parkirišča je lahko 6.00 x 
9.00 m.

– Višinski gabarit objekta je: klet, pritličje in mansarda 
(K + P + M), klet je v celoti vkopana v teren. Višina kolenčnega 
zidu je 1.20 m + lega.

– Kota pritličja objekta je 0.03 nad koto urejenega terena 
ob objektu.

– Objekt je lahko klasično grajen.
– Streha na objektu je simetrična dvokapnica s smerjo 

slemena vzporedno z daljšo stranico objekta (v smeri V–Z) v 
naklonu 40°.

– Pri nadstrešku za parkirišča mora biti streha ravna in 
skrita za strešnim vencem.

11. člen
(oblikovanje zunanje podobe objektov)

(1) Objekti so postavljeni vzporedno ali pravokotno na os 
dovozne ceste. Gradbene meje objektov ob cesti ni mogoče 
spreminjati.

(2) Višina objektov je razvidna iz situacije: Karakteristična 
prereza (list št. 2.8.).

(3) Arhitektonsko oblikovanje stavb
– Fasadne odprtine morajo biti pravokotne ali kvadratne 

oblike.

– Fasade morajo biti obdelane z zaključnimi ometi v beli 
ali svetlo sivi barvi v kombinaciji z lesom v naravni barvi in v 
kombinaciji z naravnim kamnom.

– Strešine morajo biti izvedene v enotni temno sivi 
kritini.

– Napušči ne smejo biti izdelani iz masivnih elementov.
– Ravni deli streh nad pokritim parkiriščem so skriti za 

strešnim vencem.
– Balkonske ograje so lahko lesene v naravni barvi ali 

kovinske v sivi barvi.
(4) Nezahtevni in enostavni objekti
Vrtne ute, lope, ekološki otoki, kompostniki, drvarnice 

in nadstrešnice morajo slediti oblikovanju in materialom ma-
tičnega stanovanjskega objekta.

12. člen
(lega objektov na zemljišču)

(1) Vse novogradnje so pozicionirane s fiksno točko in 
gradbeno mejo, ki je objekti ne smejo presegati, lahko pa se 
je dotikajo. Kote slemena strehe posameznega objekta so 
določene z višinskimi kotami v toleranci ±0,50 m glede na 
konfiguracijo terena.

(2) Vsi objekti in ureditve morajo biti odmaknjeni od 
sosednjega gozda za višino odraslih dreves, v nasprotnem 
primeru mora investitor prevzeti odgovornost za poškodbe 
na njegovem objektu in nepremičninah, ki bi jih lahko povzro-
čili normalno gospodarjenje z gozdom ali ujme ter sanacija 
njihovih posledic ali gozdarski promet po prometnicah v 
gozdnem prostoru.

(3) Lega objektov in javnih površin je razvidna iz situ-
acije: Lega objektov na zemljiščih in usmeritve za projekti-
ranje (list št. 2.7.).

13. člen
(ureditev okolice)

Vsi dostopi do objektov, pešpoti in parkirni prostori 
morajo biti oblikovani brez arhitekturnih ovir.

Višinske terenske razlike se morajo premoščati s trav-
nimi brežinami. Gradnja opornih zidov je dovoljena le v pri-
meru, da ni možno razlike v nivoju terena izvesti z brežino. 
Maksimalna višina opornih zidov je 1,50 m. Oporni zidovi 
morajo biti zgrajeni iz kamna lomljenca in v maksimalni meri 
zazelenjeni.

Ograje je možno postavljati na parcelne meje dogovor-
no med sosedi. Odmik ograj od notranjih napajalnih cest (ce-
sti A in B) je 0,50 m. Višina ograje ob cesti ne sme presegati 
višine 1,00 m. Kot medposestne ograje so dovoljene žive 
meje ali leseni plotovi. Zasaditve vrtov in živih mej morajo 
biti izvedene iz avtohtonih dreves in grmovnic, ki niso pre-
našalke hruševega ožiga. Ciprese niso dovoljene. Ustvarja 
naj se linijske strukture v prostoru, ki jih tvori drevesna in 
grmovna vegetacija za zmanjševanje negativnega vpliva na 
tu živeče organizme.

Po končani gradnji je potrebno provizorije odstraniti. 
Odvečni gradbeni in izkopni material je potrebno odpeljati na 
ustrezno deponijo ter okolico objektov zahumuzirati, zatraviti 
in zasaditi.

14. člen
(stopnja izkoriščenosti)

Indeks zazidanosti ne sme preseči 0,35. Najmanj 25 % 
parcele mora biti ozelenjene.

15. člen
(parcele za gradnjo)

Velikost in oblika parcel za gradnjo enodružinskih 
stanovanjskih objektov je razvidna iz situacije: Načrt lege 
objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo 
(list št. 2.6.).
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V. ZASNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

16. člen
Načrtovana komunalna oprema obsega:
ceste in druge prometne površine, dovoze, javni vodovod 

za sanitarno in požarno vodo, fekalno kanalizacijo s priključkom 
na ČN, elektriko, javno razsvetljavo, plin in telekomunikacijsko 
omrežje.

Načrtovane rešitve s potekom prometne, energetske, ko-
munalne in druge gospodarske infrastrukture so razvidne iz 
situacije: Zasnova projektnih rešitev prometa ter energetske in 
komunalne infrastrukture (list št. 2.9.).

Primarno in sekundarno komunalno omrežje mora pote-
kati v kabelski podzemni izvedbi, v ali ob cestnem telesu tako, 
da bo nanj možno priključevanje posameznih objektov.

Vse objekte je obvezno priključiti na:
– lokalni cesti A (s parc. št. 1625, k.o. Podbrezje) in cesto 

B (s parc. št. 1627, k.o. Podbrezje);
– elektro omrežje;
– javni vodovod;
– fekalno kanalizacijo s priključkom na ČN. Do izgradnje 

kanalizacijskega omrežja s ČN so objekti priključeni na dvopre-
katne greznice na praznjenje;

– telekomunikacijsko omrežje;
– plinsko omrežje;
– elektroenergetsko omrežje.
1. Ceste in druge prometne površine
1.1. Ceste
(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 

bo z osrednjo zbirno cesto "A" priključeno na državno cesto R2 
Naklo (Kranj Z)–Podtabor, odsek 1428. Rekonstruira se tudi 
obstoječa gozdna pot v napajalno cesto B na vzhodnem robu 
območja OPPN.

(2) Predvidena je rekonstrukcija cest A in B:
– popravi se horizontalni potek osi cest A in B;
– prečni profil se popravi tako, da se cesti razširita;
– višina cestišč se prilagodi uvozom na predvidene par-

cele za gradnjo;
– na koncu asfaltnega vozišča cest A in B se izvedeta 

obračališči;
– ob delu rekonstruirane ceste A se izvede pločnik za 

pešce;
– prečni profil ceste A (vzdolž pločnika) je:

asfaltno vozišče 2 x 2.00 m = 4.00 m
robnik 2 x 0.15 m = 0.30 m
pločnik 1 x 1,00 m = 1,00 m

– prečni profil ceste A (od konca pločnika do obračališča) 
je:

asfaltno vozišče 2 x 1.75 m = 3.50 m
robnik 1 x 0.15 m = 0.15 m
bankina 1 x 0.50 m = 0.50 m;

– prečni profil ceste B je:
asfaltno vozišče 2 x 1.75 m = 3.50 m
robnik 1 x 0.15 m = 0.15 m
bankina 1 x 0.50 m = 0.50 m;

– v vozišču širine 3.50 m je predvidena tudi 0.50 m široka 
mulda za odvajanje padavinskih vod;

– meteorne vode se preko požiralnikov stekajo v poni-
kovalnice.

(3) Za načrtovanje posegov je potrebno pridobiti projektne 
pogoje in soglasje k projektnim rešitvam upravljavca državnih 
cest.

1.2. Motorni promet
Motorni promet v novem naselju se bo odvijal po vozišču 

cest "A" in "B".
1.3. Kolesarski promet
Kolesarski promet se bo odvijal po vozišču cest "A" in "B" 

(mešani promet).

1.4. Peš promet
Ob delu rekonstruirane ceste A se izvede pločnik za 

pešce. Ta se preko prehoda za pešce na drugi strani vozišča 
nadaljuje do državne ceste R2 Naklo (Kranj Z)–Podtabor.

Na območju vozišč cest "A" in "B" brez pločnika bodo 
pešci hodili vzdolž vozišča (mešani promet).

1.5. Mirujoči promet
Parkirna mesta so predvidena v sklopu parcele za gradnjo 

posameznega stanovanjskega objekta. Na vsaki parceli za gra-
dnjo stanovanjskega objekta je predvidena gradnja vsaj dveh 
parkirnih mest, stanovanjski objekt B6 pa ima štiri parkirna 
mesta. Skupnih parkirnih površin ni.

1.6. Arhitektonske ovire
(1) Na vseh komunikacijah se izvedejo klančine z naklo-

nom največjim 1:13.
(2) Pri načrtovanju vseh objektov v območju urejanja 

je potrebno zagotoviti neoviran dostop funkcionalno oviranim 
osebam.

2. Oskrba z vodo
2.1. Vodovod
(1) V območju OPPN PO7 je predvidena izgradnja novega 

javnega vodovoda. Vodovod se bo priključeval na obstoječe 
vodovodno omrežje, ki se zaključuje z obstoječim nadtalnim 
hidrantom na SV strani območja. Celotno vodovodno omrežje 
bo potekalo po dostopnih poteh.

(2) Vodovod ob cesti A bo zgrajen v ceveh iz nodularne 
litine (LTŽ-DUKTIL) Ø100 mm. Zaključen bo na zunanjem za-
hodnem robu območja OPPN z nadtalnim hidrantom na parc. 
št. 820, k.o. Podbrezje. Vozlišče se izvede tako, da bo omogo-
čeno nadaljevanje vodovoda proti naselju Gobovce.

(3) Vodovod v cesti B bo zgrajen v ceveh iz nodularne 
litine (LTŽ-DUKTIL) Ø 80 mm. Zaključen bo z nadtalnim hidran-
tom na parc. št. 820, k.o. Podbrezje.

(4) Hišni priključki se predvidijo na vsaki posamezni grad-
beni parceli. Hišni vodovodni priključki se predvidijo s cevmi iz 
polietilena za oskrbo s pitno vodo. Lokacijsko naj cev vstopa 
na posamezno zemljišče na mestu kjer ni predvidenih voznih 
površin, in sicer največ 1.00 m v zemljišče posamezne grad-
bene parcele. Vodovodno omrežje mora potekati po skupnih 
površinah in dostopnih poteh.

(5) Obstoječi objekt, ki je predmet legalizacije bo možno 
priključit na novo vodovodno omrežje pod enakimi pogoji kot 
predvideni objekti.

(6) Varovalni pas javnega vodovoda je širine 3,00 m mer-
jeno na vsako stran od osi cevi vodovoda. V varovalnem pasu 
javnega vodovoda gradnja novih objektov ni dovoljena, prav 
tako ni dovoljeno spreminjati niveleto terena, saditi sadnega ali 
okrasnega drevja in vgrajevati cisterne, plinske posode, graditi 
opornih zidov, zaščitne ograje i.p.d.. Vodovodni napravi mora 
biti zagotovljen dostop za vzdrževanje in upravljanje.

2.2. Hidrantno omrežje
(1) Za zaščito pred požarom sta v območju OPPN pred-

videna dva nova nadtalna hidranta.
(2) Pred hidrantom mora biti vgrajen zaporni ventil.
(3) Hidranti morajo biti locirani na vidnem mestu in morajo 

biti stalno dostopni, da bodo služili svojemu namenu. Lokacija 
hidrantov ne sme biti na lokaciji gradbene parcele. Lokacije hi-
drantov so razvidne iz situacije: Zasnova projektnih rešitev pro-
meta ter energetske in komunalne infrastrukture (list št. 2.9.).

3. Odvajanje odpadnih voda
(1) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih od-

padnih voda mora biti usklajeno z Zakonom o vodah in predpisi 
s področja varstva okolja.

(2) V območju občinskega podrobnega prostorskega na-
črta je predviden ločen sistem odvodnjavanja in kanalizacije.

(3) Glede na namembnost objektov ni pričakovati tehno-
loških odpadnih vod. Eventualne tehnološke odpadne vode 
je potrebno v objektih voditi ločeno ter pred odtokom v javno 
kanalizacijo obdelati do stopnje, ki jo zahtevajo predpisi za 
priključitev na javno kanalizacijo.

(4) Kanali in posamezni hišni priključki, morajo biti zgra-
jeni iz materialov in na način, ki zagotavlja vodotesnost zgra-
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jenega sistema, vključno z jaški. Vsi jaški so premera 80 cm in 
tovarniško izdelani.

3.1. Fekalna kanalizacija
(1) Fekalne odplake se do izgradnje javne kanalizacije 

vodijo v greznice na čiščenje.
(2) Po izgradnji kanalizacijskega sistema za celotno na-

selje Podbrezje, pa se objekti priključijo na predvidena kanala 
F1 in F2 s priključkom na čistilno napravo.

(3) Globina kanala mora zadostovati za gravitacijsko pri-
ključevanje iz pritličij objektov. Za odvodnjavanja iz kletnih 
prostorov pa bo potrebno prečrpavanje.

3.2. Meteorna kanalizacija
(1) Padavinske, drenažne in čiste zaledne vode se vodijo 

v ponikovalnice. Ponikanje mora biti urejeno tako, da ne pride 
do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin.

(2) Odtok iz utrjenih in parkirnih površin je potrebno ustre-
zno urediti, tako, da ne bo prihajalo do onesnaževanja in izto-
kov nevarnih snovi v podtalje in vode. Odtoki se uredijo preko 
ustreznih lovilcev olj, katerih velikost, vgradnja, obratovanje in 
vzdrževanje je skladno s standardom SIST EN 858-2.

(3) Za ureditev ponikovalnic je potrebno pridobiti geološko 
poročilo iz katerega bo razvidna sestava terena in na podlagi 
ponikovalnega preizkusa prikazana zmožnost ponikanja pa-
davinskih voda.

4. Elektroenergetsko omrežje
(1) Obravnavano območje je opremljeno z NN kablom za 

napajanje obstoječe stanovanjske hiše, ki pa ni primeren za 
vključevanje novih odjemalcev.

(2) Za potrebe napajanja vseh obstoječih odjemalcev 
južno od državne ceste R2 Naklo (Kranj Z)–Podtabor in novih 
odjemalcev v območju OPPN PO7 bo potrebno zgraditi nov 
NN izvod iz obstoječe TP 0680 Britof – Podbrezje do območja 
OPPN PO7.

(3) Za napajanje novih odjemalcev z električno energijo se 
predvidi izgradnja novega NN kabelskega omrežja do priključ-
no merilnih omaric lociranih na parcelnih mejah posameznih 
objektov, ki morajo biti dostopne z javnih površin.

(2) Nizkonapetostna kabelska kanalizacija bo poteka-
la v cesti A in B. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je 
potrebno izdelati projekt elektrifikacije celotnega območja s 
priključnimi kablovodi, ki mora biti izdelan v skladu z veljavnimi 
tehničnimi predpisi in standardi, ter ga posredovati v pregled 
in potrditev v Elektro Gorenjske d.d., Službi za tehnično doku-
mentacijo.

4.1. Javna razsvetljava
(1) Javna razsvetljava je načrtovana ob cesti A in B. 

Omrežje bo položeno v kabelsko kanalizacijo, ki naj poteka 
vzporedno s traso nizkonapetostne kabelske kanalizacije. Jav-
na razsvetljava se izvede z nizkimi uličnimi svetilkami, ki svetijo 
navzdol. Napajanje se izvede preko prižigališča, ki se navezuje 
na TP Britof – Podbrezje.

(2) Javne površine naj se osvetljujejo tako, da bo negati-
ven vpliv na tu živeče organizme čim manjši.

5. Plinovodno omrežje
(1) Po izgradnji primarnega plinovoda, ki bo potekal od 

MRP Naklo do predvidene asfaltne baze Gača (PE 160) bo 
možna izgradnja sekundarnega voda s tlakom 4 bar za oskrbo 
obstoječih objektov in predvidenih stanovanjskih objektov v 
območju OPPN.

6. Ogrevanje objektov
(1) Ogrevanje objektov je individualno.
(2) Ogrevanje objektov naj se zagotavlja z energetsko 

obnovljivimi viri, ki štejejo kot pomembna nacionalna strateška 
zaloga energije.

(3) Sevanje sonca se lahko izkorišča s pasivnimi solarnimi 
sistemi (okna, sončni zidovi, in steklenjaki ali z aktivnimi solar-
nimi sistemi, sončni kolektorji, sončne celice).

(4) V primeru, da izbrani energent za ogrevanje zahteva 
zunanji rezervoar, mora biti lokacija tega na parceli za gradnjo 
stanovanjskega objekta. Rezervoar ne sme biti vidno izposta-
vljen, lokacija se zazeleni ali kako drugače ogradi.

7. Telekomunikacijsko omrežje
(1) Znotraj občinskega podrobnega prostorskega načrta 

se predvideva izgradnja telefonskih priključkov napajanih iz 
napajalne telefonske centrale Podnart. Celotna predvidena 
ureditev se bo navezovala na obstoječo priključno točko tele-
komunikacijske omarice na drogu pri objektu Podbrezje 125.

(2) Investitorji predvidenih objektov morajo za vključitev 
na javno telekomunikacijsko omrežje omogočiti Telekomu Slo-
venije d.d., izvedbo telekomunikacijskega omrežja po izdelani 
dokumentaciji, izdati soglasja za prekop tangiranih zemljišč in 
podpisati pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice na tangi-
ranih parcelah.

(3) Po zemljiščih območja OPPN potekajo obstoječe 
telekomunikacijske naprave Telekoma Slovenije d.d., katere 
je potrebno pred pričetkom del označiti in ustrezno zaščititi. 
Prestavitve in zaščite obstoječih telekomunikacijskih naprav je 
potrebno projektno obdelati v skladu s predpisi in pogoji Teleko-
ma Slovenije d.d. Za prestavitev obstoječih telekomunikacijskih 
naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in 
soglasja lastnikov zemljišč.

8. Ravnanje z odpadki
(1) Za zbiranje odpadkov so predvidene lokacije tipskih 

zabojnikov – ekološki otok ob tlakovanih uvozih znotraj parcele. 
V času odvoza odpadkov morajo biti dostopni vozilu poobla-
ščene organizacije. Zbirna in prevzemna mesta za odpadke so 
locirana ob cestah A in B.

(2) Biološke odpadke se odlaga na kompostnike, predvi-
dene na vrtu vsake stanovanjske hiše.

(3) Izkopne materiale je potrebno trajno deponirati izključ-
no na za to določene deponije oziroma jih uporabiti na parceli 
za gradnjo kot nasipni material.

(4) Rušitveni odpadki na območju OPPN niso predvideni. 
Ostanki gradbenih odpadkov se deponirajo na deponiji ostalih 
odpadkov.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO KULTURNE 
DEDIŠČINE

17. člen
1. Varstvo kulturne dediščine
Na območju OPPN ni varovane kulturne dediščine zato 

izdaja kulturnovarstvenih smernic in kulturnovarstvenega mne-
nja ni potrebna.

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

18. člen
1. Varstvo pred hrupom
(1) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 

v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) sodi 
obravnavano območje v III. Območje varstva pred hrupom. Za 
to območje veljajo dnevne ravni hrupa 60 dBA in mejne nočne 
ravni 50 dBA. Ukrepi za varovanje objektov in območij pred 
prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. 
Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po 
končani gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni 
hrupa.

(2) V času gradnje je zaradi obratovanja strojev in dovoza 
tovornih vozil pričakovati občasne povečane emisije hrupa. Za 
zmanjševanje hrupa v času gradnje je predvideno, da bodo 
vsa gradbena dela potekala v dnevnem času, med delovnim 
tednom.

(3) Zagotavljanje dodatnih ukrepov varstva pred hrupom 
za načrtovana območja hrupno občutljivih dejavnosti, kakor 
tudi zaščita pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma bodo 
posledica obratovanja ceste ter izvedba vseh ukrepov je obve-
znost investitorja, ki zagotavlja komunalno opremo območja.

2. Varstvo tal
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim 

manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene poti ter 
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deponije se uporabljajo infrastrukturne površine, na katerih so 
tla manj kvalitetna.

(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in grad-
beni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katere ob-
stajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih 
in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba 
preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in 
vetrovnem vremenu. S teh površin je treba preprečiti odtekanje 
vod na kmetijsko obdelovalne površine oziroma na površine 
parcel obstoječih objektov.

(3) Humus se ob začetku gradbenih del odstrani in de-
ponira na način, ki ohranja njegovo rodovitnost oziroma tako, 
da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj rodo-
vitnim materialom. Pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in 
živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,20 m.

(4) Humus se uporabi za zunanjo ureditev ali izboljšanje 
drugih kmetijskih zemljišč.

3. Varstvo voda
(1) Vse posege na gozdnih in stavbnih zemljiščih je po-

trebno načrtovati in izvajati tako, da se ne poslabšuje vodni 
režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese, omogoča 
varstvo pred škodljivim delovanjem voda in ohranjanje narav-
nega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.

(2) Odtok iz utrjenih in parkirnih površin je potrebno ustre-
zno urediti, tako, da ne bo prihajalo do onesnaževanja in izto-
kov nevarnih snovi v podtalje in vode.

3. Varstvo zraka
(1) Ukrepi za varstvo zraka v času gradnje predvideva-

jo predvsem preprečevanje prašenja z območja gradbišča in 
dovoznih cest.

(2) Objekti morajo biti ogrevani z ekološko čistimi viri (plin, 
biomasa, sonce).

(3) Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno 
upoštevati vse predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri 
obratovanju ne bodo prekoračene dovoljene mere.

(4) Zagotoviti je potrebno racionalno rabo energije in 
izboljšanje toplotne izolacije stavb.

4. Varstvo pred svetlobnim onesnaženjem
(1) Za osvetljevanje javnih in zasebnih zunanjih površin 

naj se uporabljajo žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oziro-
ma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra; to so natrijeve 
plinske žarnice (nizkotlačne in visokotlačne). Svetilke naj bodo 
nepredušno zaprte in usmerjene v tla, brez sevanja svetlobe 
nad vodoravnico.

(2) Osvetljevanje območja, dovoznih cest, parkirišč in 
objektov naj bo zmanjšano na najnižjo raven. Območja, za 
katera osvetljevanje ni nujno potrebno, naj se ne osvetljujejo. 
Preprečevanje svetlobnega onesnaževanja sosednjih gozdnih 
površin se izvaja z zasenčenjem svetilk proti gozdu.

5. Ohranjanje narave
(1) Na območju OPPN ni zavarovanih območij, posebnih 

varstvenih območij (območij Natura 2000), ekološko pomemb-
nih območij in naravnih vrednot. Na območju OPPN pa se 
nahajajo zavarovane vrste netopirjev, še zlasti je pomembno 
zatočišče (kotišče) vejicatega netopirja (Myotis emarginatus), 
na vplivnem območju pa se nahaja črna točka (odsek ceste z 
množičnim povozom) za dvoživke.

(2) Za osvetljevanje vseh zunanjih površin se uporabijo 
le popolnoma zasenčena svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad 
vodoravnico; kjer je možno naj se namestijo svetila z vgrajenim 
sistemom za samodejni vklop/izklop, da ne bo osvetljevanja v 
nočnem času.

(3) V okviru zunanjih površin stanovanjskih objektov naj 
se ohrani grmovna in drevesna vegetacija za preprečevanje 
negativnega vpliva na tu živeče organizme.

(4) Zaradi povečane obremenitve na lokalni cesti SZ od 
stanovanjskih objektov naj se primerno uredi prometni režim 
(zmanjšanje hitrosti) in signalizacija, da bo povoz dvoživk v 
pomladnem in jesenskem času čim manjši.

6. Ohranjanje funkcij gozdov
(1) Objekti ter pripadajoče komunalne, prometne in zu-

nanje ureditve morajo biti zgrajeni, postavljeni oziroma urejeni 

tako, da ne bodo ovirali ali onemogočali rabe dovozne ceste 
A oziroma B za gospodarjenje z gozdovi v zaledju predvidene 
gradnje.

(2) Na gozdnih zemljiščih in nekategoriziranih prometni-
cah v gozdnem prostoru je dopustno posegati le v obsegu, ki ga 
zahtevajo minimalni tehnični normativi za komunalne objekte in 
za izvedbo gradnje (delovni pas).

(3) Po končani vgradnji vodov ter zgraditvi drugih ko-
munalnih objektov in ureditev je potrebno sanirati prizadete 
gozdne sestoje, drevesa, brežine, tla, prometnice v gozdnem 
prostoru ter začasne gradbene površine in transportne poti 
tako, da bodo zagotovljeni varstvo pred erozijo tal, mehanska 
in biološka stabilnost gozdnih robov, ohranjenost krajinske 
podobe in biocenotska ohranjenost.

(4) Posegi morajo biti izvedeni tako, da ne bodo povzro-
čali škode na sosednjem gozdnem robu, na gozdnih tleh in na 
prometnicah v gozdnem prostoru.

(5) Izvajalec gradbenih del mora med gradnjo zavarovati 
vegetacijo sosednjega gozdnega roba in telo prometnic v goz-
dnem prostoru pred poškodbami.

(6) Za dela v gozdu se uporabljajo stroji oziroma naprave, 
razen odprtih mazalnih sistemov verižnih žag, ki ne puščajo 
sledi olj in drugih maziv in imajo ustrezno opremo za prepreči-
tev oziroma sanacijo morebitnega razlitja olj.

(7) Morebitni odvečni odkopni in gradbeni material, ki bi 
nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd.

(8) Investitor mora prevzeti odgovornost za poškodbe na 
njegovih objektih, ureditvah in nepremičninah, ki bi jih lahko 
povzročili normalno gospodarjenje z gozdom ali ujme ter sa-
nacija njegovih posledic ali gozdarski promet po prometnicah 
v gozdnem prostoru.

(9) Drevje, ki bi ga bo potrebno posekati zaradi zadevnih 
posegov v gozdni prostor, se lahko poseka šele po pridobitvi 
ustreznega dovoljenja za gradnjo. Pred začetkom del se na 
podlagi dovoljenja za poseg v prostor na terenu jasno označi 
obseg posega. Drevje za posek označi in evidentira krajevno 
pristojni delavec Zavoda za gozdove Slovenije.

7. Osončenje
Oblikovanje objektov in razpored prostorov mora omogo-

čiti 45º kot osončenja za bivanje in delo občutljivih prostorov.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI 
IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM 

PRED POŽAROM

19. člen
(zaščita)

(1) Vsi objekti na območju OPPN morajo biti dimenzioni-
rani in projektirani Ustrezno glede na stopnjo potresne ogro-
ženosti. Po karti potresne nevarnosti (atlas ARSO) se Občina 
Naklo nahaja v območju s projektnim pospeškom tal (g) 0,2.

(2) Pri načrtovanju gradbene konstrukcije objekta je po-
trebno upoštevati drugi odstavek 4. člena in 5. člen Pravilnika 
o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, 
št. 101/05).

20. člen
(stabilnost terena)

(1) Vsi posegi na območju OPPN se izvajajo na podlagi 
geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter 
o pogojih temeljenja za objekte.

(2) Temeljna tla posameznih objektov mora zapisniško 
prevzeti geomehanik.

21. člen
(varstvo pred požarom)

(1) V OPPN so upoštevani pogoji Zakona o varstvu pred 
požarom (Uradni list RS, št. 3/07, 9/11, 83/12). Zagotovljeni 
so zadostni odmiki med objekti za preprečitev prenosa požara 
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oziroma zagotovljeni ustrezni ukrepi (požarna ločitev) in za-
gotovitev zadostne količine požarne vode iz javnega vodovo-
dnega omrežja preko nadzemnih hidrantov. Manipulacijske 
površine ob objektih omogočajo dovoz gasilnim avtomobilom 
in zagotavljajo delovne površine za intervencijska vozila.

(2) Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in 
drugih nesreč so zagotovljene ustrezne evakuacijske poti 
in površine za ljudi in materialne dobrine, intervencijske poti 
in površine.

(3) Za objekte, ki so določeni v pravilniku o študiji o po-
žarni varnosti, je potrebno v sklopu projektne dokumentacije 
PGD izdelati študijo požarne varnosti. Investitorji so za te 
objekte pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovolje-
nja dolžni pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam 
pri Upravi RS za zaščito in reševanje. Za stavbe za katere 
študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje pred-
pisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata »zasnova 
požarne varnosti«.

IX. TOLERANCE

22. člen
(1) Pri določanju višinske kote objekta so dovoljene tole-

rance do +50 cm s tem, da kota objekta in dovoz ne vplivajo na 
varnost cestnega prometa.

(2) Tlorisne gabarite se lahko presega z balkoni, ki so 
lahko zamaknjeni iz gabarita stavbe do 1,50 m.

(3) Objekt je možno izvesti brez kleti, kakor tudi z neizko-
riščenim podstrešjem.

(4) Dovoljeno je tudi odstopanje od velikosti in oblike 
tlakovanih površin, ki so prikazane v grafičnih prilogah, ven-
dar morajo biti upoštevana določila tega odloka. Prav tako je 
dovoljeno odstopanje od ostale zunanje ureditve na parceli za 
gradnjo, ki je prikazana v grafičnih prilogah.

(5) Dovoljene so tudi tolerance pri prometnem, komu-
nalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustre-
zne projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši 
obratovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaga-
nja ob pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega 
koncepta OPPN.

X. NAČRT PARCELACIJE

23. člen
Parcelacija se izvede po načrtu št. 2.6. – Načrt lege 

objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo. Na-
črt vsebuje tehnične elemente za prenos novih mej parcel za 
gradnjo in objektov v naravo. Parcele za gradnjo so določene 
z lomnimi točkami, ki so v Gauss-Krugerjevem sistemu in so 
razvidne iz grafične priloge.

XI. ETAPNOST IZVEDBE IN DRUGI POGOJI  
ZA IZVAJANJE OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA

24. člen
(etapnost izvedbe)

Ureditve v predvidenem območju občinskega podrobnega 
prostorskega načrta se bodo odvijale v fazah:

– prva faza obsega dograditev primarnega infrastruktur-
nega omrežja, ki je potrebno za gradnjo skupne komunalne 
infrastrukture predvidenega naselja in priključke nanje, izgra-
dnja cestnega omrežja in priključek ceste na državno cesto ter 
izgradnja infrastrukture znotraj območja občinskega podrobne-
ga prostorskega načrta.

– Druga faza obsega gradnjo stanovanjskih objektov z 
garažami ali s pokritimi parkirišči.

25. člen
(tehnični pogoji za projektiranje)

Za vse posege na območju državne ceste in v njenem 
varovalnem pasu, je pred izdajo gradbenega dovoljenja k pro-
jektni dokumentaciji (PGD) potrebno pridobiti soglasje pristoj-
nega soglasjedajalca.

Širine in radiji cestnih priključkov ter elementi občinskih 
cest morajo biti prilagojeni potrebam merodajnih vozil oziroma 
prometa. Cestni priključki morajo biti prilagojeni niveleti vozišča 
ceste na katero se priključujejo. Območje križišč in njihova ne-
posredna okolica ob cesti mora biti urejena tako, da je zagoto-
vljena zadostna preglednost na območju cestnih priključkov na 
občinske ceste (izračunani preglednostni trikotniki). Investitor je 
dolžan območje notranjih prometnic opremiti s predpisano talno 
in vertikalno prometno signalizacijo in opremo na lastne stro-
ške in jo redno vzdrževati. Meteorna in druga voda s parcel in 
priključkov ne sme pritekati na javno cesto ali na njej zastajati.

26. člen
(obveznosti v času gradnje)

V času gradnje imajo investitorji in izvajalci naslednje 
obveznosti:

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

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

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

– sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi, vko-
pi);

– v skladu z veljavnimi predpisi v najkrajšem možnem 
času odpraviti prekomerne negativne posledice, ki bi nastale 
zaradi gradnje;

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

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

– v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje uspo-
sobljene službe;

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

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

– ob izvedbi posega je investitor dolžan odstraniti plodno 
zemljo in jo začasno deponirati na za to predvideni lokaciji;

– po končani gradnji je potrebno odstraniti začasne objek-
te, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemlji-
šča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču.

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

XII. VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV PO PRENEHANJU 
VELJAVNOSTI OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA

27. člen
Občinski podrobni prostorski načrt preneha veljati, ko je 

izveden, ko so z načrtom predvideni objekti zgrajeni in v upo-
rabi. Izvedenost načrta ugotovi Občinski svet Občine Naklo z 
odlokom. Po prenehanju veljavnosti občinskega podrobnega 
prostorskega načrta se območje ureja z občinskim prostorskim 
načrtom.
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XIII. KONČNE DOLOČBE

28. člen
Občinski podrobni prostorski načrt je na vpogled vsem 

zainteresiranim na sedežu Občine Naklo in na Upravni enoti 
Kranj.

29. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opra-

vlja Inšpektorat RS za okolje in prostor – enota Kranj.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-0001/2010-57
Naklo, dne 18. septembra 2013

Župan
Občine Naklo

Marko Mravlja l.r.

2992. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list 
RS, št. 88/07, 16/12) je Občinski svet Občine Naklo na 18. redni 
seji dne 18. 9. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemlji-

šču parc. št. 1093/2, pot, v izmeri 170 m2, k.o. Duplje, ID znak: 
2092-1093/2-0 in zemljišču parc.št. 1093/4, pot, v izmeri 40 m2, 
k.o. Duplje, ID znak: 2092-1093/4-0.

2. člen
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se vknjiži lastninska 

pravica v korist Občine Naklo.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 711-0030/2013
Naklo, dne 18. septembra 2013

Župan
Občine Naklo

Marko Mravlja l.r.

NOVA GORICA

2993. Obvezna razlaga Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu Cesta 
na Bonetovšče

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12) in 69. člena Poslovnika Mestnega 
sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) 
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 24. 9. 
2013 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu Cesta na Bonetovšče

1.
Sprejme se obvezna razlaga prvega odstavka 8. člena 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na 
Bonetovšče (Uradni list RS, št. 9/11) (v nadaljevanju: odlok), 
ki se glasi:

»Določbe prvega odstavka 8. člena odloka je potrebno 
razumeti tako, da so stavbna zemljišča v ureditvenem območju 
namenjena tudi za vse tiste posege, ki jih tam dopušča Odlok 
o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 95/12) in ne ovirajo ali onemogočajo izgra-
dnje in delovanja ceste.«

2.
Obvezna razlaga je sestavni del odloka.

3.
Obvezno razlago se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3505-13/2009-318
Nova Gorica, dne 24. septembra 2013

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica

Mitja Trtnik l.r.

2994. Obvezna razlaga Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče – 
Fajdigovšče

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12) in 69. člena Poslovnika Mestnega 
sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) 
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 24. sep-
tembra 2013 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu Bonetovšče – Fajdigovšče

1.
Sprejme se obvezna razlaga drugega odstavka 18. člena 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Boneto-
všče – Fajdigovšče (Uradni list RS, št. 8/10) (v nadaljevanju: 
odlok), ki se glasi:

»Določbe drugega odstavka 18. člena odloka je potrebno 
razumeti tako, da so adaptacijska dela rekonstrukcija stavbe, 
če se njena prostornina ne spremeni za več kakor 10 %.«

2.
Obvezna razlaga je sestavni del odloka.

3.
Obvezno razlago se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-03-4/2004-174
Nova Gorica, dne 24. septembra 2013

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica

Mitja Trtnik l.r.
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POSTOJNA

2995. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju 
Občine Postojna

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 
14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 
149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. 
US, 112/06 – Odl US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 97/12 – 
Odl. US), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni 
list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/11 – Odl. 
US in 21/13), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah 
v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 105/08), Uredbe o oskrbi 
s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) 
in Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) 
je Občinski svet Občine Postojna na 16. redni seji 24. 9. 2013 
sprejel

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju  

Občine Postojna

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine 

Postojna (v nadaljevanju: odlok) ureja način opravljanja ob-
vezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo tako, 
da določa:

1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 
službe,

2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihova prostor-
ska razporeditev,

3. pogoje za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo,
4. pravice in obveznosti uporabnikov in izvajalcev del,
5. vire financiranja javne službe in način njihovega obli-

kovanja,
6. meritev količin in obračun storitev,
7. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvaja-

nje javne službe
8. in druge elemente potrebne za izvajanje javne službe.
(2) Lastna oskrba s pitno vodo in samooskrba objektov 

se na območju Občine Postojna izvaja na območjih poselitve, 
kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne 
službe pod pogoji, kot jih določata uredba, ki ureja oskrbo s 
pitno vodo in ta odlok.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadalj-

njem besedilu: izvajalec) je pravna oseba, ki jo na podlagi 
zakonskih in podzakonskih predpisov določi Občina Postojna,

2. upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki je 
na podlagi tega odloka, pridobila pravico upravljanja z objekti 
in opremo vodovoda zaradi opravljanja storitev javne službe,

3. upravljavec zasebnega vodovoda je pravna ali fizična 
oseba, s katero imajo lastniki zasebnega vodovoda sklenjeno 
pogodbo o njegovem upravljanju,

4. uporabnik storitve oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: 
uporabnik) je fizična ali pravna oseba, ki ima izveden priključek 
na javni ali zasebni vodovod ali ki s posebnim dovoljenjem 

upravljavca vodovoda in v skladu z veljavnimi predpisi odvze-
ma pitno vodo iz javnega ali zasebnega vodovoda,

5. javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospo-
darska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe; 
del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za 
gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim 
vodovodom,

6. zasebni vodovod je vodovod, ki je v zasebni lasti in 
namenjen lastni oskrbi s pitno vodo,

7. lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in gradbenih 
inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina javne 
službe ne zagotavlja in se pri odvzemu vode iz podzemnih ali 
površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, izda-
nega v skladu s predpisi, ki urejajo vode,

8. priključek na javni vodovod je cevovod od javnega vo-
dovoda do odjemnega mesta in njegova oprema; priključek na 
javni vodovod je v lasti lastnika nepremičnine; priključni sklop 
na javni vodovod, odjemno mesto in obračunski vodomer so 
sestavni del priključka na javni vodovod; meja med vodovodnim 
priključkom in interno vodovodno napeljavo uporabnika, je spoj 
med obračunskim vodomerom in ventilom za obračunskim 
vodomerom,

9. odjemno mesto je mesto spoja obračunskega vodome-
ra in interne vodovodne napeljave, kjer se poraba posamezne-
ga uporabnika ali več uporabnikov pitne vode meri z obračun-
skim vodomerom ter se praviloma nahaja v zunanjem talnem 
jašku; odjemno mesto je tudi mesto, kjer se izvaja odvzem vode 
za pranje in namakanje javnih površin ter za gašenje požarov 
s pitno vodo,

10. zunanje hidrantno omrežje za gašenje požarov je 
zunanje hidrantno omrežje v skladu s predpisom, ki ureja 
tehnične normative za hidrantno omrežje za gašenje požarov; 
hidranti na javnem vodovodu, ki so namenjeni izključno obra-
tovanju vodovoda, niso del zunanjega hidrantnega omrežja za 
gašenje požarov,

11. pitna voda je pitna voda v skladu s predpisom, ki ureja 
pitno vodo,

12. drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak po-
men, kot je določeno v zakonih, v podzakonskih predpisih ali 
tehničnemu pravilniku upravljavca javnega vodovoda.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA OSKRBE S PITNO VODO

3. člen
(1) Oskrba s pitno vodo na območju Občine Postojna se 

zagotavlja:
1. iz javnih vodovodnih sistemov (izvajanje javne službe),
2. iz zasebnih vodovodnih sistemov (lastna oskrba) in
3. kot samooskrba (kjer se ne zagotavlja javna služba ali 

lastna oskrba).
(2) Območja javnih in zasebnih vodovodnih sistemov so 

določena v skladu z uredbo, ki ureja oskrbo s pitno vodo, v 
grafični prilogi.

(3) Grafična priloga je javno objavljena na geografskem 
informacijskem sistemu Občine Postojna.

4. člen
(1) Javno službo oskrbe s pitno vodo zagotavlja Občina 

Postojna v obliki javnega podjetja na celotnem območju občine 
v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom in drugimi 
predpisi.

(2) Javno službo iz prejšnjega odstavka tega člena ter na-
loge upravljavca javnega vodovoda na območju vodovodnega 
sistema Postojna–Pivka izvaja Javno podjetje Kovod Postojna, 
vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna.

5. člen
(1) Izvajalec mora biti tehnično opremljen in strokovno 

usposobljen za kakovostno izvajanje javne službe. Zago-
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tavljati mora zdravstveno ustreznost pitne vode in varnost 
oskrbe s pitno vodo, upoštevati vse zakonske in podzakonske 
predpise s področja oskrbe s pitno vodo.

(2) Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s 
programom oskrbe s pitno vodo, ki ga izdela izvajalec vsaka 
4 leta skladno z uredbo, ki ureja oskrbo s pitno vodo.

(3) Program pregleda in uskladi z izvajalcem javne služ-
be Občina. Usklajen program potrdita Župan Občine in odgo-
vorna oseba izvajalca javne službe.

(4) Za sprejem sprememb programa oskrbe s pitno vodo 
veljajo ista določila prejšnjega odstavka.

III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE  
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

6. člen
(1) Upravljavec javnega vodovoda v okviru storitev javne 

službe na območjih javnih vodovodov zagotavlja:
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne 

službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, standardi in 
normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo,

2. obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju jav-
ne službe o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe,

3. pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javne-
ga vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe in vodenja 
predpisanih evidenc,

4. nadzor nad delovanjem in redno vzdrževanje objektov 
in opreme javnega vodovoda,

5. nadzor nad izvajanjem del na vplivnem območju jav-
nega vodovoda,

6. redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
7. redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih 

zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov, v skladu s 
predpisi, ki urejajo varstvo pred požari,

8. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti 
pitne vode in drugih nalog v skladu z zahtevami iz predpisa, 
ki ureja pitno vodo,

9. monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode 
iz zajetja za pitno vodo,

10. monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete 
vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno 
vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za 
drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz 
javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja 
ali koncesije,

11. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje 
drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena 
območja,

12. izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja 
vodovodnega sistema,

13. občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
14. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih do-

godkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami,

15. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih do-
godkov zaradi onesnaženja vodnih virov,

16. priključevanje novih uporabnikov javne službe,
17. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priklju-

čene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem 
stavb na območju javnega vodovoda,

18. vodenje evidenc, določenih z uredbo, ki ureja oskrbo 
s pitno vodo, in

19. opravljanje drugih nalog iz tega odloka.
(2) Vodenje katastra javnega vodovoda in posredovanje 

podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture 
zagotavlja Občina Postojna v okviru storitev javne službe v 
skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, graditev 
objektov in geodetsko dejavnost.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE  
S PITNO VODO

1. Javno pooblastilo upravljavcu

7. člen
(1) Upravljavec javnega vodovoda na podlagi veljavne 

zakonodaje in javnega pooblastila vodi kataster javnega vodo-
voda, izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske 
ureditve, mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskih aktov, 
projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, soglasja za 
priključitev in soglasja k priključitvi na podlagi predložene do-
kumentacije, ki je podrobneje določena v predpisih o graditvi 
objektov, prostorskem načrtovanju ter tehničnem pravilniku 
upravljavca javnega vodovoda.

(2) Upravljavec javnega vodovoda je dolžan izdati soglas-
je k priključitvi najpozneje v roku 30 dni od prejema popolne 
vloge.

(3) Upravljavec sodeluje tudi kot strokovni sodelavec pri 
izgradnji, rekonstrukciji in obnovi vodovodnega omrežja, ter pri 
tehničnih pregledih objektov oziroma novozgrajenega vodovo-
dnega omrežja.

2. Tehnični pogoji za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo

8. člen
(1) Na območju javnega vodovoda je priključitev objektov 

na javni vodovod obvezna, če se v njih zadržujejo ljudje ali se 
pitna voda uporablja za oskrbo živali in je oddaljenost objekta 
od javnega vodovoda manjša od 200 m ter niso stroški priklju-
čitve nesorazmerno visoki.

(2) Upravljavec javnega vodovoda mora bodočega upo-
rabnika obvestiti, da je priključitev njegovega objekta na javni 
vodovod obvezna v roku 6 mesecev od prejema obvestila in mu 
določiti pogoje za izdajo soglasja k priključitvi.

(3) Občina Postojna, po predhodnem soglasju izvajalca 
javne službe, lahko opredeli spremembe območij javnih in za-
sebnih vodovodov, kjer se stavbe in gradbeni inženirski objekti 
ne bodo priključevali na javni vodovod zaradi nesorazmerno 
visokih stroškov priključitve.

9. člen
Upravljavec javnega vodovoda za podrobnejšo določitev 

pogojev projektiranja, tehnične izvedbe in uporabe javnega 
omrežja in priključkov sprejme tehnični pravilnik, ki ga potrdi 
Skupni organ upravljanja podjetja.

10. člen
(1) Vodovodni priključek se izvede za vsako stavbo ali 

gradbeno inženirski objekt posebej, razen v primerih, ko se 
na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih stavbah, ki 
predstavljajo zaokroženo celoto in imajo enega lastnika s pitno 
vodo iz javnega vodovoda oskrbuje več stavb.

(2) Lastnik objekta, ki je priključen na javni vodovod mora 
zagotoviti merjenje porabe pitne vode ločeno za vodo, ki se 
uporablja kot javna služba in ločeno za rabo pitne vode, ki ne 
šteje za javno službo.

(3) Ko uporabnik izpolni vse pogoje, določene s soglasji, 
in ko predloži predpisano dokumentacijo, upravljavec v roku 
30 dni izvede priključek na javni vodovod.

(4) Upravljavec mora uporabniku namestiti obračunski 
vodomer, katerega tip, velikost in mesto namestitve je določen 
s projektom priključka skladno z veljavnimi predpisi in projek-
tnimi pogoji.

(5) Priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega objekta 
na javni vodovod ni možna, kjer odvajanje odpadne vode ni 
urejeno v skladu s predpisi ali če lastnik stavbe ali gradbeno 
inženirskega objekta za rabo vode, ki se ne šteje za javno služ-
bo oskrbe s pitno ni pridobil vodne pravice v skladu s predpisi, 
ki urejajo vode.
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(6) Začasni priključek (za gradbišče, javno prireditev ali 
začasni objekt) se izvede za določen čas do največ dveh let z 
možnostjo podaljšanja. Upravljavec javnega vodovoda ločeno 
vodi evidenco začasnih priključkov. Začasnih priključkov se ne 
sme izvajati na območjih kjer gradnja ali postavljanje začasnih 
objektov ni dovoljena s prostorskimi plani ali drugo zakonodajo.

11. člen
(1) Ukinitev vodovodnega priključka je dovoljena samo v 

primerih rušenja priključenega objekta in v primerih, ko gre za 
začasen priključek. Uporabnik mora posredovati upravljavcu 
javnega vodovoda pisno vlogo za ukinitev priključka. Ukinitev 
priključka se zavede v evidenci uporabnikov po izvedeni ukinitvi 
vodovodnega priključka in po plačilu vseh zapadlih obveznosti 
do upravljavca javnega vodovoda.

(2) Ukinitev vodovodnega priključka izvede upravljavec 
javnega vodovoda na stroške uporabnika.

(3) Začasno ukinitev vodovodnega priključka izvede 
upravljavec javnega vodovoda na podlagi pisne zahteve upo-
rabnika. Stroške začasne ukinitve in ponovne priključitve plača 
uporabnik.

12. člen
(1) Javni vodovod in vodovodni priključek do odjemnega 

mesta morata biti vedno dostopna upravljavcu javnega vodo-
voda.

(2) V varovalnem pasu vodovodne infrastrukture iz prejš-
njega odstavka ni dovoljeno izvajati izkopov ali nasutij, po-
staviti ali zgraditi ničesar brez soglasja upravljavca javnega 
vodovoda.

3. Obveznosti upravljavca javnega vodovoda

13. člen
V zvezi z zagotavljanjem oskrbe s pitno vodo je upravlja-

vec javnega vodovoda dolžan:
1. zagotavljati delovanje javnega vodovoda,
2. načrtovati in izvajati vzdrževalna dela na javnem vodo-

vodu in priključkih,
3. izdelovati projektne naloge, ki obsegajo pisno in slikov-

no gradivo z usmeritvami, kako naj projektant izdela projektno 
dokumentacijo ukrepov na javnem vodovodu,

4. izdelovati programske rešitve, ki obsegajo pisno in 
slikovno gradivo z usmeritvami in rešitvami za izvedbo javnega 
vodovoda v okviru opremljanja zemljišč za gradnjo,

5. izvajati strokovni nadzor nad gradnjo cevovodov, objek-
tov in naprav javnega vodovoda ter priključkov na javni vodo-
vod,

6. nadzorovati izvajalce pri gradnji ostale infrastrukture 
ter lastnike ali uporabnike zasebnih zemljišč v delu, kjer poteka 
javni vodovod,

7. vzdrževati in zamenjevati obračunske vodomere sklad-
no s predpisi o meroslovju,

8. ukrepati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov ob izrednih 
razmerah,

9. ustrezno obveščati uporabnike o času trajanja in ukre-
pih ob prekinitvah dobave vode ali o spremembah kakovosti 
vode,

10. voditi kataster javnega vodovoda in druge evidence 
ter omogočati Občini Postojna dostop do podatkov iz katastra 
javnega vodovoda,

11. odčitavati obračunske vodomere in obračunavati po-
rabljeno vodo uporabnikom,

12. izvajati javna pooblastila,
13. zagotavljati in izvajati ukrepe in obveze, ki izhajajo iz 

varovanja vodnih virov,
14. zmanjševati posledice naravnih in drugih nesreč na 

delovanje javnega vodovoda,
15. izvajati nadomestno oskrbo s pitno vodo ob prekini-

tvah dobave pitne vode,
16. izvajati druge predpisane obveznosti.

4. Prekinitev in omejitev dobave vode

14. člen
(1) Upravljavec javnega vodovoda prekine oskrbo z vodo 

uporabniku brez objave v sredstvih javnega obveščanja na 
podlagi predhodnega obvestila in na stroške uporabnika v 
naslednjih primerih:

1. če je vodovodni priključek na javni vodovod izveden 
brez soglasja upravljavca javnega vodovoda ali v nasprotju s 
soglasjem upravljavca javnega vodovoda,

2. če brez soglasja upravljavca javnega vodovoda dovoli 
priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo,

3. če ne omogoči upravljavcu javnega vodovoda vzdr-
ževanja vodovodnega priključka, kot to določajo predpisi, ki 
urejajo pitno vodo in storitve javne službe,

4. če ne omogoči upravljavcu javnega vodovoda vzdrže-
vanja obračunskega vodomera, kot določajo predpisi o mero-
slovju,

5. če svojevoljno spremeni izvedbo priključka ali opravi 
kakršenkoli poseg na obračunskem vodomeru,

6. če kljub opozorilu ne uredi odjemnega mesta v skladu 
z zahtevami upravljavca javnega vodovoda,

7. če ne dovoli sočasne obnove vodovodnega priključka 
pri obnovi javnega vodovoda, na katerega je priključen,

8. če krši objavljene omejitve v zvezi z varčevanjem vode,
9. če z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali 

dobavo vode,
10. če je zaradi stanja interne napeljave ali odjemnega 

mesta ogrožena oskrba drugih uporabnikov ali ogrožena zdra-
vstvena ustreznost vode v javnem vodovodu in

11. če uporabnik ne plača računov za storitve v roku 
15 dni od prejema opomina, s katerim je opozorjen na preki-
nitev oskrbe.

(2) Prekinitev oskrbe z vodo velja za čas do odprave 
vzroka prekinitve. Uporabnik plača prekinitev in ponovno za-
gotovitev oskrbe s pitno vodo ter morebitne dodatne stroške, ki 
so nastali kot posledica vzroka prekinitve. Upravljavec javnega 
vodovoda je dolžan uporabniku ponovno zagotoviti oskrbo s 
pitno vodo najkasneje v dveh delovnih dneh po odpravi vzroka 
prekinitve.

15. člen
(1) Upravljavec javnega vodovoda lahko brez povračila 

stroškov prekine oskrbo s pitno vodo za krajši čas zaradi 
planiranih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javnem vodo-
vodu. O vzrokih, o času trajanja prekinitve ter o priporočilih za 
ravnanje uporabnikov med prekinitvijo ali omejitvijo upravljavec 
obvesti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja, z ob-
javo na svoji spletni strani oziroma na drug krajevno primeren 
način najkasneje en dan pred prekinitvijo.

(2) V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo zaradi nujnih 
ali nepredvidenih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na jav-
nem vodovodu ali naravnih in drugih nesreč ima upravljavec 
javnega vodovoda pravico brez povračila stroškov prekiniti ali 
omejiti uporabnikom oskrbo s pitno vodo. Upravljavec javnega 
vodovoda mora obvestiti uporabnike o vzrokih, o času trajanja 
prekinitve ter o priporočilih za ravnanje uporabnikov med pre-
kinitvijo ali omejitvijo preko sredstev javnega obveščanja, z ob-
javo na svoji spletni strani oziroma na drug krajevno primeren 
način čim prej, najpozneje pa v 24 urah po prekinitvi ali omejitvi 
oskrbe s pitno vodo.

(3) Upravljavec javnega vodovoda mora v primerih pre-
kinitve oskrbe s pitno vodo, ki je daljša od štiriindvajset ur 
zagotoviti pitno vodo za nujni obseg porabe.

(4) Upravljavec izdela program ukrepov za hitro ponovno 
vzpostavitev delovanja vodovodnega omrežja in za nadome-
stno oskrbo s pitno vodo v primeru izrednih dogodkov (naravne 
nesreče, onesnaženja) skladno s predpisi, ki urejajo varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Program ukrepov zajema 
načrte oskrbe s pitno vodo v izrednih dogodkih in načrte zaščite 
in reševanja.
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(5) V primeru, ko je nepredvidena prekinitev, omejitev ali 
motnja oskrbe s pitno vodo krajša od ene ure, objava upra-
vljavca ni obvezna.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV  
IN IZVAJALCEV DEL

16. člen
Uporabnik ima na podlagi soglasja upravljavca javnega 

vodovoda pravico:
1. priključitve na javni vodovod,
2. spremeniti dimenzijo priključka, traso priključka, loka-

cijo odjemnega mesta,
3. izvesti dodatna dela na priključku,
4. povečati odvzem vode,
5. ukinitve priključka.

1. Obveznosti uporabnikov

17. člen
Uporabniki morajo:
1. redno vzdrževati interno napeljavo, interno požarno 

omrežje z internimi hidranti,
2. spremljati porabo vode in sporočati upravljavcu javnega 

vodovoda neobičajno visoko porabo,
3. redno vzdrževati in zagotavljati odjemna mesta v skla-

du z zahtevami in priporočili upravljavca javnega vodovoda,
4. omogočiti upravljavcu javnega vodovoda preverjanje 

izvedbe in delovanja priključka in interne napeljave na javni 
vodovod,

5. varovati vodovodni priključek in odjemno mesto pred 
zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, prekomerno 
toploto in drugimi škodljivimi vplivi,

6. v primeru, da se vzporedno oskrbujejo tudi iz lastnega 
vodnega vira, interni inštalaciji med seboj fizično ločiti in za-
gotoviti merjenje porabe vode tudi iz lastnega vira v skladu z 
vodnim dovoljenjem,

7. na zahtevo izvajalca javne službe sporočiti podatke v 
vrsti in namenu rabe vode iz javnega vodovodnega sistema,

8. sporočati upravljavcu javnega vodovoda okvare na 
javnem vodovodu, vodovodnem priključku in obračunskem 
vodomeru,

9. zagotoviti upravljavcu dostop do internih napeljav za-
radi pregleda, odvzemanje vzorcev vode ali meritve tlaka na 
internem omrežju,

10. zagotoviti upravljavcu vodovodnega sistema dostop 
za odčitavanje, pregled ali zamenjavo obračunskega ali pomo-
žnega vodomera,

11. pisno obveščati upravljavca o spremembi naslova, la-
stništva in drugih spremembah, ki vplivajo na obračun storitev; 
spremembe se upoštevajo šele po poravnavi vseh zapadlih 
obveznosti uporabnika,

12. za opravljene storitve plačevati izvajalcu javne službe 
v roku, navedenem na računu,

13. upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru mo-
tenj pri oskrbi s pitno vodo,

14. dovoliti vzdrževanje vodovodnega priključka in pred 
ponovno priključitvijo poskrbeti za ustreznost odjemnega mesta 
skladno z zahtevami upravljavca,

15. obveščati upravljavca o odvzemu vode iz hidrantov,
16. odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzro-

čijo na javnem vodovodu ali ostalim uporabnikom,
17. odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi 

s pitno vodo kot posledice njihovega ravnanja,
18. za objekte, ki se priključujejo na javni vodovod in za 

katere se pred izdajo uporabnega dovoljenja izvede tehnični 
pregled, upravljavcu javnega vodovoda pred tehničnem pre-
gledom dostaviti PID z vrisanimi komunalnimi vodi,

19. opravljati druge obveznosti iz tega odloka.

18. člen
(1) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrže-

vanja javnega vodovoda mora lastnik nepremičnine, na kateri 
leži vodovod dovoliti upravljavcu javnega vodovoda dostop do 
objektov vodovodnega sistema.

(2) Lastniku nepremičnine iz prvega odstavka tega člena 
pripada za poseg na nepremičnini vzpostavitev nepremičnine 
v prvotno stanje oziroma odškodnina.

2. Odvzemi vode iz javnih hidrantov

19. člen
(1) Hidranti služijo predvsem požarni varnosti in morajo 

biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju.
(2) Hidranti v vodovodnem sistemu so javni in interni. 

Interni hidranti so nameščeni na internem omrežju uporabnika; 
ostali hidranti so javni. Poraba vode iz internih hidrantov se 
mora registrirati preko obračunskega vodomera.

20. člen
(1) Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na javnem 

vodovodu za pranje ali namakanje javnih površin, pranje in 
namakanje zasebnih površin, za javne prireditve, za polnje-
nje cistern za nadomestno oskrbo s pitno vodo le na podlagi 
izpolnjevanja pogojev iz predhodno pridobljenega soglasja 
upravljavca, ter če razmere na javnem vodovodu dopuščajo 
tak odvzem vode.

(2) V primerih odvzema vode iz prejšnjega odstavka tega 
člena se med upravljavcem in uporabnikom sklene dogovor, 
s katerim se določi pogoje odvzema in plačila stroškov pora-
bljene vode.

(3) Gasilska društva združena v Gasilsko zvezo Postojna 
lahko izvajajo gasilski preventivni pregled hidrantnega omrežja 
za namen pripravljenosti na nesreče. Pri tem izvedejo vizual-
ni pregled stanja hidrantnega priključka in izvedejo poskusni 
priklop na hidrant. O ugotovljenih pomanjkljivostih gasilsko 
društvo obvesti upravljavca.

21. člen
Brez soglasja upravljavca se sme uporabiti voda iz hi-

dranta na javnem vodovodu samo za gašenje požarov, izva-
janje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih 
ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora 
uporabnik v roku enega meseca pisno obvestiti upravljavca 
javnega vodovoda o kraju uporabe, času odvzema vode in 
količini porabljene vode.

22. člen
Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu 

zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroški odprave okvare ali 
poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, bremenijo 
uporabnika.

3. Uporaba javnega vodovoda

23. člen
Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovoda 

samo v skladu s pogoji soglasja in na način, ki ne poslabšu-
je pogojev oskrbe s pitno vodo drugih uporabnikov, in ki ne 
vpliva na skladnost in zdravstveno ustreznost vode v javnem 
vodovodu.

4. Uporaba vodovodnega priključka

24. člen
Uporabnik ne sme brez soglasja upravljavca prestaviti, 

zamenjati, popraviti vodomer, odstraniti plombe upravljavca 
javnega vodovoda na vodomeru ali odvzemati vode mimo ali 
brez obračunskega vodomera.
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25. člen
Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izre-

dno kontrolo točnosti vodomera, če sumi, da meritev ni pravil-
na. Če se pri kontroli vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo 
vode izven dopustnih toleranc, nosi stroške izredne kontrole 
vodomera upravljavec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.

26. člen
Stroški prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera 

ter stroški celotne izvedbe novega vodovodnega priključka 
bremenijo uporabnika.

27. člen
(1) Stroški okvar, nastalih na priključku v lasti uporabni-

ka, bremenijo uporabnika, razen če so okvare nastale zaradi 
delovanja javnega vodovoda ali so posledica normalne rabe 
priključka.

(2) Če uporabnik povzroči ali ne prepreči okvare obračun-
skega vodomera, krije stroške njegove zamenjave.

(3) Obnova in vzdrževanje priključkov na javno infra-
strukturo vključuje stroške vzdrževanja in rednih menjav ob-
računskega vodomera, pokrivanju stroškov vzdrževanja vo-
dovodnega priključka, ki obsega nadzor, kontrolo in izvajanje 
popravil ter obnov priključka brez odjemnega mesta. Obnova 
in vzdrževanje priključkov na javno infrastrukturo ne zajema del 
na zaključnem sloju trase priključka, kot je odstranitev in po-
novna vzpostavitev vrhnjega sloja zasipa nad traso priključka, 
travne ruše, nasada, zemeljske utrditve, protiprašnega sloja, 
betonske plošče ali druge utrjene površine, del na odjemnih 
mestih ter del na interni vodovodni napeljavi in pomožnih vo-
domerih. Odstranitev in ponovno vzpostavitev vrhnjega sloja 
terena nad traso priključka, na zasebnem zemljišču, zagotovi 
in plača lastnik priključka.

5. Obveznosti izvajalcev del

28. člen
(1) Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov gospo-

darske infrastrukture ali lastniki ali uporabniki zemljišč (v na-
daljevanju: izvajalci del), po katerih poteka javni vodovod ali 
vodovodni priključki, morajo pri uporabi zemljišč, vzdrževanju 
ali gradnji zagotoviti, da ne pride do poškodb javnega vodovoda 
in vodovodnih priključkov.

(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega 
odstavka tega člena si mora izvajalec del iz prvega odstavka 
tega člena pri upravljavcu javnega vodovoda pridobiti podatke 
o poteku javnega vodovoda in soglasje s pogoji za izvedbo del 
ter ga o pričetku del obvestiti.

(3) Odpiranja in zapiranja posameznih delov javnega 
vodovoda ali priključkov, ki vplivajo na delovanje javnega vodo-
voda in zagotavljanje oskrbe s pitno vodo uporabnikom lahko 
izvaja le upravljavec javnega vodovoda na stroške naročnika.

(4) Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po 
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpostavi-
ti javni vodovod in vodovodne priključke v prvotno stanje tako, da 
vsa dela opravijo pod nadzorom upravljavca javnega vodovoda.

(5) V primeru nastalih poškodb na javnem vodovodu ali 
vodovodnem priključku pri izvajanju del iz prvega odstavka tega 
člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan upra-
vljavca javnega vodovoda o tem nemudoma obvestiti in pri njem 
naročiti popravilo poškodb ter poravnati vse stroške popravila.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE  
IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA

29. člen
(1) Javna služba se financira iz:
1. cen storitev javne službe,
2. proračuna Občine Postojna in
3. drugih virov.

(2) Cene storitev javne službe se določa skladno z ve-
ljavnimi predpisi, kalkulativnimi osnovami in sprejeto poslovno 
politiko. Cene oblikuje izvajalec javne službe, pregledajo in 
potrdijo pristojni organi v skladu s predpisi.

(3) Če cena storitev javne službe ne zadošča za pokri-
vanje vseh stroškov javne službe in predpisanega donosa, 
občina za ta del na podlagi predračuna izvajalca javne službe 
tekoče mesečno izvajalcu zagotavlja subvencijo za pokrivanje 
tega nepokritega dela cene in predpisanega donosa. Po poteku 
poslovnega leta izvajalec javne službe opravi končni obračun 
rezultata javne službe, pri čemer se opravi poračun v obliki 
vračila ali pa dodatnega plačila subvencije tako, da je zagoto-
vljeno pokritje vseh stroškov in predpisanega donosa na ravni 
te javne službe brez upoštevanja rezultata tržne dejavnosti do 
31. 3. za preteklo leto.

(4) Občina lahko prizna subvencijo v izračunu cen storitev 
javnih služb za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci 
nepridobitnih dejavnosti.

1. Meritev količin in obračun storitev

30. člen
(1) Upravljavec najmanj enkrat letno meri količino pora-

bljene vode v kubičnih metrih (m3) z obračunskimi vodomeri.
(2) Upravljavec obračuna storitve oskrbe s pitno vodo 

mesečno na podlagi:
1. odčitane količine porabljene vode,
2. izračunane povprečne porabe med zadnjima dvema 

odčitkoma,
3. normirane porabe glede na zmogljivost priključka, dolo-

čeno s premerom priključka, ob upoštevanje normirane porabe 
pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer s faktorjem 
omrežnine 1, če se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračun-
skim vodomerom.

(3) Uporabnik je dolžan prejeti račun poravnati v roku, 
navedenem na računu, v nasprotnem primeru mu upravlja-
vec javnega vodovoda zaračuna zakonsko veljavne zamudne 
obresti.

(4) Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima 
pravico v 8 dneh od prejema računa vložiti pisni ugovor pri 
izvajalcu. Ugovor na izdani račun ne zadrži plačila. Izvajalec 
je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku 
8 dni.

(5) Ko zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogo-
če ugotoviti dejanske porabe vode, upravljavec upošteva pri 
obračunu vode povprečno količino porabljene vode na podlagi 
zadnjih treh obračunskih obdobij pred nastankom okvare.

(6) V primeru, da zaradi nedostopnosti vodomera 
upravljavec ni mogel odčitati porabljene vode, je uporabnik 
dolžan sporočiti stanje vodomera, v roku 30 dni po prejemu 
obvestila.

(7) Za uporabnike, ki za opravljanje kmetijske dejavnosti 
rabijo vodo iz javnega vodovoda in ne merijo kmetijske porabe 
z ločenim obračunskim vodomerom, upravljavec upošteva po-
rabljeno vodo za kmetijsko dejavnost kot razliko med odčitkom 
obračunskega vodomera in mesečno normo porabe, ki znaša 
4,0 m3 na osebo vseh stalno prijavljenih oseb na kmetijskem 
gospodarstvu.

(8) Postopek za ugotavljanje upravičencev iz prejšnjega 
odstavka tega člena je določen z občinskim odlokom, ki obrav-
nava odvajanje in čiščenje odpadne vode v občini.

31. člen
(1) Upravljavec javnega vodovoda izstavi račun, iz prejš-

njega člena tega odloka, lastniku objekta ali uporabniku vode, 
če je na obračunski vodomer priključen le en uporabnik.

(2) V večstanovanjski stavbi izda upravljavec javnega 
vodovoda račun iz prejšnjega člena tega odloka upravniku 
stavbe.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravljavec jav-
nega vodovoda izdaja račune tudi posameznim uporabnikom 
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na podlagi pisnega dogovora z upravnikom stavbe ali poobla-
ščencem skupnosti lastnikov stanovanj in pisnega dogovora s 
posameznim uporabnikom.

(4) Če je več uporabnikov priključenih na isti obračun-
ski vodomer in uporabniki nimajo upravnika stavbe, lahko 
upravljavec izdaja račune tudi posameznim uporabnikom, če 
uporabniki podpišejo pisni dogovor z upravljavcem javnega 
vodovoda.

32. člen
(1) Pomožni vodomeri v interni vodovodni napeljavi upo-

rabnika so namenjeni za interno porazdelitev stroškov in obra-
čun omrežnine. Teh vodomerov upravljavec javnega vodovoda 
ne vzdržuje in ne odčitava.

(2) Ne glede na drugi stavek prejšnjega odstavka tega 
člena lahko upravljavec javnega vodovoda in upravnik stavbe 
skleneta pisni dogovor o odčitavanju in vzdrževanju pomožnih 
vodomerov ter delitvi stroškov v interni napeljavi v skladu z 
določbami predpisa, ki ureja stanovanjske zadeve.

33. člen
(1) Cena storitev javne službe oskrbe s pitno vodo je se-

stavljena iz omrežnine in vodarine in se na računu prikazujejo 
ločeno.

(2) Vodarina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne 
službe in se uporabnikom obračunava mesečno glede na doba-
vljeno količino pitne vode izražene v EUR na m3.

(3) Upravljavec javnega vodovoda za prekomerno porabo 
vode določi višjo ceno v višini in na način, ki je določen v Uredbi 
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: Ured-
ba o metodologiji za oblikovanje cene).

(4) Omrežnina je del cene, ki pokriva stroške javne in-
frastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo, obnove in 
vzdrževanja priključkov, stroške odškodnin in nadomestil ter 
se uporabnikom obračunava mesečno glede na zmogljivost 
priključkov, določenih z velikostjo vodomera.

(5) Faktorji za različne velikosti vodomerov ali premere 
priključkov so določeni v predpisu o metodologiji za oblikovanje 
cene.

(6) V primeru, ko je na isti priključek priključenih več 
uporabnikov, se omrežnina za vse uporabnike izračuna 
glede na zmogljivost skupnega priključka, določenega z 
velikostjo obračunskega vodomera. Delitev omrežnine ob-
računskega vodomera na posamezne uporabnike se opravi 
v razmerju glede na zmogljivost posameznih priključkov, 
določenih z velikostjo posameznih pomožnih vodomerov 
ali po dogovorjenem merilu med vsemi uporabniki istega 
obračunskega vodomera.

(7) Ne glede na prejšnji odstavek se v večstanovanjskih 
stavbah omrežnina za posamezne stanovanjske enote obra-
čuna glede na zmogljivost priključka, določenega z velikostjo 
pomožnega vodomera.

34. člen
(1) Cena omrežnine se izračuna kot zmnožek faktorja iz 

prejšnjega člena in tarife za omrežnino.
(2) Cena vodarine se izračuna kot zmnožek dobavljene 

količine vode in tarife za vodarino.

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, 
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

35. člen
(1) Za izvajanje javne službe se uporablja komunalna 

infrastruktura javne službe lokalnega pomena.
(2) Komunalna infrastruktura javne službe lokalnega po-

mena na območju Občine Postojna za izvajanje javne službe je 
sistem cevovodov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških 
naprav (objekti s tehnološko, strojno in elektro opremo, opre-

mo za merjenje, objekti za črpanje in prečrpavanje, čiščenje), 
ki se povezujejo v sekundarno omrežje, primarno omrežje ali 
transportno omrežje, s pomočjo katerih se zagotavlja oskrba 
naselij ali delov naselij s pitno vodo.

(3) Upravljavec javnega vodovoda lahko z uporabo javne-
ga vodovoda izvaja storitve osebam, ki niso uporabniki storitev 
javne službe.

(4) Občina Postojna kot investitor in lastnik zagotavlja 
podatke o novozgrajeni komunalni infrastrukturi javne službe 
lokalnega pomena, ki jih izvajalec javne službe potrebuje za 
opravljanje svojih obveznosti.

(5) Komunalna infrastruktura iz prvega odstavka tega 
člena, s katero razpolaga upravljavec javnega vodovoda, ob-
veznosti upravljavca javnega vodovoda glede razpolaganja s 
to komunalno infrastrukturo in druga s komunalno infrastrukturo 
povezana vprašanja se podrobneje uredijo v tripartitni pogodbi 
o najemu, vzdrževanju in uporabi javne infrastrukture med 
upravljavcem javnega vodovoda ter Občino Pivka in Občino 
Postojna.

36. člen
V Občini Postojna se oskrba s pitno vodo zagotavlja iz 

naslednjih zasebnih vodovodnih sistemov:
– Razdrto; lastniki objektov s hišnimi številkami Razdrto 

1e, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15a, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 
41a, 46b, 47b, 2, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46a, 46c, 49, 50, 51.

– Malo Ubeljsko - Jazbina; lastniki objektov s hišnimi šte-
vilkami Malo Ubeljsko 5, 6, 7, 8, 9a, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 
19a, 20, 21, 22, 24 in 25,

– Veliko Ubeljsko - Podkamen; lastniki objektov s hišnimi 
številkami Veliko Ubeljsko 4, 4a, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 
29, 29a, 30,

– Veliko Ubeljsko - Pod Plotonico, lastniki objektov s hi-
šnimi številkami Veliko Ubeljsko 34 in 35,

– Veliko Ubeljsko - Petrova ograda, lastniki objektov s 
hišnimi številkami Veliko Ubeljsko 14, 19, 20, 22, 26, 27, 32, 
32a, 33, 37a, 38, 39 in 40,

– Šmihel pod Nanosom; lastniki objektov s hišnimi števil-
kami Šmihel po Nanosom 1, 2, 3, 3a, 3b, 4, 5, 5a, 6, 6a, 7, 8, 
9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 19a, 20, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 34, 35, 37, 38, 53, 54, 
57, 58 in 61.

VIII. NADZOR

37. člen
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalca javne 

službe in upravljavca javnih vodovodov izvaja občina.
(2) Nadzor nad izvajanjem določb, za katere je v primeru 

njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, opravlja med-
občinski inšpektorat in redarstvo.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

38. člen
(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik 

– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posamez-
nik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

1. se ne priključi na javni vodovod v roku iz 8. člena,
2. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 12. člena,
3. ravna v nasprotju s tretjo, četrto, peto, šesto, sedmo, 

enajsto, trinajsto, štirinajsto, petnajsto, sedemnajsto in osem-
najsto alinejo 17. člena,

4. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 20. člena,
5. ravna v nasprotju z 21. členom,
6. ravna v nasprotju s 23. členom,
7. ravna v nasprotju s 24. členom.
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(2) Z globo 400 evrov se kaznuje odgovorna oseba prav-
ne osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(3) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena uporabnik – posameznik.

39. člen
(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec 

del – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju 
z 28. členom.

(2) Z globo 400 evrov se kaznuje odgovorna oseba prav-
ne osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(3) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena izvajalec del – posameznik.

40. člen
(1) Z globo 1.400 EUR se kaznuje upravljavec vodovo-

da, ki:
– ne izvaja ali izvaja neustrezno javna pooblastila iz 

7. člena,
– dovoli priključek na javni vodovod v nasprotju s petim in 

šestim odstavkom 10. člena,
– ne prijavi kršitev iz 14. člena inšpekcijski službi,
– dovoli neupravičen odvzem vode iz hidrantov (20. člen).
(2) Z globo 400 evrov se za prekrške iz prejšnjega odstav-

ka kaznuje odgovorna oseba upravljavca.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen
(1) Občina Postojna bo zagotovila, da so zahteve v zvezi 

s standardi opremljenosti iz Uredbe o oskrbi s pitno vodo na 
vseh obstoječih poselitvenih območjih izpolnjene do 31. 12. 
2015.

(2) Občina lahko zagotavlja sredstva tudi za zasebne 
vodovode, ki obratujejo v skladu s predpisi.

(3) Občina zagotavlja sredstva za izvajanje investicij v 
infrastrukturo zasebnega vodovodnega omrežja le z načinom 
javnega razpisa. Sredstva se zagotovijo le za investicije, ki 
so za občine ugodnejše kot izgradnja javnega vodovodnega 
omrežja in se lahko porabljajo le za investicije v infrastruktu-
ro, ki imajo skladno s tem odlokom in področno zakonodajo 
javni pomen.

42. člen
(1) Lastniki zasebnih vodovodnih sistemov na območju 

Občine Postojna, ki nimajo določenega upravljavca v skladu 
s Pravilnikom o pitni vodi in z Uredbo o oskrbi s pitno vodo, 
morajo skleniti pogodbo z upravljavcem do 31. 12. 2013 in o 
tem obvestiti Občino Postojna.

(2) Vsi lastniki zasebnih vodovodnih sistemov v Občini 
Postojna so dolžni urediti svoje sisteme za oskrbo s pitno vodo 
tako, da bo tehnična opremljenost zagotavljala oskrbo s pitno 
vodo v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in normative. 
Upravljavci zasebnih vodovodnih sistemov v polnosti odgovar-
jajo za ustreznost in varnost zasebne oskrbe s pitno vodo in 
so dolžni zagotavljati oskrbo s pitno vodo v skladu s predpisi.

43. člen
Do potrditve novega tehničnega pravilnika iz 9. člena 

tega odloka, se uporablja Tehnični pravilnik za projektiranje, 
tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema, 
Kovod Postojna, d.o.o. 2002.

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

oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna (Uradni list 
RS, št. 112/09) ter Odloka o spremembah Odlokov o oskrbi 
s pitno vodo na območju Občine Postojna (Uradni list RS, 
št. 15/10 in 53/10).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-3/2013
Postojna, dne 24. septembra 2013

Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

2996. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Postojna

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. 
US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 
84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12 in 97/12 – Odl. US), 3., 7. in 35. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), Zakona 
o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 43/11 – Odl. US in 21/13), Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna 
(Uradni list RS, št. 105/08 in 48/09), Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list 
RS, št. 88/11), Uredbe o spremembi Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list 
RS, št. 8/12), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, 
št. 64/12), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda 
iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09, 
105/10), Uredbe o emisiji snovi in odvajanju vode iz MKČN 
(Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) ter Statuta Občine Postojna 
(Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10), je Občinski svet Občine 
Postojna na 16. seji dne 24. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalne  

in padavinske odpadne vode na območju  
Občine Postojna

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina in namen)

Ta Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavin-
ske odpadne vode na območju Občine Postojna (v nadaljeva-
nju: odlok), ureja način opravljanja obvezne gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode (v nadaljevanju: javna služba) tako, da določa:

– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostor-
sko razporeditev,

– pogoje izvajanja javne službe,
– izvajanje javne službe na območjih, ki so opremljena z 

javno kanalizacijo,
– izvajanje javne službe na območjih, ki niso opremljena 

z javno kanalizacijo,
– pravice in obveznosti izvajalca in uporabnikov,
– financiranje javne službe,
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– meritve in obračun,
– vrste in obseg objektov in naprav za izvajanje javne 

službe,
– nadzor nad izvajanjem tega odloka in kazenske do-

ločbe in
– druge elemente, potrebne za izvajanje javne službe.
Namen odloka je:
– zagotavljanje učinkovitega izvajanja javne službe,
– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje 

okolja in posebej na varovanje voda,
– zagotavljanje trajnostnega razvoja javne službe, virov 

financiranja in nadzora izvajanja javne službe.
Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi ter uporabi 

objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena 
v Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in 
naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter 
padavinskih voda (v nadaljevanju: Tehnični pravilnik).

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
(1) Komunalna odpadna voda je voda, skladna s pred-

pisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpa-
dnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(2) Padavinska odpadna voda je voda, skladna s pred-
pisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpa-
dnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(3) Industrijska odpadna voda je voda, skladna s pred-
pisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpa-
dnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(4) Komunalna čistilna naprava je naprava, skladna 
s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(5) Mala komunalna čistilna naprava (v nadaljevanju: 
MKČN) je naprava, skladna s predpisom, ki ureja emisije 
snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN.

(6) Greznica je gradbeni objekt za anaerobno obdela-
vo komunalne odpadne vode, v katerem se le-ta pretaka iz 
usedalnega prekata v enega ali več prekatov za anaerobno 
obdelavo odpadne vode, obdelana pa se na iztoku iz tega 
objekta odvaja v okolje običajno z infiltracijo v zemljo.

(7) Obstoječa greznica je greznica, skladna s predpi-
som, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
MKČN.

(8) Nepretočna greznica je greznica, skladna s pred-
pisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode 
iz MKČN.

(9) Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) 
je enota za obremenjevanje vode, določena s predpisom, ki 
ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo.

(10) Obdelava blata je obdelava neobdelanega blata na 
območju komunalne ali skupne čistilne naprave pred njego-
vo uporabo v kmetijstvu ali pred njegovim odstranjevanjem. 
K obdelavi blata se štejejo vsi postopki obdelave le-tega, ki 
se lahko izvajajo na območju komunalne ali skupne čistilne 
naprave, kot so stabiliziranje, kondicioniranje, sušenje, dez-
infekcija in podobno, s katerimi se doseže:

– učinek stabilizacije blata skladno s predpisom, ki 
ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, in

– ustrezne učinke za nadaljnjo uporabo ali postopke 
predelave ali odstranjevanja obdelanega blata skladno s 
predpisi, ki urejajo uporabo blata iz komunalnih čistilnih na-
prav v kmetijstvu, ali predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

(11) Javna površina je površina grajenega javnega do-
bra lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod 
enakimi pogoji namenjena vsem.

(12) Javna kanalizacija je kanalizacija, skladna s pred-
pisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju od-
padnih voda v vode in javno kanalizacijo in jo zagotavlja 
občina. Javna kanalizacija se začne z združitvijo priključkov 

najmanj dveh stavb, v katerih obremenitev zaradi nastajanja 
komunalne odpadne vode presega 20 PE oziroma 10 PE, če 
gre za naselje ali del naselja na vodovarstvenem ali obču-
tljivem območju.

(13) Interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo 
opremo v zgradbi in na zemljišču uporabnika, ki so name-
njeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode iz 
stavbe v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo 
greznico, MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ali MKČN 
z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, v katero se odvaja 
komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb.

(14) Kanalizacijski priključek je kanalski vod s pripada-
jočimi objekti in napravami, ki poteka po parcelah v zasebni 
lasti in po javni površini ter predstavlja spoj med interno in 
javno kanalizacijo, to je kanalizacijski vod od prvega revizij-
skega (priključnega) jaška na parcelni meji uporabnika do 
priključnega mesta na javni kanalizaciji; če revizijskega jaška 
ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek 
poteka do najbližje zunanje stene stavbe.

(15) Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije 
(v nadaljnjem besedilu: primarno omrežje) je sistem kanalov 
in jarkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklo-
pov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave 
za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, 
razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju ko-
munalne in padavinske odpadne vode, lahko pa tudi odva-
janju industrijske odpadne vode iz dveh ali več sekundarnih 
kanalizacijskih omrežij. Primarno omrežje se zaključi z na-
vezavo na komunalno ali skupno čistilno napravo ali čistilno 
napravo padavinske odpadne vode. Na primarnem omrežju 
ni kanalizacijskih priključkov.

(16) Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne ka-
nalizacije (v nadaljnjem besedilu: sekundarno omrežje) je 
sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih objektov in 
tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in 
druge naprave za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki 
čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so name-
njeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, 
ki nastaja na območju poselitve ali njegovem delu, lahko 
pa tudi odvajanju industrijske odpadne vode, ki nastaja na 
območju poselitve ali njegovem delu in se čisti v komunalni 
ali skupni čistilni napravi. Sekundarno omrežje se zaključi 
z navezavo na komunalno ali skupno čistilno napravo ali 
čistilno napravo padavinske odpadne vode ali z navezavo 
na primarno omrežje.

(17) Javni kanalizacijski sistem je hidravlično samo-
stojen sistem primarnega ali sekundarnega omrežja z enim 
iztokom, skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunal-
ne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: Uredbo).

(18) Območje poselitve je območje, skladno s predpi-
som, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
komunalnih čistilnih naprav.

(19) Vodovarstveno območje je območje določeno v 
skladu s predpisi, ki urejajo vode.

(20) Kataster gospodarske javne infrastrukture je evi-
denca o objektih gospodarske javne infrastrukture.

(21) Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture 
je evidenca zbirnih podatkov o objektih gospodarske javne 
infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slo-
venije.

(22) Ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode je 
čiščenje vode, skladno s predpisom, ki ureja emisije snovi 
pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

(23) Obstoječa stavba je stavba, zgrajena v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev.

(24) Usedalnik blata je del pretočne greznice oziroma 
MKČN, vgrajen neposredno za dotočno cevjo, namenjen 
shranjevanju in gnitju blata, izdelan iz nepropustnega betona 
ali drugega nepropustnega materiala. Lahko je izveden kot 
usedalnik blata ali kombiniran objekt za blato in odpadno 
vodo (v nadaljevanju: usedalnik blata).
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II. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE  
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

3. člen
(izvajanje javne službe)

(1) Javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju ali njegovem delu, ki 
je opremljeno z javno kanalizacijo, obsega:

– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske od-

padne vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v javno 
kanalizacijo,

– vodenje evidenc v skladu z veljavno zakonodajo,
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 

odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso 
večje od 100 m2 in pripadajo stavbi, iz katere se odvaja ko-
munalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh.

(2) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe 
upravljati naprave iz drugega odstavka 11. člena tega odloka.

(3) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter 
padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, se ne šteje 
za javno službo, razen izrecno navedenih v prvem odstavku, 
tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo 
in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.

(4) Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne služ-
be izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot 
posebno storitev z uporabo javne infrastrukture in v soglasju 
z lastnikom infrastrukture.

(5) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe 
za stavbe v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno 
kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo 
skupino stavb zunaj naselja zagotoviti:

– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter ob-
delavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,

– prevzem blata iz MKČN in obstoječih (pretočnih) gre-
znic ter njegovo obdelavo najmanj enkrat na tri leta,

– prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo 
ocene obratovanja za MKČN v skladu z Uredbo,

– evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata oziro-
ma odplak ter druge evidence v skladu z veljavno zakonodajo.

(6) Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinskih voda iz 
cestnega telesa ni predmet urejanja tega odloka.

4. člen
(izvajalec in uporabniki javne službe)

– Občina je lastnica objektov in naprav za odvajanje 
in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in za-
gotavlja izvajanje javne službe v obliki javnega podjetja na 
celotnem območju Občine Postojna, v obsegu in pod pogoji, 
določenimi s tem odlokom.

– Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
ter upravljavec objektov in naprav za odvajanje in čiščenje ko-
munalne in padavinske odpadne vode na celotnem območju 
Občine Postojna je Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, 
kanalizacija, d.o.o., Postojna (v nadaljevanju: izvajalec).

– Uporabniki javne službe so lastniki oziroma najemniki 
oziroma posestniki stavbe, dela stavbe, gradbenega inže-
nirskega objekta ali utrjenega zemljišča in upravljavci javnih 
površin, za katere se zagotavlja izvajanje javne službe.

5. člen
(program odvajanja in čiščenja)

Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe na 
svojem območju v skladu z veljavno zakonodajo, izvajalec 
pa javno službo na navedenem območju Občine Postojna, 
izvaja skladno s predpisi in s Programom odvajanja in čišče-
nja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: 
program), ki ga izdela skladno s Uredbo in objavi na spletni 
strani podjetja.

6. člen
(čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode)
Čiščenje komunalne odpadne vode na območju občine 

se prostorsko zagotavlja:
– v Centralni čistilni napravi Postojna za komunalne in pa-

davinske odpadne vode, ki se vanjo odvajajo prek javnega kana-
lizacijskega omrežja iz območij, ki so na to omrežje priključena;

– v MKČN z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE in 
manjšo od 2.000 PE za komunalne odpadne vode, ki se odva-
jajo prek javnega kanalizacijskega omrežja in z njimi upravlja 
izvajalec javne službe;

– v obstoječih in nepretočnih greznicah ali MKČN z zmo-
gljivostjo manjšo od 50 PE za komunalne odpadne vode iz 
stavb oziroma drugih objektov (v nadaljevanju: objektov), ki 
niso priključeni na javno kanalizacijo in z njimi upravlja zasebni 
lastnik ali upravljavec, ki ga potrdijo lastniki.

7. člen
(prevzem vsebin greznic in blata MKČN)

Ravnanje z blatom iz greznic in MKČN ter komunalne 
odpadne vode iz nepretočnih greznic se zagotavlja na Centralni 
čistilni napravi Postojna, ki je opremljena za obdelavo blata.

III. POGOJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

8. člen
(javna pooblastila)

(1) Izvajalec javne službe ima javno pooblastilo za vo-
denje katastra javne kanalizacije ter predpisovanje projektnih 
pogojev in soglasij.

(2) Izvajalec izdaja smernice za načrtovanje predvidene 
prostorske ureditve, mnenja k dopolnjenim predlogom prostor-
skih aktov, projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, 
soglasja za priključitev in soglasja k izvedbi priključkov na 
podlagi vloge in predložene dokumentacije, ki je podrobneje 
določena v predpisih o graditvi objektov in prostorskem načr-
tovanju ter Tehničnem pravilniku izvajalca.

(3) Izvajalec je dolžan izdati soglasje k izvedbi priključka 
najpozneje v 30 dneh od prejema popolne vloge.

(4) Izvajalec je dolžan posredovati informacije iz katastra 
osebam, ki za to izkažejo upravičeni interes.

(5) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja, je izvajalec dolžan posredovati vse informaci-
je iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti zakon določa, 
da prosilcem ne smejo biti posredovane. Informacije javnega 
značaja, ki se nanašajo na prosilca, je izvajalec slednjemu dol-
žan posredovati brezplačno, za posredovanje ostalih informacij 
javnega značaja pa je izvajalec prosilcem upravičen zaračunati 
stroške skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja posredovanje 
informacij javnega značaja.

(6) Upravljavec sodeluje pri tehničnih pregledih objektov 
oziroma novozgrajene javne infrastrukture ter priključkov, ko-
likor so sami predmet tehničnega pregleda ali so v povezavi z 
javno infrastrukturo.

9. člen
(prevzem objektov in naprav javne kanalizacije)

(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo 
novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana 
kot javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacij-
skih objektov in omrežja dolžan po končani gradnji z zapisni-
kom le-te predati v last občini.

(2) Pogoji za prevzem objektov in omrežij javne kanaliza-
cije so določeni s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme občina 
in s Tehničnim pravilnikom upravljavca.

(3) Občina kot lastnik in investitor zagotavlja podatke o 
novozgrajenih objektih in omrežjih javne kanalizacije in jih daje 
v upravljanje izvajalcu javne službe.
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(4) Medsebojna razmerja med upravljavcem in lastnikom 
javne kanalizacije glede razpolaganja s to komunalno infra-
strukturo in druga s komunalno infrastrukturo povezana vpra-
šanja se podrobneje uredijo v pogodbi o najemu, vzdrževanju 
in uporabi javne infrastrukture.

10. člen
(sistem odvajanja)

Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno v meša-
nem in ločenem sistemu. Vsa nova kanalizacijska omrežja 
in investicijska vzdrževanja obstoječega omrežja se morajo 
graditi v ločenem sistemu, razen v primeru, ko padavinske 
vode ni možno ločiti iz omrežja, ker ni ustreznega odvodnika 
oziroma ni možnosti ponikanja ali so padavinske vode tako 
močno onesnažene, da jih ni možno odvajati v vodotok ali 
ponikati.

IV. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,  
KI SO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO

11. člen
(obveznosti, vezane na priključitev objektov)

(1) Na območjih poselitve, kjer je zgrajena, se gradi, ob-
navlja ali rekonstruira javna kanalizacija, je priključitev stavbe 
ali preureditev obstoječega priključka stavbe na javno kanali-
zacijo obvezna in dovoljena le na podlagi izdanega soglasja 
za priključitev; komunalna odpadna voda se mora odvajati 
neposredno v javno kanalizacijo.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko na teh 
območjih komunalna odpadna voda izjemoma odvaja v MKČN 
z zmogljivostjo pod 50 PE ali nepretočno greznico, če so iz-
polnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz MKČN, ki jih zagotavlja občina in upravlja iz-
vajalec javne službe, če je letna obremenitev zaradi nastajanja 
komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanal-
skega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na 
kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, manjša od 0,02 PE, 
odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad 
nivojem terena, v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa 
ni mogoče brez naprav za prečrpavanje.

(3) Kolikor je preračunana obremenitev na 1 m dolžine 
kanalskega voda večja od 0,02, odvajanje pa je možno s 
prečrpavanjem, je uporabnik dolžan izvesti interno črpališče.

(4) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi 
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja 
naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, 
če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne 
vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga 
je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja 
od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, 
ki nastaja nad nivojem terena, pa je mogoče brez naprav za 
prečrpavanje.

(5) Priključitev na javno kanalizacijo iz tretjega in četrtega 
odstavka tega člena ni obvezna, ko bi bile tehnične rešitve, 
ki bi le to omogočile, nesorazmerno drage. V tem primeru je 
uporabnik dolžan vgraditi MKČN.

(6) Izvajalec mora v roku 30 dni po prejemu uporabnega 
dovoljenja za javno kanalizacijo oziroma po njeni izgradnji, ob-
vestiti lastnika objekta, da je priključitev njegovega objekta na 
javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priklju-
čitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora pod nadzorom 
izvajalca opraviti v roku šestih mesecev od prejema obvestila 
o obvezni priključitvi.

(7) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizaci-
je odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v greznico 
ali MKČN, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da 
lastnik na svoje stroške greznico ali MKČN odstrani ali očisti 
in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode ter upravljavcu 
dopusti nadzor nad izvedenimi deli.

(8) Izvajalec javne službe lahko skladno s predpisi in v so-
glasju za priključitev na kanalizacijo določi uporabniku storitve 
javne kanalizacije obveznost, da opravlja periodične meritve 
količin in lastnosti odpadne vode v skladu s kriteriji, določenimi 
v Tehničnem pravilniku. Navedene obveznosti uporabnik izva-
ja na lastne stroške. Ravno tako uporabnik na lastne stroške 
nabavi in vzdržuje za to potrebne naprave. Uporabnik redno 
dostavlja izvajalcu poročila o opravljenih meritvah v skladu z 
veljavnimi predpisi.

(9) Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrij-
sko odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 PE oziroma 
4.000 m3 na leto, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega 
odloka izvesti merilno mesto v skladu z zahtevami izvajalca 
javne službe.

(10) Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez poseb-
nega obvestila dostopno izvajalcu javne službe.

12. člen
(območja, kjer se zagotavlja javna kanalizacija)

Območja na katerih občina zagotavlja javno kanalizacijo 
so prikazana v Prilogi 1.

13. člen
(načini priključitve)

(1) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so 
v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na 
javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena 
ali ko to zahtevata položaj in velikost objektov se izjemoma 
skladno s soglasjem izvajalca dovoli tudi izgradnja dveh ali 
več priključkov.

(2) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanali-
zacijo preko svojega priključka.

(3) V primerih, ko se pri izdelavi projekta priključka ugo-
tovi, da to ni možno ali racionalno, je dovoljena priključitev po 
navodilih izvajalca več objektov preko enega skupnega kana-
lizacijskega priključka, s čimer pa morajo soglašati vsi lastniki 
tega priključka. V tem primeru je priključek v zasebni lasti vseh 
lastnikov tega priključka.

(4) V primeru ločenega sistema odvajanja odpadnih in 
padavinskih voda se mora izvajati dosledno priključevanje 
odpadnih vod na fekalni kanal in padavinskih vod na meteorni 
kanal.

(5) Za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte in 
podobne primere se lahko izvede začasen priključek na javno 
kanalizacijo. Uporabnik mora k vlogi za pridobitev začasnega 
priključka priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, prijavo 
prireditve ali podoben dokument, ki potrjuje začasno potrebo 
po priključitvi na javno kanalizacijo. Izvajalec dovoli začasno 
priključitev, če uporabnik vloži popolno vlogo in je priključitev 
tehnično izvedljiva. Izvajalec lahko dovoli začasno priključitev 
na javno kanalizacijo le za določeno dobo, ki pa ne sme biti 
daljša od dveh let. En mesec pred ukinitvijo začasnega pri-
ključka mora izvajalec o tem pisno obvestiti uporabnika in ga 
seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega priključka.

14. člen
(pogoji priključitve)

Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi ob 
izpolnitvi naslednjih pogojev:

– da to dopuščajo zmogljivosti in tehnična izvedba javne 
kanalizacije,

– da je pridobljeno soglasje in so poravnane vse obvez-
nosti do lastnika infrastrukture,

– da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja izvajalca.
Lastnik objekta je dolžan upravljavca obvestiti o fizični iz-

vedbi priključka najmanj osem dni pred izvedbo del in podpisati 
obrazec za izvedbo, kolikor ga še ni v postopku izdaje soglasij. 
Izdajanje strokovnih navodil, pregled in prevzem kanalizacij-
skega priključka izvede izvajalec na stroške uporabnika.
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Po priključitvi objekta na javno kanalizacijo, se novega 
uporabnika vpiše v evidenco uporabnikov javne kanalizacije in 
v evidenco priključenih uporabnikov na čistilno napravo.

15. člen
(izvajanje priključkov)

Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec 
javne službe ali drug, za to usposobljen in registriran izvajalec 
gradbenih del oziroma druga oseba v skladu z Zakonom o 
graditvi objektov pod nadzorom izvajalca javne službe.

16. člen
(material kanalizacije uporabnika)

Kanalizacija uporabnika mora biti grajena iz materialov, 
ki zagotavljajo popolno tesnost in ustrezajo evropskim nor-
mativom (SIST EN) na tem področju. Podrobnejše zahteve so 
navedene v Tehničnem pravilniku.

17. člen
(spremembe na priključkih)

Sprememba dimenzije priključka, trase, izvedbo dodatne-
ga dela priključka ali ukinitev priključka se obravnava na enak 
način, kot da gre za nov kanalizacijski priključek.

Odjava priključka na javno kanalizacijo je dovoljena samo 
v primerih rušenja priključenega objekta. Uporabnik mora po-
sredovati odjavo priključka izvajalcu v pisni obliki.

Prekinitev priključka izvede izvajalec na stroške uporabni-
ka. Izvajalec uporabnika javne kanalizacije izbriše iz ustreznih 
evidenc.

Uporabnik javne kanalizacije je dolžan na zahtevo izva-
jalca in na lastne stroške spremeniti priključek na javno kana-
lizacijo v primeru spremenjenih pogojev odvajanja komunalnih 
in padavinskih odpadnih voda.

Izvajalec je dolžan obvestiti uporabnika o vsaki spremem-
bi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo.

18. člen
(padavinske in tuje vode)

V mešani sistem javne kanalizacije ni dovoljeno odvajati 
padavinskih in drenažnih vod, vodotokov ter podtalnice, kjer 
obstaja možnost ponikanja v zemljo ali odvajanja v bližnji vo-
dotok. V primeru, če se padavinska voda odvaja v javno kana-
lizacijo, mora uporabnik predhodno pridobiti soglasje izvajalca. 
Izvajalec javne službe to dejavnost izvaja na podlagi pogodb, ki 
jih individualno sklene z lastnikom ali lastniki stavbe, pri kateri 
nastajajo padavinske odpadne vode.

19. člen
(industrijske odpadne vode)

V javno kanalizacijo se smejo odvajati tiste industrijske 
odpadne vode, ki jih dovoljujejo proste zmogljivosti omrežja in 
ustrezajo veljavnim predpisom o emisijah snovi, ki se smejo od-
vajati iz virov onesnaževanja v javno kanalizacijo, pod pogoji, 
ki jih določa ta odlok in soglasje izvajalca.

V. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KI NISO 
OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO

20. člen
(načini odvajanja in čiščenja odpadnih vod)

(1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja 
odpadne vode, velja za lastnike novih objektov obvezna izgra-
dnja MKČN oziroma nepretočne greznice v skladu z veljavno 
Uredbo o malih komunalnih čistilnih napravah in Uredbo o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo.

(2) Na območjih prikazanih v Prilogi 1, kjer ni predvidena 
gradnja javne kanalizacije, so lastniki obstoječih objektov dolžni 

obstoječe pretočne greznice odstraniti iz uporabe v rokih, dolo-
čenih v predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz MKČN in jih nadomestiti z MKČN ali nepretočnimi gre-
znicami, ki morajo ustrezati zakonsko predpisanim standardom 
glede tehnične izvedbe in dodatne obdelave očiščene odpadne 
vode. Posamezni uporabniki lahko zgradijo skupno MKČN s 
pripadajočim kanalizacijskem omrežjem, ki nima statusa javne 
kanalizacije; za upravljanje s temi objekti pa morajo pooblastiti 
odgovornega upravljavca naprav.

(3) Skladno z Uredbo o malih komunalnih čistilnih napra-
vah izvajalec izdela obratovalni monitoring oziroma za naprave 
zmogljivosti do 50 PE izdela oceno obratovanja, v skladu z 
zakonsko predpisanim navodilom in na zakonsko predpisanem 
obrazcu na podlagi pravilnika o prvih meritvah.

(4) Ob izdelavi ocene obratovanja je treba preveriti:
– način nastajanja komunalne odpadne vode, ki se od-

vaja v MKČN, v zvezi s prepovedmi in omejitvami iz Uredbe o 
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav,

– način odvajanja očiščene komunalne odpadne vode 
v zvezi s prepovedmi in omejitvami iz Uredbe o emisiji snovi 
pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 
naprav,

– izpolnjevanje pogojev ustreznega čiščenja komunalne 
odpadne vode iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,

– zmogljivost MKČN glede na količino komunalne odpa-
dne vode, ki se odvaja vanjo,

– skladnost MKČN s standardi, navedenimi v Uredbi o 
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav ali s priporočili o stanju tehnike čiščenja ko-
munalne odpadne vode v MKČN, ki jih ministrstvo objavlja na 
svojih spletnih straneh,

– vodenje obratovalnega dnevnika v skladu z Uredbo o 
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav.

21. člen
(prevzem in ravnanje z blatom in odpadnimi vodami  

iz greznic)
(1) Izvajalec prevzema in zagotavlja ravnanje, čiščenje in 

obdelavo blata iz obstoječih greznic in MKČN ter komunalne 
odpadne vode iz nepretočnih greznic na celotnem območju 
občine v obsegu in rokih, določenih v 3. členu tega odloka. 
Izvajalec na podlagi Programa vsako leto do 25. decembra 
pripravi načrt izvajanja prevzema in zagotavljanja ravnanja, 
čiščenja in obdelave blata za naslednje leto.

(2) Blato iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne 
odpadne vode iz nepretočnih greznic se lahko odvaža samo na 
Centralno čistilno napravo Postojna, ki je opremljena za obde-
lavo blata, zato je prepovedano odvažanje in odlaganje v okolje 
(kmetijska in ostala zemljišča), v površinske ali podzemne vode 
ali javno kanalizacijo.

(3) Le v primeru uporabe blata, ki nastaja na kmetijskem 
gospodarstvu in je, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata 
iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, zmešano skupaj s 
komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter 
skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v 
kmetijstvu, izvajalec javne službe kot obvezno storitev javne 
službe zagotavlja samo storitve iz tretje in četrte alineje petega 
odstavka 3. člena. Lastnik greznice ali MKČN z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE, mora izvajalcu javne službe za vsako tri letno 
obdobje predložiti pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo 
v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz 
komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

22. člen
(obstoječe greznice)

(1) Velikost obstoječega usedalnika blata ugotovi izvaja-
lec ob popisu stanja na terenu pri prvem prevzemu blata.
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(2) Pogostost praznjenja usedalnika blata za posamez-
nega uporabnika določi izvajalec v Programu na podlagi pora-
bljene količine pitne vode in prostornine usedalnika blata in v 
skladu z veljavno zakonodajo (najmanj enkrat na tri leta).

23. člen
(način obveščanja in praznjenja greznic)

(1) Izvajalec je dolžan uporabnika o obveznosti oprav-
ljanja obvezne storitve javne službe prevzema blata oziroma 
komunalne odpadne vode najprej obvestiti. Kolikor praznje-
nje ni izvedeno v roku 8 dni po dogovorjenem terminu, iz-
vajalec uporabnika v skladu z veljavno zakonodajo obvesti 
pisno s povratnico najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja 
storitve. V obvestilu mora navesti datum in okvirni čas svo-
jega prihoda.

(2) Uporabnik ima po dogovoru z izvajalcem pravico en-
kratne prestavitve najavljenega časa storitve, ki pa ne more 
biti daljša od treh mesecev. O takšni nameri mora uporabnik 
izvajalca pisno obvestiti najmanj 8 dni pred predvideno izvedbo 
storitve.

(3) Če uporabnik najavljenega časa opravljanja storitve 
ne odpove in ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi ter s tem 
onemogoči izvedbo storitve ali če izvajalcu ne omogoča oprav-
ljanja storitev, mora plačati nastale stroške, razen stroškov 
ravnanja z blatom, ki jih izvajalec uporabniku v tem primeru ni 
upravičen zaračunati.

(4) Uporabnik ni dolžan plačati stroškov storitev iz tretjega 
odstavka tega člena, če zaradi dokazane daljše odsotnosti 
upravičeno (daljša bolniška odsotnost ali višja sila) ni mogel 
odpovedati najavljenega časa opravljanja storitev.

(5) Občina za posamezne stavbe ali skupine stavb, do ka-
terih dostop s cestnim motornim vozilom, namenjenim prevozu 
komunalne odpadne vode in neobdelanega blata, ni mogoč, 
opredeli izvajanje službe v omejenem obsegu in s posebnimi 
prevoznimi sredstvi. Omejen obseg in način izvajanja storitve 
sta opredeljena v Programu, ki ga za obdobje štirih let pripravi 
izvajalec.

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA  
IN UPORABNIKOV

24. člen
(obveznosti izvajalca)

Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec naslednje 
obveznosti:

– zagotavljati javno službo odvajanja in čiščenja komunal-
nih in padavinskih odpadnih voda, ki se odvajajo v kanalizacij-
sko omrežje javne kanalizacije, skladno z veljavno zakonodajo;

– zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske odpadne 
vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko 
omrežje javne kanalizacije;

– zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske odpadne 
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne 
površine ter manjše od 100 m2, in industrijske odpadne vode, 
ki se odvaja v javno kanalizacijo. Navedene storitve izvajalec 
javne službe izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanali-
zacije kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture in v 
soglasju z lastnikom infrastrukture;

– zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz pretoč-
nih greznic in MKČN;

– zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode iz nepretočnih greznic;

– izdelovati Program odvajanja in čiščenja v skladu z 
veljavno zakonodajo;

– na poziv občine sodelovati pri izdelavi programskih 
rešitev širitve javne kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih 
zemljišč s komunalno infrastrukturo;

– izdajati ocene obratovanja MKČN ter voditi ustrezne 
evidence o teh objektih;

– obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odva-
janja odpadne vode in o času trajanja prekinitev;

– voditi kataster o objektih in napravah javne kanaliza-
cije na stroške lastnika infrastrukture;

– voditi predpisane evidence o javni infrastrukturi in 
druge evidence;

– izdelovati in posredovati na ustrezne občinske in 
državne službe predpisana poročila v zvezi z dejavnostjo 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih z urejeno 
javno infrastrukturo ali pa brez nje;

– redno obračunavati storitve javne službe in izvajati 
izterjavo dolgovanih zneskov;

– izvajati preglede javne kanalizacije in kanalizacijskih 
priključkov ter MKČN;

– izvajati obnovitvena dela v skladu z zagotovljenimi 
finančnimi viri lastnika infrastrukture na objektih za odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda;

– uporabnikom omogočati priključevanje objektov na 
javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom, in jih o 
tem obveščati v rokih, določenih v tem odloku;

– izvajati predpisane meritve in nadzirati sestavo od-
padne vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za 
prečiščevanje industrijske odpadne vode ter izvajati potreb-
ne ukrepe za zagotovitev ustreznosti njihovega delovanja;

– iz naslova zagotavljanja nemotenega delovanja javne 
kanalizacije nadzirati stanje kanalizacijskega priključka in 
interne kanalizacije do vstopa v objekt uporabnika;

– izvajati priprave za hitro vnovično vzpostavitev de-
lovanja kanalizacijskega omrežja po naravnih in drugih ne-
srečah oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje 
odpadne vode in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte 
zaščite in reševanja;

– voditi evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi od 
uporabnikov, upravnikov večstanovanjskih objektov, organov 
lokalne skupnosti ter državnih organov in služb na podlagi 
Zakona o javnih gospodarskih službah, Zakona o lokalni 
samoupravi in odloka, vendar v skladu s predpisi o varstvu 
osebnih podatkov;

– izdajati projektne pogoje in soglasja ter voditi evi-
denco o njih;

– izvajati dežurno službo;
– izvajati druge obveznosti tega odloka.

25. člen
(vzdrževanje in izvajanje investicij)

(1) Za izvedbo vzdrževalnih del na javni kanalizaciji 
skrbi izvajalec javne službe, lahko pa določena dela v skladu 
s predpisi o javnem naročanju pisno naroči pri tretji osebi, ki 
je strokovno usposobljena za ta dela. Stroški za vzdrževalna 
dela se krijejo iz cene storitve javne službe.

(2) Investitor v investicijsko vzdrževanje javne kanali-
zacije je občina, ki pa izvajalca javne službe s tem odlokom 
pooblašča za vodenje in nadzor obnovitvene investicije v 
višini letne najemnine, pobrane za infrastrukturo.

(3) Investitor v novogradnjo javne kanalizacije je obči-
na, ki pa izvajalca javne službe lahko s pogodbo pooblasti 
za vodenje in nadzor investicije.

(4) Če vzdrževalnih ali investicijskih del ne izvaja iz-
vajalec javne službe, ampak tretja oseba, mora izvajalec 
javne službe zagotoviti strokovni nadzor pri posegih v javno 
kanalizacijsko omrežje, izvajalec del pa mora tak nadzor 
omogočiti.

(5) V primeru investicijskega vzdrževanja ali rekon-
strukcije javne kanalizacije so priključki v cestnem telesu in 
izvedba revizijskega jaška na zemljišču lastnika objekta stro-
šek obnove kanalizacije, ki se financira iz javnih sredstev.

(6) Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe brez so-
glasja lastnika pravico pristopati do kanalizacijskih objektov 
in naprav, MKČN in greznic, vendar mora pisno ali ustno 
obvestiti lastnika prizadetega zemljišča.
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26. člen
(obveznosti uporabnikov)

(1) Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– na javno kanalizacijo se lahko priključijo le s soglasjem 

upravljavca skladno z odobreno tehnično dokumentacijo;
– odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, 

MKČN ali nepretočno greznico;
– pridobiti soglasja, mnenja in strokovne ocene, kot to 

določa ta odlok;
– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo 

in vse naprave, vgrajene vanjo, zlasti pa obstoječo ali nepre-
točno greznico in MKČN;

– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do 
mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpa-
dne vode;

– ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov 
na svojo interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez 
soglasja upravljavca;

– izvajati predpisane meritve komunalnih in padavinskih 
odpadnih voda ter industrijskih odpadnih vod;

– omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije za 
izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji, 
kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču;

– omogočati izvajalcu neoviran dostop do obstoječe gre-
znice, nepretočne greznice ali MKČN in prevzem njene vse-
bine;

– omogočiti izvajalcu pregled interne kanalizacije in se-
stavo odpadne vode;

– obvestiti izvajalca o začetku gradnje MKČN, mu omogo-
čiti pregled in pred zagonom predati predpisano dokumentacijo 
o ustreznosti MKČN;

– obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji, 
kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh poja-
vih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije;

– uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne vode 
drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti;

– pisno obveščati upravljavca o spremembi naslova, la-
stništva in drugih spremembah na stavbi ali inženirskem objek-
tu, ki imajo vpliv na odvod komunalne odpadne in padavinske 
vode; v roku 15 dni od nastanka spremembe, ki je možna po 
poravnavi vseh zapadlih obveznosti. V primeru spremembe 
uporabnika mora poleg obvestila poskrbeti tudi za izvedbo 
popisa vodomera, ki je relevanten trenutek za določitev novega 
uporabnika in novega razmerja med izvajalcem javne službe in 
uporabnikom. Če se popis ne izvede, se storitve javne službe 
zaračunavajo novemu uporabniku enako, kot staremu in jih je 
novi uporabnik dolžan poravnavati;

– plačevati stroške storitev javne službe;
– obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in last-

nosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje javne 
službe;

– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odva-
janju in čiščenju odpadne vode.

(2) Uporabnik sme odvajati vodo v javno kanalizacijo 
samo na način, ki ne poslabšuje pogojev odvajanja drugih 
uporabnikov. Uporabnik je dolžan poravnati škodo na objektih 
in napravah javne kanalizacije, če je ta nastala zaradi njego-
vega ravnanja oziroma jo je povzročila njegova odpadna voda.

(3) Prepovedano je poseganje v vse naprave in objekte 
javne kanalizacije in spreminjanje pogojev njihove dostopnosti, 
zlasti revizijskih jaškov.

27. člen
(posegi v območju kanalizacije)

(1) Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni 
dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. 
V varovalnem pasu kanalizacije se ne sme graditi objektov, 
spreminjati višine nadkritja (zasipa) kanalizacijskega omrežja, 
zasipavati pokrovov jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi 
lahko povzročile poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovi-

rale njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno 
posegati v obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave 
drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode 
v javno kanalizacijsko omrežje.

(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji 
cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave 
v prvotno stanje.

(3) Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovodnega, 
elektro, PTT, toplovodnega, plinovodnega omrežje ipd.) morajo 
o opravljanju del na svojih objektih in napravah v varovalnem 
pasu kanalizacije obvestiti izvajalca in izvajati dela tako, da 
ostanejo kanalizacijske naprave nepoškodovane. V primeru 
poškodb morajo na lastne stroške naročiti popravila.

VII. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE

28. člen
(viri financiranja)

Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračunskih sredstev občine,
– drugih virov.

29. člen
(proračunska sredstva občine)

Če cena storitev javne službe ne zadošča za pokrivanje 
vseh stroškov javne službe in predpisanega donosa, občina 
za ta del na podlagi predračuna izvajalca javne službe tekoče 
mesečno izvajalcu zagotavlja subvencijo za pokrivanje tega 
nepokritega dela cene in predpisanega donosa. Po poteku 
poslovnega leta izvajalec javne službe opravi končni obračun 
rezultata javne službe, pri čemer se opravi poračun v obliki 
vračila ali pa dodatnega plačila subvencije tako, da je zagoto-
vljeno pokritje vseh stroškov in predpisanega donosa na ravni 
te javne službe brez upoštevanja rezultata tržne dejavnosti do 
31. 3. za preteklo leto.

VIII. MERITVE IN OBRAČUN

30. člen
(elementi za obračun)

V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode se oblikujejo in obračunavajo cene 
za storitve javne službe:

– odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske od-
padne vode z javnih površin,

– odvajanje padavinske odpadne vode s streh in utrjenih 
površin velikosti do 100 m2,

– storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoje-
čimi greznicami in MKČN,

– čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpa-
dne vode z javnih površin in

– čiščenje padavinske odpadne vode s streh in utrjenih 
površin velikosti do 100 m2.

31. člen
(sestava cene)

(1) Cena storitev javne službe iz prve in tretje alineje 
prejšnjega člena je sestavljena iz omrežnine, cene opravljanja 
storitev javne službe in okoljske dajatve, iz druge, četrte in pete 
alineje prejšnjega člena pa iz omrežnine in cene opravljanja 
storitev javne službe.

(2) Omrežnina je del cene, ki pokriva stroške javne 
infrastrukture, ki je namenjena odvajanju in čiščenju ko-
munalne in padavinske odpadne vode ter se uporabnikom 
obračunava mesečno glede na zmogljivost vodovodnih pri-
ključkov, določenih z velikostjo obračunskega vodomera v 
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skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo. Faktorji za različne 
velikosti vodomerov so določeni v Uredbi o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja.

(3) Stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode vključujejo 
stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne 
službe.

(4) Stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja za-
radi odvajanja komunalne odpadne vode so stroški okoljskih 
dajatev v skladu s predpisi, ki določajo okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja.

(5) Kolikor je uporabnik najemnik stavbe, inženirskega 
objekta ali dela stavbe, je lastnik dolžan skleniti sporazum o 
načinu plačevanja stroškov javne storitve in poroštvih, če želi 
obveznost plačila storitev javne službe prenesti na najemnika.

32. člen
(upravičenci do oprostitve plačevanja stroškov odvajanja  

in čiščenja in okoljske dajatve, ki nastaja  
pri opravljanju kmetijske dejavnosti)

(1) Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kme-
tijski dejavnosti ter se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča, 
niso dolžni plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne 
voda. Poraba pitne vode namenjene za izvajanje kmetijske 
dejavnosti se ugotavlja v skladu z določbami odloka o oskrbi 
s pitno vodo.

(2) Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi od-
vajanja komunalne odpadne vode se ne plačuje za porabo 
vode v kmetijski dejavnosti kot je to določeno s predpisi.

33. člen
(vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve, ki nastaja  

pri opravljanju kmetijske dejavnosti)
(1) Za oprostitev oziroma znižanje plačevanja okoljske da-

jatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
morajo upravičenci zaprositi upravljavca vodovodnega omrežja 
z vložitvijo pisne vloge iz Priloge 2 tega odloka najkasneje do 
15. 2. tekočega leta.

(2) Za popolno vlogo morajo priložiti naslednje priloge:
– fotokopijo zbirne vloge za subvencije v kmetijstvu glede 

na predmet uveljavljanja oprostila,
– potrdilo o družinski skupnosti, če se ne zagotavlja loče-

no merjenje porabe pitne vode,
– številko odjemnega mesta odvzema vode iz javnega vo-

dovodnega omrežja, navedeno na računu upravljavca omrežja.
(3) Vloga se obnovi enkrat letno. Kolikor upravičenec ne 

obnovi vloge v roku iz prvega odstavka tega člena, mu uprav-
ljavec z mesecem marcem tekočega leta začne obračunavati 
polno okoljsko dajatev. Enako velja kolikor vlagatelj v roku ne 
priloži vseh zahtevanih prilog.

34. člen
(enota količine)

(1) Enota količine storitev odvajanja in čiščenja komunal-
ne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin 
je izražena v m3 opravljene storitve, za katero se šteje količina 
dobavljene pitne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo ali čisti 
na komunalni čistilni napravi.

(2) Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja 
z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z 
blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih na-
prav ter obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne 
naprave je izražena v m3 opravljene storitve, za katero se šteje 
količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno gre-
znico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo.

(3) Predračunska cena opravljanja storitev iz prvega in 
drugega odstavka se uporabnikom obračunava glede na doba-
vljeno količino pitne vode, če iz nje nastaja komunalna odpa-
dna voda, v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje 

komunalne odpadne vode. Izvajalec za uporabnike najmanj 
enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za 
preteklo obračunsko obdobje. Pri tem se smiselno uporabljajo 
tudi določbe Odloka o oskrbi s pitno vodo.

(4) Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračun-
skim vodomerom, se obračuna na podlagi števila stalno in 
začasno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane 
porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan. Zave-
zanec za plačilo storitev izvajalcu na njegovo zahtevo sporoči 
podatke o številu stalno in začasno prijavljenih stanovalcev.

Če količine dobavljene pitne vode ni mogoče ugotoviti, 
se upošteva normirana poraba, ki znaša 1,2 m3 na dan za 
vodomer s faktorjem omrežnine 1.

(5) Enota količine storitev odvajanja in čiščenja padavin-
ske odpadne vode s streh in utrjenih površin, ki niso večje kot 
100 m2, je izražena v m3 in se obračuna glede na količino pa-
davin, ki pade na tlorisno površino strehe in utrjeno površino, s 
katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizaci-
jo ali čisti na komunalni čistilni napravi. Za količino padavinske 
odpadne vode se šteje povprečna letna količina padavin, ki 
pade na utrjeno površino ali streho, pri čemer se za povprečno 
letno količino šteje povprečna letna količina padavin v obdobju 
zadnjih petih let, ki je za območje utrjene površine izmerjena 
v okviru meritev državne mreže meteoroloških postaj. Storitev 
se ne obračuna, če se padavinska odpadna voda ne odvaja v 
javno kanalizacijo. V primeru izvedbe ukrepov zadrževanja ali 
zmanjševanja količin pri uporabniku, izvajalec obračunano koli-
čino padavinske odpadne vode lahko zmanjša za največ 50 %.

(6) Na količine, ugotovljene po prejšnjih odstavkih tega 
člena, se pri uporabnikih, ki so dolžni opravljati monitoring 
onesnaženosti vode, upošteva še faktor onesnaženosti, ki se 
ugotavlja v skladu s Tehničnim pravilnikom.

35. člen
(način obračuna stroškov storitev)

(1) Izvajalec mesečno zaračuna uporabniku stroške stori-
tev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih 
površin v javno kanalizacijo s postavkami:

– omrežnina, določeno s produktom cene omrežnine za 
faktor 1 (v EUR/mesec) in ustreznim faktorjem,

– odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, 
določeno s produktom cene za odvajanje odpadne vode (v 
EUR/m3) in količine odvedene odpadne vode,

– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi od-
vajanja komunalne in padavinske odpadne vode v skladu s 
predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.

(2) Izvajalec mesečno zaračuna uporabniku stroške sto-
ritve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih 
površin na čistilni napravi s postavkami:

– omrežnina, določeno s produktom cene omrežnine za 
faktor 1 (v EUR/mesec) in ustreznim faktorjem,

– čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, dolo-
čeno s produktom cene za čiščenje odpadne vode (v EUR/m3) 
in količine odvedene odpadne vode.

(3) Izvajalec mesečno zaračuna uporabniku stroške sto-
ritve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih 
greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih 
greznic ali MKČN ter obratovalnega monitoringa za MKČN s 
postavkami:

– omrežnina, določeno s produktom cene omrežnine za 
faktor 1 (v EUR/mesec) in ustreznim faktorjem,

– storitve vezane na greznice in MKČN, določeno s pro-
duktom cene za prevzem in obdelavo vsebine iz greznic in 
MKČN ter obratovalnega monitoringa za MKČN (v EUR/m3) in 
količine odvedene odpadne vode,

– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi od-
vajanja komunalne in padavinske odpadne vode v skladu s 
predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.
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(4) Izvajalec mesečno zaračuna uporabniku stroške sto-
ritev odvajanja padavinske odpadne vode s streh in utrjenih 
površin do 100 m2 v javno kanalizacijo s postavkami:

– omrežnina, določeno s produktom cene omrežnine za 
faktor 1 (v EUR/mesec) in ustreznim faktorjem,

– odvajanje padavinske odpadne vode, določeno s pro-
duktom cene za odvajanje (v EUR/m3) in količine odvedene 
padavinske vode.

(5) Izvajalec mesečno zaračuna uporabniku stroške sto-
ritev čiščenja padavinske odpadne vode s streh in utrjenih 
površin do 100 m2 na čistilni napravi s postavkami:

– omrežnina, določeno s produktom cene omrežnine za 
faktor 1 (v EUR/mesec) in ustreznim faktorjem,

– čiščenje padavinske odpadne vode, določeno s pro-
duktom cene za čiščenje (v EUR/m3) in količine odvedene 
padavinske vode.

(6) Izvajalec mesečno zaračuna uporabniku stroške sto-
ritev iz 21. člena s postavkami:

– storitve vezane na greznice in MKČN delno, določeno 
s produktom cene obratovalnega monitoringa za MKČN in 
vodenje evidence izjav (v EUR/m3) in količine odvedene od-
padne vode,

– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi od-
vajanja komunalne in padavinske odpadne vode v skladu 
s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne 
vode.

(7) Izvajalec zaračuna uporabniku po veljavnem ceni-
ku opravljeno storitev izdaje mnenj in strokovnih ocen, ki se 
nanašajo na področje odvajanja padavinskih odpadnih vod iz 
utrjenih površin in industrijskih odpadnih vod.

36. člen
(oblikovanje cene storitev)

(1) Ceno storitve javne službe odvajanja in čiščenja ko-
munalne in padavinske odpadne vode za območje občine 
predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja 
storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu 
organu v potrditev.

(2) Občina določi potrjeno ceno javne službe in morebitno 
subvencijo, izvajalec pa oblikuje in na svojih spletnih straneh 
ter na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno, 
znižano za morebitno subvencijo.

37. člen
(obveznost plačila storitev)

(1) Uporabniki so dolžni plačati stroške odvajanja in stro-
ške čiščenja odpadne vode ne glede na vodni vir, iz katerega 
se oskrbujejo.

(2) Uporabniki so dolžni plačati stroške odvajanja in stro-
ške čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno 
kanalizacijo oziroma čistilno napravo.

(3) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode se uporabnikom zaračunava mesečno v obliki in na način, 
kot se obračunava oskrba s pitno vodo.

38. člen
(plačilo računov in ugovor)

(1) Uporabnik je dolžan plačati račun najkasneje do dneva 
zapadlosti računa.

(2) Če uporabnik obveznosti ne poravna v celoti v 15 dneh 
po prejemu pisnega opomina, s katerim mora biti izrecno opo-
zorjen na posledice neplačila, mu lahko upravljavec prekine 
dobavo vode.

(3) Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima 
pravico, da v osmih dneh od prejema računa vloži pisni ugovor 
pri upravljavcu. Upravljavec je dolžan na pisni ugovor uporab-
nika pisno odgovoriti v roku 8 dni od prejema ugovora in v tem 
roku ne sme prekiniti dobavo vode.

39. člen
(prekinitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda)

(1) Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez objave 
prekine odvajanje odpadnih in padavinskih voda v naslednjih 
primerih:

– odvajanje odpadne vode povzroča nevarnost za vodni vir,
– stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka 

ogroža zdravje uporabnikov ali nemoteno delovanje javne ka-
nalizacije,

– priključek na kanalizacijsko omrežje ni izveden skladno s 
soglasjem upravljavca ali je izveden brez soglasja uprav ljavca,

– uporabnik ravna v nasprotju z določili Tehničnega pra-
vilnika,

– uporabnik z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost 
za neoporečnost pitne vode,

– kvaliteta izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne ustreza 
zahtevam veljavne zakonodaje,

– uporabnik ne opusti greznice skladno z 11. členom tega 
odloka,

– uporabnik ne plača računa skladno s pogoji predhodnega 
člena,

– če izvid vzorca odvedene odpadne vode uporabnika, iz-
delan pri pooblaščeni organizaciji, izkazuje neustrezno sestavo.

(2) Dobava pitne vode ali odvajanje komunalnih in padavin-
skih odpadnih voda se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok 
prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne 
priključitve ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica 
vzroka prekinitve, po ceniku upravljavca.

(3) Upravljavec lahko prekine dobavo vode in odvod od-
padne vode na stroške uporabnika, če uporabnik pisno zahteva 
začasno prekinitev, ki je daljša od treh mesecev. Stroške preki-
nitve dobave in vnovične priključitve pitne vode plača uporabnik 
po ceniku upravljavca.

(4) Upravljavec ima pravico brez povračila škode prekiniti 
odvajanje odpadnih in padavinskih voda tudi v naslednjih pri-
merih:

– za čas izvedbe planiranih vzdrževalnih del,
– za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in na-

pravah javne kanalizacije,
– v primerih višje sile, kot npr.: potres, požar, suša, onesna-

ževanje vodnih virov, izpad energije in podobno.
(5) Upravljavec mora o času trajanja prekinitve odvajanja 

odpadnih voda iz prejšnjega odstavka obvestiti uporabnike ne-
posredno ali preko sredstev javnega obveščanja pravočasno, 
oziroma vsaj en dan pred prekinitvijo za planirana vzdrževalna 
dela, v primerih iz tretje alineje prejšnjega odstavka pa tudi 
postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za navedene 
primere.

V primerih krajših nepredvidljivih prekinitev (do ene ure) 
odvajanja odpadnih voda objava za upravljavca ni obvezna.

IX. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV  
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

40. člen
(objekti in naprave javne kanalizacije)

(1) Objekti in naprave javne kanalizacije obsegajo primarno 
in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane teh-
nološke naprave, kot so:

– kanalizacijska omrežja za odvod komunalne in padavin-
ske odpadne vode,

– revizijski jaški,
– črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske od-

padne vode,
– čistilne naprave,
– razbremenilniki visokih vod,
– zadrževalni in pretočni bazeni,
– drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne 

kanalizacije, prevzeti v najem in upravljanje upravljavca,
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– nepretočne greznice in MKČN iz drugega odstavka 
11. člena tega odloka.

(2) Z objekti in napravami javne kanalizacije upravlja 
izvajalec.

(3) Izvajalec ima ves čas pravico dostopa do kanaliza-
cijskih objektov in naprav v lasti občine z namenom zagota-
vljanja rednega vzdrževanja in kontrole, ne glede na to, kdo 
je lastnik zemljišča, na katerem so objekti in naprave javne 
kanalizacije.

(4) Izvajalec je dolžan po opravljenem rednem ali izre-
dnem (intervencijskem) delu vzpostaviti zemljišče v prvotno 
stanje v roku 14 dni po izvedenih del.

41. člen
(objekti in naprave uporabnikov)

(1) Naprave in objekti uporabnika so:
– kanalizacijski priključek,
– objekti in naprave za predčiščenje odpadnih voda, 

peskolovi in lovilci olj,
– interna kanalizacija,
– interno črpališče,
– nepretočne greznice, obstoječe greznice ter MKČN z 

zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in enako ali večjo od 50 PE 
za nestanovanjske stavbe v skladu z uredbo,

in niso objekti javne kanalizacije in pripadajo stavbi ali grad-
benemu inženirskemu objektu, v katerem nastaja komunalna 
ali padavinska odpadna voda.

(2) Interna kanalizacija s priključkom in pripadajoči 
objekti morajo biti izvedeni v skladu s tehničnimi pogoji iz so-
glasja in Tehničnega pravilnika tako, da na objektu ne nastane 
škoda zaradi vdora vode iz javne kanalizacije. Odvajanje od-
padne vode iz stavb, ki so nižje od javne kanalizacije ali pa v 
njih obstaja nevarnost preplavitve, se mora izvesti s črpanjem. 
Podrobnosti so določene v Tehničnem pravilniku.

(3) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski 
jašek, ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi 
in preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdr-
ževanje in čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek 
mora biti praviloma postavljen na takšnem mestu, da lahko 
do njega nemoteno dostopata izvajalec in uporabnik. Mesto 
revizijskega jaška določita projektant in izvajalec v projektni 
dokumentaciji ob izgradnji javne infrastrukture.

(4) Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemlji-
šču, ki je v lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta 
za postavitev revizijskega jaška predložiti izvajalcu notarsko 
overjeno služnostno pogodbo ali izjemoma soglasje lastnika 
zemljišča, na katerem je možno postaviti revizijski jašek.

(5) Izgradnja in vzdrževanje objektov in naprav iz prvega 
odstavka tega člena, ki se morajo graditi po enakih določilih 
kot veljajo za javno kanalizacijo, bremeni uporabnika. Uporab-
nik je dolžan s temi objekti gospodariti tako, da je omogočeno 
nemoteno odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode 
v javni kanalizaciji.

X. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA  
IN KAZENSKE DOLOČBE

42. člen
(inšpekcijski organ)

Za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odlo-
ka in izrekanje sankcij je pristojen občinski inšpekcijski organ.

43. člen
(globe za pravne in fizične osebe)

(1) Pravna oseba uporabnik javne kanalizacije se kaz-
nuje z globo 1.000,00 EUR, če pa se po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko 
družbo, pa z globo 2.500,00 EUR:

– če se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije 
skladno s prvim odstavkom 11. člena odloka;

– če ne ravna skladno z drugim odstavkom 21. člena 
odloka;

– če ne izpolnjuje obveznosti iz 26. člena odloka;
– če odvaja odpadno vodo v meteorni kanal ali pada-

vinsko vodo v kanal za odpadne vode v primeru ločenega 
kanalizacijskega sistema.

(2) Odgovorna oseba pravne osebe, fizična oseba in 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ozi-
roma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se za 
prekršek iz tega člena kaznujejo z globo 250,00 EUR.

44. člen
(globe za izvajalca)

(1) Z globo 1.400,00 EUR se kaznuje pravna oseba 
upravljavec omrežja, ki:

– ne izvaja ali izvaja neustrezno javna pooblastila iz 
8. člena,

– dovoli priključek v nasprotju z določili 13. in 14. člena,
– ne prijavi ugotovljenih kršitev iz 26. člena inšpekcijski 

službi.
(2) Z globo 400,00 EUR se za prekrške iz prejšnjega 

odstavka kaznuje odgovorna oseba upravljavca.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok 
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih 
voda na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 107/00, 
128/03, 68/05 in 5/10) in Odlok o tarifnem sistemu oskrbe z 
vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 107/00, 
110/05) ter Pravilnik o določanju upravičencev za neplačeva-
nje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda v kmetijskih dejavnostih na območju Občine 
Postojna (Uradni list RS, št. 8/11 in 25/13).

46. člen
(sofinanciranje izgradnje MKČN)

(1) Na območjih iz 20. člena, kjer gradnja javne kanali-
zacije ni predvidena, Občina Postojna lastnikom vseh stavb, 
ki najkasneje do 31. 12. 2017 zagotovijo čiščenje odpadnih 
vod v lastni MKČN, povrne del stroškov, ki lastniku objekta 
nastanejo z nakupom in vgradnjo MKČN.

(2) Sredstva za sofinanciranje izgradnje MKČN zagotovi 
Občina Postojna v proračunu. Sredstva se podelijo na način 
javnega razpisa, ki ga vsako leto pripravi občina in se podelijo 
do porabe sredstev. K zahtevku za povrnitev stroškov mora 
biti priloženo:

– račun dobavitelja čistilne naprave in njegova izjava o 
skladnosti naprave,

– pogodba o izvajanju storitev za MKČN,
– pozitivna ocena obratovanja MKČN, izdana s strani 

izvajalca javne službe.
(3) Višina sofinanciranja se določi na podlagi števila 

prebivalcev, ki že najmanj eno leto stalno prebivajo v stavbi, 
ki se priključuje na MKČN, in sicer:

– 1.500 EUR za stavbo z od 1 do 3 prebivalcev,
– 2.000 EUR za stavbo s 4 ali 5 prebivalci,
– 2.500 EUR za stavbo s 6 prebivalci in 400 dodatnih 

EUR za vsakega prebivalca nad 6.
(4) Kolikor se na eno MKČN priključuje več stavb, se 

višina sofinanciranja sešteva.
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47. člen
(delitev stroškov pri opremljanju naselij s kanalizacijo)

(1) Pri izvajanju investicij v opremljanje naselij z javno 
kanalizacijo strošek izgradnje priključkov med javnim kanalom 
do vključno s prvim revizijskim jaškom na zemljišču lastnika 
objekta krije Občina Postojna. Ureditev priklopa na ta revi-
zijski jašek, ukinitev greznice in ostala spremljajoča dela so 
strošek lastnika objekta.

(2) Za objekte, iz katerih se je do izgradnje javne kanali-
zacije odvajala komunalna odpadna voda v ustrezno MKČN, 
krije strošek izgradnje priključnega kanala od mesta odstra-
njene MKČN do javne kanalizacije v celoti Občina Postojna. 
Odstranitev in izključitev MKČN iz sistema odvajanja odpa-
dnih vod je strošek lastnika objekta.

48. člen
Upravljavec omrežja se obveže v roku enega leta izdati 

z določbami tega odloka usklajen nov Pravilnik o tehnični 
izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in 
čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda.

49. člen
Občina se obvezuje sprejeti pravilnik iz 9. člena v roku 

enega leta od sprejetja tega odloka.

50. člen
Uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo za-

ključeno s čistilno napravo prek greznic, morajo v roku enega 
leta po obvestilu izvajalca izvesti kanalizacijski priključek po 
navodilu upravljavca z opustitvijo greznice.

Lastniki obstoječih stavb lahko do rokov, določenih v 
predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode 
iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz MKČN, ne glede na določbe druge alineje 
prvega odstavka 26. člena komunalno odpadno vodo odva-
jajo v obstoječo greznico, če zagotavljajo njeno praznjenje z 
uporabo storitev javne službe.

51. člen
Uporabnik, ki že izvaja obvezen monitoring odpadnih 

vod, mora upravljavcu redno dostavljati poročila o opravljenih 
meritvah.

52. člen
(veljavnost odloka)

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

Št. 007-4/2013
Postojna, dne 24. septembra 2013

Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

2997. Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za območje občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi – 
EUP – PO 59/5

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, 109/12), 17. člena Uredbe o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pra-
vilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni 
list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni 
list RS, št. 30/07 in 50/10) je Občinski svet Občine Postojna na 
16. redni seji dne 24. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za območje občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi – 

EUP – PO 59/5

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero 
komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja komunal-
ne opreme, skupni in obračunski stroški komunalne opreme, 
preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša 
merila za odmero komunalnega prispevka.

(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v Pro-
gramu komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
OPPN Goričica ob Stari vasi – EUP – PO 59/5, katerega je pod 
številko projekta 1047 izdelalo podjetje Locus d.o.o. in je na 
vpogled na sedežu občine.

2. člen
(predmet obračuna komunalnega prispevka)

Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni 
objekti na obračunskem območju investicije v izgradnjo komu-
nalne opreme.

3. člen
(obračunsko območje)

(1) Obračunsko območje investicije predstavljajo prostor-
ske enote PE 1, PE 2, PE 3 in PE 4.

(2) Grafični prikaz območja, ki je predmet odmere komu-
nalnega prispevka, je razviden v besedilnem delu programa 
opremljanja, poglavje »7 Grafični del programa opremljanja«.

4. člen
(skupni in obračunski stroški)

(1) Prikaz skupnih stroškov predvidene komunalne opre-
me: 

Območje 
opremljanja Obračunsko območje Postavka Skupni stroški

[€]

PE 3 in PE 4

sekundarno prometno omrežje

odkup zemljišč cesta 161.800,00
strošek zemeljskih in ostalih del 141.575,00

asfalt (dvoslojni) 103.317,33
strošek signalizacije (4 %) 4.132,69

posredni stroški gradnje (8 %) 8.265,39
pločnik (enoslojni) 27.368,16

svetilke (kom) 25.500,00

sekundarno kanalizacijsko omrežje odpadno kanalizacijsko omrežje 79.544,00
meteorno kanalizacijsko omrežje 57.552,00

sekundarno vodovodno omrežje vodovodno omrežje 60.931,00
Skupaj PE 3 in PE 4 669.985,57



Uradni list Republike Slovenije Št. 81 / 4. 10. 2013 / Stran 9083 

Območje 
opremljanja Obračunsko območje Postavka Skupni stroški

[€]

PE 2

sekundarno prometno omrežje

odkup zemljišč cesta 25.520,00
strošek zemeljskih in ostalih del 22.330,00

asfalt (dvoslojni) 22.412,94
strošek signalizacije (4 %) 896,52

posredni stroški gradnje (8 %) 1.793,04

sekundarno kanalizacijsko omrežje odpadno kanalizacijsko omrežje 14.996,00
meteorno kanalizacijsko omrežje 12.408,00

sekundarno vodovodno omrežje vodovodno omrežje 13.189,00
Skupaj PE 2 113.545,5

PE 1

sekundarno prometno omrežje

odkup zemljišč cesta 23.800,00
strošek zemeljskih in ostalih del 20.825,00

asfalt (dvoslojni) 20.902,35
strošek signalizacije (4 %) 836,09

posredni stroški gradnje (8 %) 1.672,19
svetilke (kom) 6.000,00

sekundarno kanalizacijsko omrežje odpadno kanalizacijsko omrežje 12.551,00
meteorno kanalizacijsko omrežje 11.088,00

sekundarno vodovodno omrežje vodovodno omrežje 11.336,00
Skupaj PE 1 109.010,63
Skupaj vsa območja 892.541,70

(2) Prikaz obračunskih stroškov predvidene komunalne 
opreme:

Območje  
opremljanja Obračunsko območje Skupni stroški

[€]
Obračunski stroški

[€]

PE 3 in PE 4
sekundarno prometno omrežje 471.958,57 471.958,57
sekundarno kanalizacijsko omrežje 137.096,00 137.096,00
sekundarno vodovodno omrežje 60.931,00 60.931,00

Skupaj PE 3 in PE 4 669.985,57 669.985,57

PE 2
sekundarno prometno omrežje 72.952,50 72.952,50
sekundarno kanalizacijsko omrežje 27.404,00 27.404,00
sekundarno vodovodno omrežje 13.189,00 13.189,00

Skupaj PE 2 113.545,50 113.545,50

PE 1
sekundarno prometno omrežje 74.035,63 74.035,63
sekundarno kanalizacijsko omrežje 23.639,00 23.639,00
sekundarno vodovodno omrežje 11.336,00 11.336,00

Skupaj PE 1 109.010,63 109.010,63
Skupaj vsa območja 892.541,70 892.541,70

5. člen
(stroški opremljanja m2 parcele namenjene gradnji [Cpi]  

in m2 neto tlorisne površine objekta [Cti])
Stroški opremljanja m2 parcele namenjene gradnji in 

m2 neto tlorisne površine objekta se obračunajo z upošteva-
njem naslednjih vrednosti:

Obračunsko območje Cpi
[€/m2]

Cti
[€/m2]

sekundarno prometno omrežje 24,07 69,24
sekundarno kanalizacijsko omrežje 7,32 21,05
sekundarno vodovodno omrežje 3,32 9,57
Skupaj 34,71 99,86

6.  člen
(razmerje med merilom parcele namenjene gradnji  

in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom parcele namenjene gradnji [Dp] 

in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je določen z vsa-
kokrat veljavnim odlokom o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za območje Občine Postojna in znaša Dp = 0,3 ter 
Dt = 0,7.
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7. člen
(faktor dejavnosti)

Faktor dejavnosti se povzame po faktorju dejavnosti, do-
ločenim z vsakokrat veljavnim odlokom o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Postojna.

8. člen
(izračun komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:

KPi = (Aparcela · Cpi1 · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Cti1 · Dt)

KP = ΣKPi

Oznake pomenijo:
KPi komunalni prispevek za posamezno komunalno 

opremo
KP celotni komunalni prispevek
Aparcela površina parcele namenjene gradnji
Atlorisna neto tlorisna površina objekta
Dp delež parcele namenjene gradnji pri izračunu komu-

nalnega prispevka
Dt delež objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Cpi1 indeksirani stroški opremljanja m2 parcele namenje-

ne gradnji za posamezno komunalno opremo
Cti1 indeksirani stroški opremljanja m2 neto tlorisne po-

vršine objekta za posamezno komunalno opremo.

9. člen
(indeksiranje stroškov)

(1) Obračunski stroški opremljanja m2 parcele namenjene 
gradnji z določeno vrsto komunalne opreme [Cpi] in obračunski 
stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določe-
no vrsto komunalne opreme [Cti] se pri odmeri komunalnega 
prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa 
cen za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za grad-
beništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod oznako 
"Gradbena dela – ostala nizka gradnja".

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

10. člen
(obstoječa komunalna oprema)

(1) Komunalnemu prispevku, določenemu s predmetnim 
odlokom, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že 
zgrajeno komunalno opremo.

(2) Tako se zavezancu dodatno obračuna del stroškov za 
komunalno opremo:

– obstoječe prometno omrežje
– obstoječe kanalizacijsko omrežje
– obstoječe vodovodno omrežje
– omrežje objektov ravnanja z odpadki
– omrežje odprtih javnih površin.
(3) Obstoječa že zgrajena komunalna oprema se obračuna 

skladno z določili vsakokrat veljavnega odloka o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Postojna.

(4) V primeru iz prvega odstavka tega člena, se za postopek 
odmere komunalnega prispevka, poleg določil gradbene zakono-
daje, upoštevajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku.

11. člen
(plačilo komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se odmeri na zahtevo investitorja 
pred izdajo gradbenega dovoljenja za vsoto stroškov izvedbe 
komunalnega opremljanja vseh območij hkrati, neodvisno od 
vloženega projekta za izdajo gradbenega dovoljenja in določil 
14. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje Goričica ob Stari vasi – enota urejanja prostora – 
PO 59/5.

(2) Komunalni prispevek se plača v enkratnem (celotnem) 
znesku.

12. člen
(zavezanec za komunalni prispevek)

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor 
na eni od prostorskih enot določenih v 3. členu tega odloka 
oziroma njegov pravni naslednik.

13. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor 

sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno 
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, 
se tak dogovor na podlagi sprejetega programa opremljanja 
sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno oprede-
lijo pogodbene obveznosti obeh strank.

(2) V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, mora 
investitor poravnati še sorazmerni del komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo priključeval.

14. člen
(obveznost priključevanja)

(1) Stroški izgradnje zasebnega priključka so dodatni 
stroški zavezanca in ne vplivajo na višino odmerjenega komu-
nalnega prispevka.

(2) Investitor se mora priključiti na komunalno opremo, 
katero koristi in mu je nanjo omogočena priključitev.

15. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-7/2013
Postojna, dne 24. septembra 2013

Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

2998. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ureditvi in varnosti cestnega prometa 
v Občini Postojna

Na podlagi 21., 50.a in 65. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. 
US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 6. in 15. člena 
Zakona o pravilih cestnega prometa – ZPrCP (Uradni list RS, 
št. 109/10, 57/12 in 63/13) in 30. člena Statuta Občine Postoj-
na (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine 
Postojna na 16. seji dne 24. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi 
in varnosti cestnega prometa v Občini Postojna

1. člen
V 43. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1.000 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, 

z globo 4.000 evrov pravna oseba, samostojni podjetnik posame-
znik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in z globo 
1.000 evrov njihova odgovorna oseba, ki ravna v nasprotju z do-
ločili prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena.«.

Sedmi odstavek se črta.
Dosedanji osmi odstavek postane sedmi odstavek.
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2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007-4/2009
Postojna, dne 24. septembra 2013

Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

2999. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – 
stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list 
RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 
8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. 
in 45. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), 
4. člena Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih 
šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževa-
nje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih 
glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03 in 61/05) ter 
16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 
in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 16. seji dne 
24. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Miroslava Vilharja Postojna

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna (Uradni list 
RS, št. 33/97, 73/98, 61/99, 68/99, 52/08 in 29/10; v nadaljnjem 
besedilu: odlok) se spremeni tretji odstavek 2. člena tako, da 
se glasi:

»V sestavo zavoda spadata:
– Podružnična šola Hruševje, Hruševje 82 a, 6225 Hru-

ševje,
– Podružnična šola s prilagojenim programom z nižjim 

izobrazbenim standardom in posebnim programom, Trg padlih 
borcev 1 a, 6230 Postojna.«

2. člen
V 13. členu odloka se spremeni četrti odstavek tako, da 

se glasi:
»Kandidatna lista mora vsebovati najmanj enega pred-

stavnika upravno administrativnih in tehničnih služb ter najmanj 
dva predstavnika strokovnih delavcev, od katerih mora biti 
najmanj eden predstavnik podružničnih šol.«

3. člen
V 15. členu odloka se spremeni prvi odstavek tako, da 

se glasi:
»Glasovnice se pripravijo z označbo zavoda, označbo 

volitev, datumom volitev. Po abecednem redu morajo biti nave-
deni kandidati po področjih (upravno administrativni in tehnični 
delavci ter strokovni delavci) in opredeljen način glasovanja 
(voli se en predstavnik upravno administrativnih in tehničnih 
delavcev ter po en predstavnik strokovnih delavcev z matične 
šole in eden s podružničnih šol).«

4. člen
V 20. členu odloka se spremeni četrti odstavek tako, da 

se glasi:
»Zavod ima v skladu s standardi in normativi pomočnika 

ravnatelja ter vodji podružničnih šol.«

5. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-20/2008
Postojna, dne 24. septembra 2013

Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

3000. Pravilnik o spremembi Pravilnika o povračilu 
stroškov šolskega prevoza otrokom 
s posebnimi potrebami

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – 
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), 
56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF 
in 63/13) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, 
št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 16. red-
ni seji dne 24. 9. 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o povračilu stroškov 

šolskega prevoza otrokom s posebnimi 
potrebami

1. člen
V Pravilniku o povračilu stroškov šolskega prevoza otro-

kom s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 121/08; v na-
daljevanju: pravilnik) se spremeni prvi odstavek 3. člena tako, 
da se glasi:

»Stroški prevoza v in iz šole se povrnejo v obliki kilome-
trine, ki znaša 18 % cene neosvinčenega motornega bencina – 
95 oktanov za prevoženi kilometer. Povračilo stroškov prevoza 
se določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji 
dom upravičenca–vzgojno-izobraževalni zavod–dom upravi-
čenca za dneve prisotnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu 
v posameznem mesecu.«

Drugi odstavek 3. člena pravilnika se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi, dosedanji četrti 

odstavek pa postane tretji odstavek.

2. člen
Vse ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-20/2008
Postojna, dne 24. septembra 2013

Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.
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PREBOLD

3001. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o razglasitvi Muzejske zbirke Prebold skozi 
čas za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 7/99), ter na podlagi 15. člena Statuta Obči-
ne Prebold (Uradni list RS, št. 52/13) je Občinski svet Občine 
Prebold na 17. redni seji dne 14. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o razglasitvi Muzejske zbirke Prebold skozi čas 
za kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Odloka o razglasitvi Muzejske zbirke Prebold skozi čas 
za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, 
št. 70/05).

2. člen
V 2. členu se dodajo nove alineje, ki glasijo:
»– zbirka tekstilne industrije,
– zbirka osamosvojitev na celjskem,
– zbirka preboldčani v boju za severno mejo,
– zbirka Prebold v 1. svetovni vojni,
– zbirka Prebold v 2. svetovni vojni.«

3. člen
V celoti se spremeni 4. člen, ki glasi:
»Muzejska zbirka Prebold skozi čas se nahaja v poslo-

pjih Režajeve domačije na naslovu Dolenja vas 49, Prebold, 
ki obsega parcelne številke 637/4, 637/5, 637/9, 144/2, vse 
k.o. Prebold.

Lastništvo zbirke: Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 
3312 Prebold.«

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-12/2012
Prebold, dne 14. junija 2012

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak l.r.

SEMIČ

3002. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič 
za leto 2013

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 
84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 
49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 104/12 
in 46/13), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list 
RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF in 
104/12) ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič (Uradni 
list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 21. redni 
seji dne 26. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Semič  

za leto 2013

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Semič za leto 2013 (Uradni 

list RS, št. 22/13) se spremeni 2. člen tako, da se na novo glasi:

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni osemmestnih podkontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV v €

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 
2013

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 5.347.405,78
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.352.644,43

70 DAVČNI PRIHODKI 2.941.159
700 Davki na dohodek na dobiček 2.714.166
703 Davki na premoženje 133.610
704 Domači davki na blago in storitve 93.383
706 Drugi davki /

71 NEDAVČNI PRIHODKI 411.485,43
710 Udeležbe na dobičku in dohodki 
od premoženja 347.093,43
711 Takse in pristojbine 2.500
712 Globe in druge denarne kazni 5.300
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 200
714 Drugi nedavčni prihodki 56.392

72 KAPITALSKI PRIHODKI 101.270
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 1.270
721 Prihodki od prodaje zalog /
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredm. sredstev 100.000

73 PREJETE DONACIJE 943,23
730 Prejete donacije iz domačih virov 943,23
731 Prejete donacije iz tujine /

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.892.548,12
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 492.129,54
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 1.400.418,58

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.394.276
40 TEKOČI ODHODKI 1.020.872,45

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 242.510
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 38.981
402 Izdatki za blago in storitve 721.554,45
403 Plačila domačih obresti 5.343
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409 Rezerve 12.484
41 TEKOČI TRANSFERI 1.541.043,76

410 Subvencije 168.216,35
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 780.225,71
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 170.633
413 Drugi tekoči domači transferi 421.968,70
414 Tekoči transferi v tujino /

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.753.633,06
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 2.753.633,06

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 78.726,73
431 Investicijski transferi prav. in fiz. 
os., ki niso pror. uporabniki 28.000
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 50.726,73

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –46.870,22

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil /
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije /

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 200.000
50 ZADOLŽEVANJE 200.000

500 Domače zadolževanje 200.000
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550) 180.724
55 ODPLAČILA DOLGA 180.724

550 Odplačila domačega dolga 180.724
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –27.594,22
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 19.276
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 46.870,22
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 27.594,22
9009 Splošni sklad za drugo 27.594,22

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov 
in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 

občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na osemmestne podkonte, določene s predpi-
sanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk 
– osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta 
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine 
Semič: www.semic.si.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
Četrti člen se spremeni tako, da se na novo glasi:

»4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02 – ZGO-1 
in 105/06), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,

– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja za-
radi odvajanja odpadnih voda v višini 77.693,06 € se v celoti 
porabijo za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave Semič, v 
okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in 
varovanje vodnih virov Bele krajine«,

– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zara-
di odlaganja odpadkov v višini 3.000,00 € se v celoti uporabijo 
za CeROD,

– najemnine od komunalne infrastrukture v naslednjih 
zneskih: 150.000,00 € od oskrbe s pitno vodo, 27.115,00 € 
od odvajanja in čiščenja odpadnih voda in 16.693,00 € od 
najemnine za ravnanje z odpadki, se uporabi za naslednje na-
mene: obnove vodovodne infrastrukture (85.250,00 €), obnova 
vodovoda v Zgornjih Gorenjcih (70.444,39 €), za nepredvidena 
vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi (18.000,00 €), 
za nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih 
(3.000,00 €), zamenjavo hidrantov (4.000 €), PCRO Vranoviči 
(2.413,61 €), ekološki otoki (1.000 €), CeROD (9.700 €).«

3. člen
Deseti člen se spremeni tako, da se na novo glasi:

»10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do 
višine 200.000,00 EUR.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov iz-
vrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina 
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega 
sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca 
proračunskega leta.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Semič, v letu 2013 ne sme preseči skupne višine glavnic 
0,00 €.«

4. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-07/2012-71
Semič, dne 27. septembra 2013

Županja
Občine Semič

Polona Kambič l.r.
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SEŽANA

3003. Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine 
Sežana za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, 
Uradni list RS, št. 11/11 – prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 
110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni 
list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 
26. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana  

za leto 2013

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sežana za leto 2013 (Urad-

ni list RS, št. 106/12) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sežana za leto 2013 se določa v višini 

20.073.089 EUR.
Splošni del proračuna Občine Sežana na ravni podskupin 

kontov se za leto 2013 določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 18.041.277
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.072.116

70 DAVČNI PRIHODKI 8.660.721
700 Davki na dohodek in dobiček 6.893.821
703 Davki na premoženje 1.336.400
704 Domači davki na blago in storitve 430.500

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 3.411.395
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 2.799.395
711 Takse in pristojbine 7.000
712 Globe in druge denarne kazni 30.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 20.000
714 Drugi nedavčni prihodki 555.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 1.340.039
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 470.168
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 869.871

73 PREJETE DONACIJE (730) 3.063
730 Prejete donacije iz domačih virov 900
731 Prejete donacije iz tujine 2.163

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740 +741) 4.478.420
740 Transferni prihodki od drugih 
javnofinančnih institucij 1.519.675
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 2.958.745

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE (787) 147.639
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 147.639

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 19.748.423
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 4.531.493
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 975.122

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 154.329
402 Izdatki za blago in storitve 3.260.912
403 Plačila domačih obresti 136.000
409 Rezerve 5.130

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 5.731.437
410 Subvencije 133.017
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 2.767.216
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 266.922
413 Drugi tekoči domači transferi 2.564.282

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 8.967.663
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.967.663

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 517.830
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 50.000
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 467.830

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –1.707.146

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 6.500
750 Prejeta vračila danih posojil 6.500

V. 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 6.500

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.800.000
50 ZADOLŽEVANJE 1.800.000

500 Domače zadolževanje 1.800.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 324.666
55 550 Odplačilo domačega dolga 324.666
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –225.312
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.475.334
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) = III. 1.707.146
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

OB KONCU PRETEKLEGA LETA 225.312
«

2. člen
V 3. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Krajevne skupnosti lahko izvajajo v breme sredstev kra-

jevne skupnosti le tiste naloge, ki ne presegajo 40.000,00 EUR 
brez davka na dodano vrednost.«

3. člen
Spremeni se 20. člen tako, da se glasi:
»Občina se v letu 2013 lahko zadolži za investici-

je, predvidene s proračunom za leto 2013, do višine 
1.800.000,00 EUR.«
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4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-7/2013-6
Sežana, dne 26. septembra 2013

Župan
Občine Sežana

Davorin Terčon l.r.

3004. Odlok o spremembah – 1 proračuna Občine 
Sežana za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, 
Uradni list RS, št. 11/11 – prečiščeno besedilo, 14/13 popr. in 
110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni 
list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 
26. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah – 1 proračuna Občine Sežana  

za leto 2014

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sežana za leto 2014 (Urad-

ni list RS, št. 1/13) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sežana za leto 2014 se določa v višini 

18.949.401 EUR.
Splošni del proračuna Občine Sežana na ravni podskupin 

kontov se za leto 2014 določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 17.948.901
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.195.658

70 DAVČNI PRIHODKI 8.685.721
700 Davki na dohodek in dobiček 6.893.821
703 Davki na premoženje 1.351.400
704 Domači davki na blago in storitve 440.500

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 3.509.937
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 2.736.937
711 Takse in pristojbine 7.000
712 Globe in druge denarne kazni 30.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 20.000
714 Drugi nedavčni prihodki 716.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 1.331.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 231.500
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 1.100.000

73 PREJETE DONACIJE (730) 800
730 Prejete donacije iz domačih virov 800

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740 +741) 4.180.818
740 Transferni prihodki od drugih 
javnofinančnih institucij 1.422.461

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 2.758.357

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE (787) 240.125

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 240.125

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 18.504.735

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 4.612.468

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.034.930

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 157.620

402 Izdatki za blago in storitve 3.135.566

403 Plačila domačih obresti 187.000

409 Rezerve 97.352

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 5.839.253

410 Subvencije 177.135

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 2.809.447

412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 266.706

413 Drugi tekoči domači transferi 2.585.965

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 7.465.025

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.465.025

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 587.989

431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 50.000

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 537.989

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –555.834

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 500

750 Prejeta vračila danih posojil 500

V. 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 500

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.000.000

50 ZADOLŽEVANJE 1.000.000

500 Domače zadolževanje 1.000.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 444.666
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55 550 Odplačilo domačega dolga 444.666

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 555.334

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.-VIII.-IX.) = III. 555.834

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 0

«

2. člen
V 3. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Krajevne skupnosti lahko izvajajo v breme sredstev kra-

jevne skupnosti le tiste naloge, ki ne presegajo 40.000,00 EUR 
brez davka na dodano vrednost.«

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

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-7/2013-9
Sežana, dne 26. septembra 2013

Župan
Občine Sežana

Davorin Terčon l.r.

3005. Sklep o vzpostavitvi območja kratkotrajnega 
parkiranja

Na podlagi 3. člena Odloka o ureditvi, upravljanju in nad-
zoru mirujočega cestnega prometa v Občini Sežana (Uradni 
list RS, št. 45/10) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni 
list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 
26. 9. 2013 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja

1.
(vzpostavitev območja)

S tem sklepom Občinski svet Občine Sežana odloča o 
vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja ter o višini in 
načinu plačevanja parkirnine na območju Občine Sežana, na 
podlagi česar se pristopi k izvedbi potrebne prometne in obve-
stilne signalizacije ter talnih označb.

2.
(območja kratkotrajnega parkiranja)

Pristopi se k vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkira-
nja s časovno omejitvijo ter plačilom parkirnine, in sicer:

Območje kratkotrajnega parkiranja – Cona III, kjer je par-
kiranje omejeno do 3 ur, obsega:

– 11 javnih parkirnih mest na Trgu 28. avgusta v Sežani, 
ki se nahajajo vzporedno ob Partizanski cesti.

3.
(delovni čas Cone III)

V območju kratkotrajnega parkiranja se plačuje parkirnina:
– vsak delovnik med 8. in 15. uro, ob sredah med 8. in 

18. uro.
Izven navedenih ur ter ob sobotah, nedeljah in praznikih 

parkiranje ni omejeno.

4.
(višina parkirnine)

Višina parkirnine znaša:
Cona Cona III
1. ura brezplačno
2. ura 1 EUR
3. ura 1 EUR

Invalidi so plačila parkirnine oproščeni.

5.
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z vzpostavi-
tvijo sistema parkomatov.

Št. 032-7/2013-11
Sežana, dne 26. septembra 2013

Župan
Občine Sežana

Davorin Terčon l.r.

SLOVENJ GRADEC

3006. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za individualno zazidavo Sn8

Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju – ZPNačrt (33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 
– ZUPUDPP-A) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) 
ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je župan Mestne občine 
Slovenj Gradec sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za individualno zazidavo Sn8

1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za individualno zazidavo Sn8, 
ki ga je izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projekti-
ranje d.o.o., iz Maribora.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno v avli 

Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj 
Gradec od vključno 7. oktobra 2013 do vključno 7. novembra 
2013 v delovnem času občinske uprave.

V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala 
javno obravnavo, ki bo organizirana v sredo 16. oktobra 2013 
ob 15.30 uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šol-
ska 5, 2380 Slovenj Gradec. O kraju in datumu javne razgrnitve 
in javne obravnave bo občinska uprava obvestila občane na 
krajevno običajen način.

3. člen
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pri-

pombe in predloge na dopolnjen osnutek odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za individualno zazidavo Sn8. 
Pripombe in predloge se lahko do 7. novembra 2013 dajo pisno 
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na mestih javne razgrnitve kot zapis na Obrazec za pripombe, 
lahko se pošljejo na Oddelek za urejanje prostora in varstvo 
okolja mestne uprave Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 
5, Slovenj Gradec, ali posreduje na elektronski naslov rozalija.
luznik@slovenjgradec.si (v rubriko "zadeva" navesti ključne 
besede "OPPN Sn8"). Obrazec je na voljo na mestu javne 
razgrnitve in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.

Mestna občina Slovenj Gradec bo v roku 30 dni proučila 
pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče. Za-
vzeto stališče do pripomb bo Mestna občina Slovenj Gradec 
objavila na svoji spletni strani.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo 
imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek 
za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj 
navedeni spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču 
objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo 
to posebej navesti.

4. člen
S tem naznanilom Mestna občina Slovenj Gradec o poteku 

javne razgrnitve in javne obravnave obvešča tudi vse lastnike 
nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjen osnutek.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.
slovenjgradec.si) ter na oglasni deski Mestne občine Slovenj 
Gradec.

Št. 350-6/2009
Slovenj Gradec, dne 24. septembra 2013

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec 

Andrej Čas l.r.

SODRAŽICA

3007. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode na območju Občine Sodražica

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja 
(ZVO-1-UPB1 Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 
33/07, 57/08, 70/08), 3., 17., 26., 192. in 202. člena Zakona o pre-
krških (ZP-1-UPB4 Uradni list RS, št. 3/07, 29/07, 58/07, 16/08, 
17/08, 76/08), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in pa-
davinske odpadne vode (Uradni list RS, št., 88/2011) in 15. člena 
Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski 
svet Občine Sodražica sprejel na 16. redni seji dne 19. 9. 2013

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode na območju Občine Sodražica

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o odvajanju 

in čiščenju komunalne odpadne vode na območju občine So-
dražica (Uradni list RS, št. 49/12).

2. člen
Šesti odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) pretočna greznica je gradbeni objekt za anaerobno 

obdelavo komunalne odpadne vode, v katerem se komunalna 
odpadna voda pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več 
prekatov za anaerobno obdelavo odpadne vode, obdelana 

odpadna voda pa se na iztoku iz tega objekta odvaja v okolje, 
običajno z infiltracijo v zemljo«.

3. člen
Črta se sedemindvajseti odstavek 3. člena.

4. člen
4. člen se spremeni tako da se glasi:
»Občina je lastnica objektov in naprav za odvajanje in 

čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zagotavlja 
izvajanje javne službe v obliki javnega podjetja na celotnem ob-
močju občine, v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.

Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
in upravljavec objektov in naprav za odvajanje in čiščenje ko-
munalne in padavinske odpadne vode na celotnem območju 
Občine Sodražica je Javno komunalno podjetje Komunala Rib-
nica, d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec ali upravljavec).«

5. člen
14. člen se spremeni tako da se mu doda osmi odstavek, 

ki se glasi:
»Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena priklju-

čitev na javno kanalizacijsko omrežje ni obvezna v primeru, da 
uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v MKČN, ki je bila 
zgrajena in predana v uporabo na podlagi veljavnega upravne-
ga dovoljenja, ki je bil izdan pred začetkom veljavnosti Odloka 
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju 
Občine Sodražica.«

6. člen
27. člen se spremni tako, da se glasi:
»Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali so-

lastnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča na območju 
Občine Sodražica, priključenega na javno kanalizacijo oziroma 
koristnik storitve javne službe. V primeru, da uporabnik objekt, 
del objekta ali utrjenega zemljišča preda v najem, je dolžan 
skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne storitve 
in poroštvih, če želi obveznost plačila storitev javne službe 
prenesti na najemnika.

Uporabniki imajo naslednje pravice in obveznosti:
– zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije sklad-

no z odobreno tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem 
upravljavca;

– odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, 
kjer je le-ta zgrajena;

– odvajati v javno kanalizacijo samo takšno odpadno 
vodo, ki ne prekoračuje zakonsko predpisanih parametrov;

– pridobiti soglasja, mnenja, potrdila in strokovne ocene, 
kot to določa ta odlok;

– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo 
in vse naprave, vgrajene vanjo;

– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do mest 
za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode;

– vzdrževati obstoječo greznico, nepretočno greznico ali 
MKČN;

– izvajati predpisane meritve komunalnih in padavinskih 
odpadnih voda ter industrijskih odpadnih vod;

– odvajati industrijske odpadne vode v skladu s panožno 
zakonodajo vezano na odvajanje in čiščenje odpadnih in pa-
davinskih vod;

– omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije za 
izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji, 
kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču;

– omogočati izvajalcu neoviran dostop do obstoječe gre-
znice, nepretočne greznice ali MKČN in prevzem njene vsebine;

– omogočiti izvajalcu pregled interne kanalizacije in se-
stavo odpadne vode;

– obvestiti izvajalca o začetku gradnje MKČN, mu omogočiti 
pregled in pred zagonom predati predpisano dokumentacijo o 
ustreznosti MKČN;
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– obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji, 
kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh pojavih, 
ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije;

– uporabniki ne smejo prekiniti odvoda vode drugemu upo-
rabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti;

– pisno obveščati upravljavca o spremembi naslova, lastni-
štva in drugih spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, ki 
imajo vpliv na odvod komunalne odpadne in padavinske vode; v 
roku 15 dni od nastanka spremembe, ki je možna po poravna-
vi vseh zapadlih obveznosti. V primeru spremembe uporabnika 
mora poleg obvestila poskrbeti tudi za izvedbo popisa števca, ki 
je relevanten trenutek za določitev novega uporabnika in novega 
razmerja med izvajalcem javne službe in uporabnikom. Če se 
popis ne izvede, se storitve javne službe zaračunavajo novemu 
uporabniku enako, kot staremu in jih je dolžan novi uporabnik 
poravnavati, ter od datuma prejema pisnega obvestila starega 
uporabnika;

– plačevati stroške storitev javne službe;
– obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in lastnosti 

industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje javne službe;
– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju 

in čiščenju odpadne vode.
Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo brez 

soglasja upravljavca.
Prepovedano je poseganje v vse naprave in objekte javne 

kanalizacije in spreminjanje pogojev njihove dostopnosti, zlasti 
revizijskih jaškov.«

7. člen
Spremeni se 28. člen, tako da se glasi:
»Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni dovo-

ljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. Na vpliv-
nem območju kanalizacije (v skladu s Pravilnikom o tehnični iz-
vedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda v Občini Sodražica) 
se ne sme graditi objektov, spreminjati višine nadkritja (zasipa) 
kanalizacijskega omrežja, zasipavati pokrovov jaškov in izvajati 
ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na kanaliza-
cijskem omrežju ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje. 
Prav tako ni dovoljeno posegati v obstoječe interne kanalizacijske 
objekte in naprave drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod 
odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje. Izvajalci del mo-
rajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic in trgov vzpostaviti 
kanalizacijsko omrežje in naprave v prvotno stanje. Upravljavci 
drugih objektov in naprav (vodovodnega, elektro, PTT, toplovo-
dnega, plinovodnega omrežje ipd.) morajo pri opravljanju del na 
svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo kanalizacijske 
naprave nepoškodovane.«

8. člen
Spremeni se 39. člen, tako da se glasi:
»Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez objave preki-

ne odvajanje odpadnih in padavinskih voda v naslednjih primerih:
– stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka 

ogroža zdravje uporabnikov ali nemoteno delovanje javne kana-
lizacije,

– priključek na kanalizacijsko omrežje ni izveden skladno s 
soglasjem upravljavca ali je izveden brez soglasja upravljavca,

– uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev dru-
gega uporabnika na svoj kanalizacijski priključek,

– uporabnik ravna v nasprotju z določili Pravilnika o teh-
nični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje 
in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda v Občini 
Sodražica,

– uporabnik z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost 
za neoporečnost pitne vode,

– kvaliteta izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne ustreza 
zahtevam veljavne zakonodaje,

– se uporabnik ne priključi na javno kanalizacijo skladno z 
določili tega odloka,

– uporabnik ne opusti greznice skladno s 14. členom tega 
odloka,

– če uporabnik ne plača računa v skladu s pogoji predho-
dnega člena,

– če izvid vzorca odvedene odpadne vode uporabnika, iz-
delan pri pooblaščeni organizaciji, izkazuje neustrezno sestavo. 
Dobava pitne vode ali odvajanje odpadnih in padavinskih voda se 
prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik 
mora plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve ter morebi-
tne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve, po ceniku 
upravljavca.

Upravljavec lahko prekine odvod odpadne ter padavinske 
vode na stroške uporabnika, če uporabnik pisno zahteva začasno 
prekinitev. Upravljavec ima pravico prekiniti odvajanje odpadnih 
vod za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na objektih in napravah 
javne kanalizacije. O tem mora predhodno obvestiti uporabnike 
preko sredstev javnega obveščanja.«

9. člen
Spremeni se 42. člen, tako da se glasi:
»Pravna oseba, ki je priključena na javno kanalizacijo, se 

kaznuje z globo 1.000,00 EUR, če pa se po zakonu, ki ureja go-
spodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo 
pa z globo 2.500,00 EUR:

1. če se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja upra-
vljavca (tretji odstavek, 27. člen),

2. če se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije na 
območjih, kjer je to obvezno (prvi odstavek, 14. člen),

3. če po priključitvi na javno kanalizacijo ne opusti greznico, 
v skladu (četrti odstavek, 14. člen),

4. če ne izpolnjuje obveznosti iz prve, druge, pete, še-
ste, osme, devete, desete, dvanajste, štirinajste, šestnajste, se-
demnajste, osemnajste in devetnajste alineje drugega odstavka 
27. člena odloka,

5. če v kanalizacijo spušča vodo, ki je v nasprotju z določili 
tega odloka, oziroma presega zakonsko predpisane parametre, v 
skladu tretjo alinejo drugega odstavka 27. člena odloka.

Odgovorna oseba pravne osebe, fizična oseba in odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz tega 
člena kaznujejo z globo 250,00 EUR.«

10. člen
Doda se 42.a člen, ki se glasi:
»Pravne osebe, ki imajo MKČN ali greznico, se kaznuje z 

globo 1.000,00 EUR, če pa se po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo pa z globo 
2.500,00 EUR:

1. če ne izpolnjuje obveznosti iz prve, šeste, sedme, 
osme, desete, enajste, dvanajste, trinajste, štirinajste, petnaj-
ste, šestnajste in devetnajste alineje drugega odstavka 27. čle-
na odloka,

2. če pravočasno oziroma po zahtevah tega odloka ne naro-
či praznjenje greznice, ali ne dovoli izvajalcu praznjenje greznice, 
oziroma ji greznico prazni za to nepooblaščen izvajalec, v skladu 
s 23. členom,

3. če pravočasno oziroma po zahtevah tega odloka ne na-
roči odvoza blata iz MKČN, ali ne dovoli izvajalcu odvoza blata iz 
MKČN, oziroma ji MKČN prazni za to nepooblaščen izvajalec, v 
skladu s 23. členom.

Odgovorna oseba pravne osebe, fizična oseba in odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz tega 
člena kaznujejo z globo 250,00 EUR.

11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 355-4/10
Sodražica, dne 19. septembra 2013

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.
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ŠENTRUPERT

3008. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentrupert

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNacrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C) in v skladu s 
104. členom Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) ter 95. členom Poslovnika Občine Šentrupert (Uradni 
list RS, št. 23/07, 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 24. redni seji dne 25. 9. 2013 sprejel

O D L O K 
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentrupert

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt Občine Šentrupert (v nadaljevanju: OPN Občine Šentrupert). 
Strokovna gradiva za OPN Občine Šentrupert je izdelal URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana, v obdobju 2008–2013.

2. člen
Občinski prostorski načrt (OPN) je prostorski akt, s katerim Občina Šentrupert določa usmeritve za urejanje prostora (strate-

ški del OPN) ter prostorske izvedbene pogoje za graditev in poseganje v prostor (izvedbeni del OPN). Izvedbeni del občinskega 
prostorskega načrta je podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.

3. člen
OPN Občine Šentrupert vsebuje:

I. ODLOK O OPN
(1) Besedilo odloka o OPN s prilogami
(2) Grafični prikazi OPN v samostojni mapi 50 x 70 cm z naslednjo vsebino:
Naslovnica
Vsebina grafičnega dela OPN
Strateški del OPN
 0-01 Zasnova prostorskega razvoja občine, merilo 1:50.000 
 0-02 Zasnova gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:50.000
 0-03 Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo, merilo 1:50.000 
 0-04 Usmeritve za razvoj v krajini, merilo 1:50.000
 0-05 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč, merilo 1:50.000
 0-06 Okvirna območja naselij, merilo 1:50.000
 0-07 Strateške razvojne površine za naselja Šentrupert, Slovenska vas in Rakovnik pri Šentrupertu, merilo 1:10.000
Izvedbeni del OPN
 1.01 Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste, merilo 1:50.000
 1.02 Pregledna karta naselij Občine Šentrupert z okrajšavami imen naselij v oznakah EUP, merilo 1:50.000
 2.01 Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastruk-

ture, merilo 1:50.000
 3.01 do 3.16 Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostor-

skih izvedbenih pogojev, merilo 1:5.000
 4.01 do 4.16 Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:5.000
 5.01 Pregledna karta občine s prikazom območij OPPN, merilo 1:50.000 
  Legenda

II. PRILOGE OPN
OPN Občine Šentrupert vsebuje naslednje priloge:

31 izvleček iz državnega strateškega prostorskega načrta
32 prikaz stanja prostora
33 strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
34 smernice in mnenja
35 obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
36 povzetek za javnost
37 okoljsko poročilo.

DIGITALNI PODATKI OPN
Digitalna vsebina OPN Občine Šentrupert obsega digitalne datoteke posameznih sestavin grafičnih prikazov OPN ter rastrske 

datoteke, ki ustrezajo analogni obliki OPN. Digitalni grafični prikazi so izdelani in prikazani na geodetski podlogi zemljiškega ka-
tastrskega prikaza (ZKP, GURS 2012) v natančnosti merila 1:5.000 in se lahko uporabljajo samo z navedeno geodetsko podlogo. 
Digitalni zapis je izdelan v skladu s tehničnimi pravili za pripravo prostorskih izvedbenih aktov v digitalni obliki, vir: MOP, 6. 10. 2008.

4. člen
OPN Občine Šentrupert določa:
1. UVODNE DOLOČBE
2. STRATEŠKI DEL OPN OBČINE ŠENTRUPERT
2.1. Izhodišča prostorskega razvoja občine
2.1.1. Osnovne ugotovitve o stanju, težnjah in možnostih prostorskega razvoja
2.1.2. Razvojne potrebe v občini ter razvojne potrebe države in regije
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2.1.3. Medsebojni vplivi in povezave z območji sosednjih občin
2.1.4. Cilji skladnega prostorskega razvoja občine
2.2. Zasnova prostorskega razvoja občine (grafični prikaz na karti 0-01)
2.2.1. Omrežje naselij, z vlogo in funkcijo posameznih naselij
2.2.2. Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti
2.2.3. Temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji
2.2.4. Druga za občino pomembna območja
2.2.5. Urbana središča, za katera se izdela urbanistični načrt
2.3. Zasnova gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena (grafični prikaz na karti 

0-02)
2.3.1. Skupne usmeritve za infrastrukturno urejanje
2.3.2. Zasnova prometne infrastrukture
2.3.3. Zasnova elektronskih komunikacij
2.3.4. Zasnova energetske oskrbe
2.3.5. Zasnova vodooskrbe
2.3.6. Zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih vod
2.3.7. Zasnova ravnanja z odpadki
2.3.8. Zasnova infrastrukturnega opremljanja vinogradniških območij
2.4. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo (grafični prikaz na kartah 0-03 in 0-06)
2.4.1. Okvirna območja naselij in območij razpršene poselitve
2.4.2. Usmeritve za razvoj naselij
2.4.3. Usmeritve za razvoj dejavnosti po naseljih
2.4.4. Usmeritve za sanacijo in prenovo razpršene poselitve
2.4.5. Usmeritve za urbanistično oblikovanje naselij
2.4.6. Območja, za katera se bo izvajala celovita prenova
2.4.7. Usmeritve za območja za strateški razvoj naselij (grafični prikaz na karti 0-07)
2.5. Usmeritve za razvoj v krajini (grafični prikaz na karti 0-04)
2.5.1. Usmeritve za razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire
2.5.2. Usmeritve za območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja
2.5.3. Posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora, pomembne z vidika 

krajinskih ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti
2.6. Usmeritve za določitev namenske rabe prostora (grafični prikaz na karti 0-05)
2.7. Koncept prostorskega razvoja naselja Šentrupert
2.7.1. Območje prostorskega razvoja naselja Šentrupert
2.7.2. Koncept podrobnejše namenske rabe
2.7.3. Koncept prometnega omrežja in javnega potniškega prometa
2.7.4. Koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja
2.7.5. Koncept zelenega sistema naselja
2.8. Usmeritve za prostorske izvedbene pogoje – PIP
2.9. Usmeritve za Občinske podrobne prostorske načrte – OPPN
3. IZVEDBENI DEL OPN OBČINE ŠENTRUPERT
3.1. Splošne določbe
3.2. Skupni prostorski izvedbeni pogoji
3.2.1. Prostorski izvedbeni pogoji za namensko rabo prostora (namembnosti in vrste posegov)
3.2.2. Tolerance glede namenske rabe prostora
3.2.3. Prostorski izvedbeni pogoji za izrabo
3.2.4. Prostorski izvedbeni pogoji za oblikovanje
3.2.5. Prostorski izvedbeni pogoji za parcelacijo
3.2.6. Prostorski izvedbeni pogoji za gospodarsko javno infrastrukturo
3.2.7. Prostorski izvedbeni pogoji za grajeno javno dobro
3.2.8. Prostorski izvedbeni pogoji za ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine, varstvo okolja in varstvo naravnih 

dobrin
3.2.9. Prostorski izvedbeni pogoji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
3.2.10. Prostorski izvedbeni pogoji za varovanje zdravja
3.2.11. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih OPPN
3.3. Usmeritve za OPPN
3.4. Posebni prostorski izvedbeni pogoji
3.5. Posebni prostorski izvedbeni pogoji glede varstva okolja – ukrepi za preprečitev, omilitev in odpravo posledic vplivov 

na okolje (omilitveni ukrepi)
3.5.1. Posebni prostorski izvedbeni pogoji za ohranjanje narave
4. USMERITVE ZA URESNIČEVANJE OPN
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Tabele, ki so sestavni del odloka:
Tabela 1-1: Enote urejanja prostora – poselitev
Tabela 1-2: Enote urejanja prostora – odprti prostor 
Tabela 1-3: Enote urejanja prostora – območja mineralnih surovin 
Tabela 2-1: Območja urejanja z OPPN
Tabela 2-2: Območja urejanja z državnimi prostorskimi akti – DPA
Tabela 3: Nezahtevni in enostavni objekti
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5. člen
Z OPN Občine Šentrupert se prostorsko ureja območje celotne Občine Šentrupert.

2. STRATEŠKI DEL OPN OBČINE ŠENTRUPERT

2.1. Izhodišča prostorskega razvoja občine

2.1.1. Osnovne ugotovitve o stanju, težnjah in možnostih prostorskega razvoja

6. člen
Občina Šentrupert z 2807 prebivalci v 25 naseljih na območju 49 km2 sodi med manjše slovenske občine. Povprečna gostota 

je 57 prebivalcev/km2 z večjimi razlikami med poseljenostjo ravninskega dela občine – Mirnske kotline in poseljenostjo gričevnatega 
Posavskega hribovja. 

Prostorski razvoj na območju Občine Šentrupert se je v zadnjih 20 letih izvajal v okvirih prostorskega plana Občine Trebnje 
za obdobje 1986–2000. Občina Trebnje je deloma dopolnjevala prostorski plan tudi na območju nove Občine Šentrupert, vendar z 
manjšimi spremembami in dopolnitvami. Obseg stavbnih zemljišč za prostorski razvoj je večinoma izkoriščen, tako da ima Občina 
Šentrupert relativno malo nezazidanih stavbnih zemljišč, kar vpliva tudi na trg stavbnih zemljišč in možnosti razvoja.

Težnje prostorskega razvoja zadnjega obdobja so gradnja stanovanj za lastne potrebe in za trg, gradnja objektov za 
trgovino, proizvodne dejavnosti in storitve. Prav tako je močan interes za gradnjo zidanic, vendar večinoma kot sekundarno 
bivališče. Interes za nakup stanovanj je relativno majhen, saj je večina interesov za stanovanja usmerjena v novogradnje 
stanovanjskih stavb. Interes za gradnjo trgovskih objektov je prisoten predvsem od drugod – izven občine. Interes za gradnjo 
proizvodnih dejavnosti in storitev je prisoten večinoma iz območja občine in sosednjih območij, razvojni interes iz drugih 
urbanih središč je manjši. 

Prostorske možnosti za razvoj iz vidika prometne dostopnosti in komunalnega opremljanja imajo naselja ob prometnih koridor-
jih: ob državni cesti Mirna–Mokronog–Sevnica to je v koridorju vzhod–zahod. Glede na dosedanji razvoj, infrastrukturne možnosti 
opremljanja, fizično geografske možnosti in cilje razporeditve dejavnosti imajo prednostni položaj za načrten dolgoročen razvoj 
naslednja naselja: Šentrupert, Slovenska vas in Prelesje. Možnosti za prostorski razvoj ima tudi območje nekdanjega vojaškega 
skladišča pri Jesenicah s prestrukturiranjem v območje za proizvodne dejavnosti. Zaradi infrastrukturne opremljenosti (železnica), 
primerne oddaljenosti od naselij in neizpostavljene lege ima območje tudi potencial za nadaljnjo širitev.

Možnosti prostorskega razvoja v občini so omejene z varstvom kvalitetnih kmetijskih zemljišč in z območji ohranjanja narave. 
Možnosti prostorskega razvoja naselij omejujejo tudi fizične omejitve kot so razgibanost terena in poplavna dolinska območja.

2.1.2. Razvojne potrebe v občini ter razvojne potrebe države in regije

7. člen
Razvojni interesi države in regije na območju Občine Šentrupert so: širitev zaporov na Dobu, gradnja daljnovoda Beričevo–Krško 

2 x 400 kV in regionalne cestne povezave. 
Medobčinski razvojni interesi so: sodelovanje pri urejanju Centra za ravnanje z odpadki Globoko v Občini Trebnje.
Lokalni razvojni interesi so:
– nova razvojna območja za dolgoročno širitev občinskega in lokalnih središč,
– zagotovitev novih območij za razvoj gospodarskih dejavnosti in storitev,
– zagotovitev novih območij za bivanje,
– določitev novih stavbnih zemljišč za krajevne razvojne potrebe v drugih naseljih,
– izboljšava krajevnega prometnega omrežja in umirjanje prometa v jedrih naselij,
– izboljšava komunalnega in energetskega omrežja.

2.1.3. Medsebojni vplivi in povezave z območji sosednjih občin

8. člen
Občina Šentrupert si bo s sosednjimi občinami prizadevala za skupno izboljšavo in ureditev infrastrukture, prednostno pa na 

področju prometnih razmer, odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter odlaganju odpadkov. Ureditve skupnega pomena so: rekon-
strukcije nekaterih odsekov cestnega omrežja, skupno urejanje odlagališča odpadkov.

2.1.4. Cilji skladnega prostorskega razvoja občine

9. člen
Pomembnejši skupni interesi in cilji prostorskega razvoja Občine Šentrupert so:
1. zagotavljanje površin za skladen in trajnostni dolgoročni prostorski razvoj naselij, za potrebe zaposlitve in bivanja,
2. zagotavljanje površin za razvoj občinskega središča z območji zaposlitve (proizvodne dejavnosti, storitve, dejavnosti pro-

meta, trgovina), krepitvijo centralnih dejavnosti, površinami za bivanje, 
3. zagotavljanje površin za razvoj pomembnejših lokalnih središč s krepitvijo centralnih dejavnosti in površinami za bivanje,
4. zagotavljanje površin za razvoj lokalnih središč s krepitvijo centralnih dejavnosti in površinami za bivanje,
5. zagotavljanje površin in drugih pogojev za razvoj gospodarskih dejavnosti in drugih oblik zaposlitve,
6. zagotavljanje površin in drugih pogojev za turistični razvoj, športa in rekreacije ter z njimi povezanih spremljajočih dejav-

nosti,
7. spodbujanje stanovanjske gradnje z istočasnim zagotavljanjem ustreznih javnih površin in javne infrastrukture za zado-

voljevanje lokalnih stanovanjskih potreb,
8. razvijanje ustreznih sistemov mešane rabe prostora v vaških naseljih s ciljem ohranjanja poselitve na podeželju in spod-

bujanja razvoja dopolnilnih dejavnosti,
9. varovanje vodnih virov,
10. spodbujanje prenove vaških jeder in drugih območij skladno z vrednotami ohranjanja kulturne dediščine,
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11. razvijanje kolesarskih, peš in drugih daljinskih rekreacijskih povezav med posameznimi območji aktivnosti (kulturnih, 
športno-rekreacijskih, izobraževalnih, upravnih, stanovanjskih itd.),

12. omejevanje nakupovalnih središč v vaških naseljih, ki bi neustrezno vplivala na krajevni razvoj,
13. izboljšanje prometnih povezav in umirjanje prometa v jedrih naselij,
14. izboljšanje komunalne urejenosti naselij in celovita infrastrukturna ureditev novih območij poselitve,
15. izboljšanje bivalnih in delovnih razmer,
16. izboljšanje urejenosti javnih površin naselij in njihove opreme,
17. zagotavljanje ustreznih javnih površin za različno javno rabo.
Cilji občine v urejanju prostora z vidika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščite in reševanja ter obrambe so:
18. razmeščanje dejavnosti v prostor izven območij potencialnih žarišč,
19. ustrezno upravljanje primarnih dejavnosti v nevarnih in ogroženih območjih ter nadzorovanje aktivnosti, ki lahko povzro-

čajo naravne in druge nesreče,
20. zagotavljanje ustreznih prostorskih rešitev za zmanjševanje posledic morebitnih nesreč v naseljih, ki so ogrožena zaradi 

poplav, plazov, potresov, požarov.

2.2. Zasnova prostorskega razvoja občine (grafični prikaz na karti 0-01)

2.2.1. Omrežje naselij, z vlogo in funkcijo posameznih naselij

10. člen
Omrežje naselij v Občini Šentrupert tvorijo funkcijski tipi naselij:
1. občinsko središče z dejavnostmi: upravne funkcije lokalne ravni in nekatere funkcije upravne enote, oskrbne in storitvene 

dejavnosti lokalnega merila, predšolsko varstvo, osnovno izobraževanje, glasbena šola, drugo izobraževanje, knjižnica, zdravstveni 
dom, lekarna, dom za starejše občane, prostori za kulturne dejavnosti. Občinsko središče je naselje Šentrupert. Razvijalo se bo v 
občinsko središče in krepilo svojo vlogo v omrežju naselij. Sedanje funkcije se bodo dopolnjevale z novimi dejavnostmi in krepile 
v smislu kakovosti in turistične ponudbe.

2. lokalno središče ožjega pomena z dejavnostmi: osnovna oskrba, predšolsko varstvo, osnovno izobraževanje, prostor za 
kulturne dejavnosti. Lokalni središči pomembni za Občino Šentrupert sta naselji Slovenska Vas in Prelesje ob regionalni cesti in 
železnici. V naseljih se bodo sedanje funkcije dopolnjevale z novimi dejavnostmi in krepile v smislu kakovosti.

3. druga naselja: podeželska, vaška naselja s pretežno kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnostjo v okviru kmečkih gospodar-
stev. Druga naselja so: Bistrica, Brinje, Dolenje Jesenice, Draga pri Šentrupertu, Gorenje Jesenice, Hom, Hrastno, Kamnje, Mali 
Cirnik pri Šentjanžu, Okrog, Rakovnik pri Šentrupertu, Ravnik, Roženberk, Straža, Škrljevo, Trstenik, Vesela gora, Vrh, Zabukovje, 
Zaloka, Kostanjevica, Ravne nad Šentrupertom. Druga naselja v občini se predvsem notranje razvijajo in dopolnjujejo za potrebe 
lokalnega prebivalstva. Razvija se predvsem dopolnilne dejavnosti in storitve ter krepi naselja v smislu kakovosti.

2.2.2. Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti

11. člen
Prostorski razvoj Občine Šentrupert je načrtovan relativno zmerno. Večje razvojne površine so načrtovane med regionalno 

cesto in železnico (Slovenska vas–Prelesje) za potrebe širšega gravitacijskega območja. Načrtovanje stavbnih zemljišč obsega 
pretežno dopolnjevanje in zaokroževanje obstoječih poselitvenih območij za krajevne potrebe ter zmanjševanje stavbnih zemljišč 
zaradi neugodnega terena za graditev. 

Prednostna razvojna območja so:
– v naselju Šentrupert: površine za razvoj centralnih dejavnosti (osnovno izobraževanje, komunalne dejavnosti, gasilski dom, 

zelene površine – muzej na prostem), površine za organizirano gradnjo stanovanjskih hiš; 
– v naseljih Slovenska vas - Rakovnik - Prelesje: površine za razvoj centralnih dejavnosti in organizirano večstanovanjsko 

gradnjo, površine za manjše gospodarske cone, površine za razvoj trgovine in drugih storitev;
– območje zapora Dob: površine za razvoj kmetijske pridelave zelenjave v okviru izvrševanja kazni zapora, širitev površin 

za zapore;
– območje nekdanjega vojaškega območja Ciganska Dolina pri Bistrici: spreminjanje degradiranih površin in razvoj gospo-

darske cone za lesno-predelovalno industrijo. 

2.2.3. Temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji

12. člen
Prometne povezave regionalnega pomena potekajo v smeri vzhod–zahod; z državno regionalno cesto Trebnje–Mirna–Mo-

kronog–Sevnica in z železnico Trebnje–Mirna–Sevnica.
Železniška proga poteka po južnem delu občine in povezuje Trebnje in Sevnico. Železniško postajališče Šentrupert je v 

Slovenski vasi.
V prečni smeri je pomembna cestna regionalna povezava od Šentruperta do Slovenske vasi. 
Druge občinsko pomembne lokalne ceste so v smereh proti sosednjim občinam.
Občina si bo prizadevala za ureditev in izboljšanje prometnih razmer na lokalnih cestah. Z načrtovanimi obvoznicami okoli 

Šentruperta je potrebno razrešiti promet skozi jedro Šentruperta.

2.2.4. Druga za občino pomembna območja

13. člen
Druga za občino pomembna razvojna območja so območja pridobivanja mineralnih surovin v Zabukovju in v Dragi pri Šen-

trupertu ter za turistični razvoj pomembna območja ohranjanja narave ter vinogradniška območja. 
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2.2.5. Urbana središča, za katera se izdela urbanistični načrt

14. člen
Šentrupert je z gotsko cerkvijo sv. Ruperta in osrednjim trgom naselje, ki ima značilnosti urbanega naselja. Za naselje Šen-

trupert se pripravi urbanistični načrt.

2.3. Zasnova gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena  
(grafični prikaz na karti0-02)

2.3.1. Skupne usmeritve za infrastrukturno urejanje

15. člen
Infrastrukturna omrežja se razvijajo v skladu s potrebami prostorskega in gospodarskega razvoja naselij. Območja z neustre-

zno ali zastarelo komunalno in energetsko opremo se postopoma sanira in dopolnjuje, prednostno pa se izboljšuje v smeri prepre-
čevanja onesnaženja in zmanjševanja obremenitev okolja in vpliva na zdravje ter vpliva na naravne vrednote in kulturno dediščino.

Na stavbnih zemljiščih, ki so načrtovana za bodoče – novo opremljanje ali preurejanje, je potrebna predhodna celovita ureditev 
prometne, komunalne, energetske infrastrukture in telekomunikacij. 

Pri poseganju v prostor je potrebno upoštevati varstvene pasove in pogoje upravljavcev gospodarske javne infrastrukture.
Infrastrukturna omrežja naj se načrtujejo izven varovanih območij narave ter habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih 

vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju.

2.3.2. Zasnova prometne infrastrukture

16. člen
Državne regionalne prometne povezave potekajo v smeri vzhod–zahod. Cesta in železnica potekata ena ob drugi skozi 

naselja Mirna–Slovenska vas–Bistrica z nadaljevanjem proti Sevnici in proti JV – proti Mokronogu. 
Z državno cesto je povezano tudi občinsko središče Šentrupert. 
Skozi občino poteka železnica Trebnje–Mirna–Slovenska vas–Sevnica. Železniško omrežje ostaja v bodoče v obstoječem 

koridorju.
Lokalno prometno omrežje je v občini relativno dobro razvejano in večinoma kakovostno urejeno. V posameznih naseljih se 

za izboljšanje prometne dostopnosti in varnosti načrtujejo nove povezave in rekonstrukcije odsekov. Dosedanji, pogosto parcialni 
aditivni način širitve naselij je prerasel prvotno, tradicionalno zasnovo in zmogljivosti prometnega omrežja, ki ne ustreza več se-
danjim potrebam. Zavedajoč se problemov v prostoru in dosedanjih procesov, se nova poselitev in prometno omrežje načrtujeta 
istočasno. V povezavi z urejanjem novih razvojnih območij so zasnovane nove prometne povezave, ki so osnova za bodoče 
urejanje teh območij. 

V Šentrupertu, Slovenski vasi in Prelesju, kjer so načrtovana večja razvojna območja, se načrtuje celovito prometno omrežje, 
ki povezuje obstoječa in nova poselitvena območja v integralno povezano prometno omrežje. 

Osnovne usmeritve za prometno urejanje v naseljih so: 
– nove prometne povezave istočasno s širitvijo poselitve, širitev poselitve se opremlja s prometno infrastrukturo tako, da se 

pri tem izboljšuje tudi prometna dostopnost obstoječe poselitve, na katero se navezuje širitev,
– umirjanje prometa v naseljih, 
– omejevanje motornega prometa v središčih naselij, 
– urejanje mirujočega prometa na obrobju naselij oziroma vaških jeder,
– ureditev kolesarskih poti oziroma kolesarskih stez.
V delih naselij z ohranjeno stavbno kulturno dediščino se bodo prometne ureditve podrejale varstvenim ciljem in kakovostnim 

značilnostim kulturne dediščine. Za izboljšanje medkrajevne povezanosti za vse skupine prebivalstva si bo občina prizadevala 
vzpostaviti sodoben in učinkovit sistem javnega prometa (minibus, sistem na klic …). 

Občina si bo prizadevala kakovostno urediti postajališča in površine, ki so namenjene rekreaciji in turizmu (počivališča, 
razgledišča).

2.3.3. Zasnova elektronskih komunikacij

17. člen
Prostor občine je opremljen z omrežjem in signalom elektronskih komunikacij. Občina bo podpirala izboljšave in nadaljnji 

razvoj telekomunikacij. S telekomunikacijskimi in drugimi sodobnimi sistemi elektronskih komunikacij se bo nadaljevalo opremljanje 
naselij, da bi na ta način omogočili kakovostnejše in enakovrednejše pogoje za delo in bivanje.

2.3.4. Zasnova energetske oskrbe

18. člen
Prostor občine je opremljen z omrežjem in napravami za oskrbo z električno energijo. Razvoj gospodarstva in deloma tudi 

širitev poselitve terjajo posodobitev in izboljšavo elektro omrežja. 
Načrtovan je daljnovod Beričevo–Krško 2 x 400 kV, ki poteka po severnem in severovzhodnem delu občine. 
Usmeritve za energetske vire, omrežje in naprave so:
– oskrba z električno energijo se bo dopolnjevala in izboljševala v skladu z razvojem poselitve, lokalno omrežje se postopno 

ureja podzemno (v kabelski kanalizaciji), 
– občina si bo prizadevala za izkoriščanje obnovljivih virov energije, geotermalne energije, biomase in drugih oblik energije,
– v strnjenih in medsebojno povezanih poselitvenih območjih se bodo uveljavljali lokalni energetski sistemi, tudi z uporabo 

obnovljivih virov energije: sončna energija (kot so: sončni prejemniki za pripravo tople vode in sončne celice za proizvodnjo elek-
trične energije – fotovoltaika), energija vetra (vetrnice), bioplin, lesna biomasa in lokalni energetski sistemi daljinskega ogrevanja, 
prednostno z napravami za soproizvodnjo toplotne in električne energije,
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– občina se bo zavzemala za izrabo večjih strešnih površin za zbiralnike sončne energije, predvsem v območjih gospodarskih 
dejavnosti in na gospodarskih poslopjih, razen v območjih varstva kulturne dediščine,

– na območjih redkejše poselitve se uveljavljajo lokalni obnovljivi viri energije,
– občina bo spodbujala lokalno energetsko in komunalno samozadostnost naselij.

2.3.5. Zasnova vodooskrbe

19. člen
Vodovodno omrežje v občini je pretežno urejeno in dobro razvejano. Obstoječe omrežje se bo postopno obnavljalo in dogra-

jevalo v celovit sistem vodooskrbe. Za nova razvojna območja se sočasno s poselitvijo načrtuje tudi vodooskrba.
Občina načrtuje dograditev obstoječega vodovodnega omrežja z novimi povezavami in zaokrožitvami omrežja. 
Občina bo nadalje varovala območja varstva obstoječih in potencialnih vodnih virov in izboljševala vodovodno omrežje. 
Občina bo podpirala rabo deževnice, izgradnjo rezervoarjev za deževnico in druge oblike zbiranja meteornih voda, zlasti pri 

novogradnjah in na kmetijah za potrebe sanitarne in tehnološke vode. 

2.3.6. Zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih vod

20. člen
Obstoječe odvajanje odpadnih voda je izvedeno v mešanem sistemu in v relativno majhnem obsegu.
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je zasnovano s čistilno napravo za naselja v dolinskem delu občine in z več manjšimi 

lokalnimi sistemi. 
Čiščenje odpadnih voda za dolinski del poselitve se lahko izvede tudi na več lokacijah, glede na racionalnost izvedbe omrežja 

in lokacije čistilne naprave, tako da se sistem v celoti lahko izvede z več manjšimi lokalnimi sistemi odvajanja in čiščenja. 
Območja manjših naselij in posamičnih gradenj se lahko opremljajo tudi z malimi komunalnimi čistilnimi napravami.
Usmeritve za odvajanje in čiščenje odpadnih vod so:
– zagotovitev čiščenja odpadnih voda, prednostno za večja in strnjena naselja,
– dograditev omrežja za odvajanje odpadnih vod, prednostno na območjih brez urejenega omrežja ter obnova obstoječega 

omrežja,
– ureditev čiščenja odpadnih vod z izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za razpršeno poselitev in poselitvena območja, 

ki so oddaljena od zbiralnikov odpadnih vod,
– sanacija obstoječega in ureditev novega odvodnjavanja meteornih vod iz utrjenih javnih površin.
Čistilna naprava za naselja v dolinskem delu občine se načrtuje ob reki Mirni. 

2.3.7. Zasnova ravnanja z odpadki

21. člen
Usmeritve za ravnanje z odpadki so:
– spodbujalo se bo selektivno zbiranje trajnih odpadkov na izvoru nastajanja odpadkov (stanovanjskih objektih, kmetijah, 

poslovnih in proizvodnih objektih …),
– vzpostavljen bo sistem zbiranja in odvoza odpadkov po naseljih z ekološkimi otoki in drugimi oblikami urejenega selektiranja 

in zbiranja odpadkov,
– spodbujalo se bo kompostiranje in dispozicija razgradljivih odpadkov manjših količin na izvoru odpadkov s hišnimi kom-

postniki,
– odstranjevala se bodo nelegalna odlagališča odpadkov in izvajali ukrepi za preprečevanje novih nelegalnih odlagališč,
– vzpostavljen bo zbirni center za ločene frakcije komunalnih odpadkov.
Občina bo sodelovala z Občino Trebnje pri skupnem urejanju regijskega Centra za ravnanje z odpadki (Deponija Globoko).

2.3.8. Zasnova infrastrukturnega opremljanja vinogradniških območij 

22. člen
Vinogradniška območja so namenjena vinogradništvu, stalno bivanje in kmetije so v vinogradniških območjih redkost 

oziroma izjema. 
Občina bo vinogradniška območja le delno opremljala oziroma z nekoliko nižjim standardom infrastrukturne opremljenosti kot 

to velja za naselja. Infrastrukturno opremljanje se bo prilagajalo fizični in ekonomski zmožnosti občine. 

2.4. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo (grafični prikaz na kartah 0-03 in 0-06)

2.4.1. Okvirna območja naselij in območij razpršene poselitve

23. člen
Avtohtoni poselitveni vzorec v Občini Šentrupert je heterogen in ga sestavljajo gručasta naselja v ravninskem delu, naselja 

z zaselki v hribovitem delu in razpršena poselitev v vinogradniških območjih.
Okvirna območja posameznih naselij tvorijo površine stavbnih zemljišč s pripadajočim prostorom.
Za vaška naselja se načrtuje notranji razvoj naselij z dopolnitvami za potrebe lokalnega prebivalstva.
Novejši/povojni razvoj je začel spreminjati avtohtoni poselitveni vzorec. Stopnja spreminjanja je v posameznih območjih raz-

lična, na kar je vplivala geografska lega, oblikovanost terena, razvoj prometnega omrežja in gospodarstva ter možnosti zaposlitve.
Na Dolenjskem in tudi v Občini Šentrupert je značilna svojevrstna poselitev v vinogradniških območjih. Nastanek vinogra-

dniške krajine z zidanicami kot kmetijskimi pomožnimi objekti in manjšimi vinogradi je preoblikoval krajino z naselji in zaselki v 
pretežno gozdni krajini. Posledica je povečanje prebivalstva in stalne naselitve v vinogradniških območjih, ter neurejenost komu-
nalnega omrežja.

Okvirna območja razpršene poselitve so določena z vinogradniškimi območji.
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2.4.2. Usmeritve za razvoj naselij

24. člen
Občina bo pri nadaljnjem razvoju in urejanju v prostoru:
1. podpirala strnjenost poselitve, tako da bo:
– poselitev usmerjala v obstoječa naselja ter spodbujala prenavljanje in dopolnjevanje stavb v okviru obstoječih poselitvenih površin,
– širitev naselij izvajala z dopolnjevanjem in zaokroževanjem na njihovem robu,
– preprečevala zlivanje naselij in vzdolžno razpotegnjeno gradnjo ob komunikacijah,
– preprečevala nadaljevanje razpršene gradnje in širitev razpršene poselitve, razen v primerih, ko se več manjših območij razpršene 

zazidave lahko zaokroži v večjo gručo in se s tem dosega racionalnejšo infrastrukturno ureditev,
– omogočala prostorske pogoje za ohranjanje kmetijstva v hribovitih območjih in na območjih, ki so bolj oddaljena od strnjenih 

naselij, v skladu z usmeritvami za ohranjanje kvalitet kulturne krajine.
2. podpirala ohranjanje kvalitet kulturne krajine, tako da bo:
– s prostorskimi izvedbenimi akti določila merila in pogoje za skladnost v urbanističnem in arhitekturnem vidiku oblikovanja 

posegov v prostor,
– varovala krajinsko zaključena in s posegi še nenačeta območja pred novimi posegi,
– zagotavljala razvoj kmetijstva v vinogradniških območjih za potrebe razvoja vinogradništva,
– varovala obvodni prostor pred neskladnimi posegi in ga namenjala javni rabi (rekreaciji),
– ohranjala kvalitetna kmetijska zemljišča za primarno rabo.
3. zagotavljala skladno namensko rabo prostora, tako da se bodo:
– s prostorskimi izvedbenimi akti določila takšna merila in pogoji glede dopustnih vrst dejavnosti za posamezno rabo površin, da 

bi zagotovili preplet bivanja, dela ter turističnega razvoja,
– dejavnosti na primeren in nekonflikten način usmerjala v prostor,
– dejavnosti, ki imajo prekomerne vplive na sosednja območja, usmerjala v območja, kjer ti vplivi ne bodo negativno vplivali na 

bivanje in razvoj drugih dejavnosti,
– za dejavnosti z večjimi vplivi na okolje in potrebami infrastrukturnega opremljanja iskala možnosti v območjih za gospodarske 

dejavnosti na občinski in medobčinski ravni.
4. izboljševala infrastrukturno opremljenost naselij, tako da bo:
– opremljala načrtovana stavbna zemljišča in izboljševala obstoječo infrastrukturno opremljenost naselij,
– opremljala vinogradniška in nekatera oddaljena območja razpršene poselitve, kjer so pogoji opremljanja zahtevni, z reducirano 

stopnjo infrastrukturne opremljenosti,
– zagotovila varovanje prometnih koridorjev za izboljšavo notranjih prometnih povezav,
– spodbujala omejevanje motornega prometa v jedrih naselij ter ureditev javnih parkirišč na obrobju.
5. omejevala posege, ki bi predstavljali povečevanje obremenitev okolja:
– nadaljevanje razpršene gradnje in razpršene poselitve,
– povečevanja obremenitev sedanje problematične prometne in druge infrastrukture,
– spreminjanja pomožnih objektov v sekundarna bivališča,
– spreminjanja sekundarnih bivališč v stalna bivališča (stanovanja) v območjih razpršene poselitve, 
– spreminjanja zidanic in drugih pomožnih objektov za kmetijstvo v sekundarna ter stalna bivališča v vinogradniških območjih in 

drugih, od infrastrukture odmaknjenih območjih. 

2.4.3. Usmeritve za razvoj dejavnosti po naseljih

25. člen
Dejavnosti se bodo usmerjale v prostor v skladu z osnovno in podrobnejšo namensko rabo prostora. 
V Šentrupertu in Slovenski vasi se načrtuje razvoj centralnih dejavnosti v skladu s funkcijo teh dveh naselij.
V območju med regionalno cesto in železnico Slovenska vas–Rakovnik–Prelesje so načrtovane dejavnosti trgovine, zaradi ugodne 

prometne lege in večjega gravitacijskega območja.
Dejavnosti, ki imajo prekomerne vplive ali generirajo prekomeren promet in presegajo skladnost merila posameznega naselja, se 

usmerjajo v območja za proizvodne dejavnosti. To so območja: Plasta v Dragi pri Šentrupertu, za Farovškim hribom v Šentrupertu, v 
Slovenski vasi, v Prelesju in gospodarska cona Ciganska dolina v Bistrici.

Načrtuje se širitev in prostorski razvoj posebnega območja državnega zapora oziroma Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob 
pri Mirni.

Območje rekreacije se načrtuje na območju nekdanjega glinokopa pri opekarni v Rakovniku pri Šentrupertu.
Za razvoj turizma se načrtuje območje z gradom Škrljevo in območje Nebesa na Homu.
V drugih vaških naseljih se še nadalje ohranja značilen preplet kmetij, bivanja, storitev in drugih dejavnosti, dejavnosti turizma in 

drugih dopolnilnih dejavnosti. 

2.4.4. Usmeritve za sanacijo in prenovo razpršene poselitve

26. člen
Sanacijo območij razpršene poselitve vinogradniških območij bo občina izvajala predvsem na področju komunalnega opremljanja 

in na izboljševanju prometnega omrežja.
Vinogradniška območja so namenjena primarni rabi in spremljajočim oziroma pomožnim objektom za kmetijstvo (zidanice, vinske 

kleti) in turizmu. V teh območjih naj se ne bi povečevale obremenitve okolja in prostora, nadalje naj se vzdržuje redka poseljenost in 
velik delež zelenih površin.

2.4.5. Usmeritve za urbanistično oblikovanje naselij

27. člen
Osnovno oblikovalsko vodilo je ohranjanje identitete kulturne krajine in kvalitetne arhitekture vaških jeder.
Urbanistično oblikovanje naselij naj sledi in nadaljuje zasnove gručastih naselij v ravninskem delu in sledi zasnovam naselij 

z zaselki v gričevnatem delu. 
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Stanovanjska območja nove stanovanjske zazidave, območja za gostinstvo, turizem in proizvodne dejavnosti imajo lahko 
svobodnejše urbanistično in arhitekturno oblikovanje. 

Pri urejanju novih poselitvenih območij naj se zagotavlja zadostne površine za prometno ureditev vključno s površinami 
za peš in kolesarski promet, javnimi zelenimi površinami in otroškimi igrišči.

2.4.6. Območja, za katera se bo izvajala celovita prenova

28. člen
Občina si bo skupaj z ministrstvom, pristojnim za kulturo, prizadevala za ohranitev kulturnih spomenikov v občini in za 

ohranjanje kakovostnih prvin kulturne dediščine, ki jih bo uveljavljala s prostorskimi akti in z drugimi spodbujevalnimi ukrepi. 
Z občinskim podrobnejšim prostorskim načrtom se bo izvajala celovita prenova območja jedra Šentruperta. Posebno 

varstvo kulturne dediščine (delna prenova naselja) se bo izvajala tudi na območju Vesele Gore.
Občina bo nadaljevala s kakovostno prenovo osrednjih javnih prostorov naselij in istočasnim umirjanjem prometa. 

2.4.7. Usmeritve za območja za strateški razvoj naselij (grafični prikaz na karti 0‑07)

29. člen
Občina za dolgoročni – strateški prostorski razvoj načrtuje strateške razvojne površine v naseljih Šentrupert, Slovenska 

vas in Rakovnik pri Šentrupertu. Strateško načrtovane površine so namenjene razvoju naselij v kasnejših razvojnih obdobjih. 
Na strateških razvojnih površinah se v nadaljnjem obdobju ne bodo uveljavljale omejitve zaradi varovanja kmetijskih zemljišč 
in drugih varstvenih režimov.

2.5. Usmeritve za razvoj v krajini (grafični prikaz na karti 0-04)

2.5.1. Usmeritve za razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire

30. člen
Kmetijstvo: Spodbujanje kmetijske dejavnosti predvsem ekološke pridelave, sadjarstva in vinogradništva ter spodbujanje 

lokalne samooskrbe s hrano s tradicionalnimi načini pridelave in predelave, bo ohranjalo značilno kulturno krajino Dolenjske. 
Občina si bo z različnimi ukrepi prizadevala preprečevati zaraščanje kmetijskih zemljišč. Občina bo omogočala prostorske 
širitve kmetij. 

Gozdarstvo: Občina bo spodbujala gozdarstvo, lesno proizvodnjo in lesno predelavo.
Turizem: Za turistične namene se razvijajo tudi vinogradniška območja v občini v naseljih Draga pri Šentrupertu, Hom, 

Hrastno, Kamnje, Mali Cirnik pri Šentrupertu, Okrog, Ravnik, Ravne nad Šentrupertom, Vesela Gora, Zabukovje in Zaloka. 
Rekreacija in šport: rekreacija se usmerja, poleg območij, določenih za rekreacijo in šport, tudi v naravno okolje, kjer za 

te namene niso potrebne zahtevne prostorske ureditve; rekreacija v naravnem okolju se usmerja tudi v obvodni pas vodotokov, 
kjer se urejajo predvsem rekreacijske poti.

Mineralne surovine: Na območju občine je država podelila rudarsko pravico za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin 
na pridobivalnem prostoru kamnoloma Zabukovje I. in II. Raziskovanje mineralnih surovin je dopustno na celotnem območju 
občine. Za namen izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

2.5.2. Usmeritve za območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja

31. člen
Občina si bo prizadevala za take oblike poselitve in kakovostne prometne koridorje, ki zagotavljajo večje možnosti za 

varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami ter omogočajo intervencijo v izrednih razmerah.
Občina bo varovala poplavna območja pred posegi, ki bi zmanjševali sposobnost retencijskih površin. Prav tako bo občina 

omejevala poseganje v erozijska in plazovita območja.
Na območjih, ki so ogrožena zaradi dejavnosti (proizvodnja, skladiščenje in transport) je potrebno upoštevati in izvajati vse 

varnostne ukrepe za preprečitev in zmanjšanje morebitnih posledic ter da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se izvaja v skladu z načrtom zaščite in reševanja, izdelanim na podlagi ocene 

ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Območje Občine Šentrupert je ogroženo z naslednjimi nesrečami: poplave, požari, suša, zemeljski plaz, neurje, potres, 

prometne nesreče, kužne bolezni, železniške in letalske nesreče.
Območje ob reki Mirni je v ravninskem južnem delu občine občasno poplavljeno, vendar poplave ne ogrožajo poselitvenih 

območij.
Občina Šentrupert je požarno manj ogroženo območje. Med požarno ogrožene objekte pa sodijo mizarstvo Berk, proizvo-

dno podjetje Bonum, Povše Metal, Ključavničarstvo Bartolj, Plasta.
Na območju Občine Šentrupert so možne vse oblike in vrste železniških nesreč, saj železniška proga poteka tako po težko 

dostopnem terenu, kot tudi ob reki. V železniškem prometu vozijo potniški in tovorni vlaki, med njimi so tudi prevozi nevarnih 
snovi.

Za potrebe zaščite in reševanja so predvidena naslednja območja:
– za evakuacijo prebivalstva so predvidene javne poti in območja varnih in dostopnih delov naselij kot so športna igrišča 

in večje javne površine, trgi in parkirišča in objekti Kulturni dom Šentrupert, Telovadnica OŠ dr. Pavla Lunačka, Šentrupert,
– za pokop ljudi: obstoječa pokopališča z bližnjo okolico,
– za deponijo ruševin: pridobivalni prostor kamnoloma Zabukovje,
– za kontaminirane odpadke: centralno odlagališče Globoko.
Območja za dekontaminacijo ljudi, živali, opreme in tehnike, območja evakuacijskih zbirališč, območja za urejanje začasnih 

bivališč, za skladiščenje opreme in sredstev za zaščito in reševanje se načrtujejo v skladu z načrtom civilne zaščite. 
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2.5.3. Posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora, pomembne  
z vidika krajinskih ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti

32. člen
Območje Občine Šentrupert, sodi zaradi vrednot kulturne krajine med posebna območja, kjer se skrbno ravna pri ohranjanju 

in razvijanju prepoznavnih kvalitet prostora. Za kulturno krajino Dolenjske je značilno prepletanje njivskih, travniških in gozdnih 
površin, ki se sklada z gručasto poselitvijo v vasicah z dominantnimi zvoniki in z vinogradi na pobočjih z značilnimi zidanicami, 
razporejenimi vzdolžno po slemenih. Za ohranjanje identitete in kakovostnih značilnosti je pomembno ohranjanje in razvoj primarnih 
dejavnosti, ki soustvarjajo kulturno krajino.

Posebna območja ohranjanja narave so območja Nature 2000, območja naravnih vrednot in ekološko pomembna območja.  
Posebne lokacije, ki so pomembne z vidika urbanističnih in arhitekturnih značilnosti naselbinske dediščine so vaško jedro 

Šentruperta in območje Vesele gore.

2.6. Usmeritve za določitev namenske rabe prostora (grafični prikaz na karti 0-05)

33. člen
Usmeritve za razporejanje dejavnosti so določene z načrtovano osnovno in podrobno namensko rabo prostora. 
Osnovna namenska raba prostora je določena v grafičnih prikazih in obsega:
– stavbna zemljišča,
– kmetijska zemljišča,
– gozdna zemljišča,
– vodna zemljišča,
– druga zemljišča.
Poselitev se usmerja v območja in na površine stavbnih zemljišč. V območja in površine za poselitev se bodo usmerjale 

dejavnosti v skladu s podrobno namensko rabo prostora
Kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, vodna zemljišča in druga zemljišča so površine primarne rabe prostora in so name-

njena primarnim dejavnostim. 
Na posameznih površinah primarne rabe prostora se lahko odvija tudi rekreacija v naravnem okolju. 
Na območjih drugih zemljišč so območja mineralnih surovin namenjena izkoriščanju in območja mineralnih surovin namenjena 

sanaciji v kmetijska ali gozdna zemljišča.
Strateško načrtovane površine so namenjene razvoju naselij v kasnejših razvojnih obdobjih.

34. člen
Za obstoječe objekte, katerih namembnost odstopa od namembnosti, ki je določena z OPN za posamezno območje ali po-

vršino, OPN določa usmeritev, da se taki objekti lahko nadalje uporabljajo v okviru pridobljenih pravic. 

2.7. Koncept prostorskega razvoja naselja Šentrupert

2.7.1. Območje prostorskega razvoja naselja Šentrupert

35. člen
Koncept prostorskega razvoja naselja Šentrupert podrobneje obravnava naselje Šentrupert in deloma območja naselij Draga, 

Kamnje in Vrh. Območje obsega poleg stavbnih zemljišč tudi manjše površine kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki so funkcionalno 
povezane z območjem razvoja občinskega središča.

2.7.2. Koncept podrobnejše namenske rabe

36. člen
Dolgoročni razvoj naselja Šentrupert povezuje Šentrupert z zaselki na njegovem obrobju v funkcionalno povezano urbano 

celoto, ki ustvarja možnosti za preplet dejavnosti, krepitev osrednjih dejavnosti, razvoj območij za gospodarske dejavnosti in za 
različne oblike bivanja. Dolgoročni razvoj naselja je zasnovan na prenovi središča naselja, razvoju prometnega omrežja, novih 
poselitvenih območij in dopolnjevanju in zaokroževanju razpršenega obrobja.

Upravne dejavnosti občinskega središča in druge osrednje dejavnosti se usmerjajo v središče naselja ter na lokacije, kjer so 
že obstoječe dejavnosti osrednjega značaja. Ureditev središča kraja se dopolnjuje tudi z dejavnostmi gostinstva, turizma in storitev.

Območji za gospodarske dejavnosti izhajata že iz dosedanjih prostorskih aktov in ostajata na istih lokacijah še v naprej. Ne-
katere gospodarske dejavnosti iz Šentruperta se bodo z vzpostavitvijo novih površin za gospodarske dejavnosti v Prelesju lahko 
preselile na novo lokacijo, obstoječe lokacije pa se bodo preuredile za oskrbne, storitvene ali druge centralne dejavnosti. Izboljšavo 
razmer predstavlja novo prometno omrežje.

2.7.3. Koncept prometnega omrežja in javnega potniškega prometa

37. člen
Cilj ureditve prometa in bodočega razvoja je omejitev motornega prometa skozi središče naselja, izboljšanje dostopnosti do 

obstoječih dejavnosti, ki generirajo več prometa ter zagotovitev dostopnosti novim razvojnim območjem. Prometni tokovi naj se 
prenesejo na obod naselja in medsebojno povežejo obstoječe prometne krake.

Za bodoči dolgoročni razvoj naselja Šentrupert se načrtuje nova obodna cesta po obrobju obstoječega naselja tako, da 
medsebojno poveže štiri primarne prometne smeri: Šentrupert–Prelesje, Šentrupert–Slovenska vas, Šentrupert–Draga, Šentru-
pert–Vrh. S to obodno povezavo se ustvari nova primarna povezava, ki medsebojno povezuje obstoječa in nova razvojna območja. 
Razporeditev prometa po obodu naselja bo omogočila omejevanje prometa v središču naselja. 

Avtobusna postaja se načrtuje ob obvoznici in bližini šole. Lega postajališča ob obvoznici omogoča dobro povezavo s sredi-
ščem kraja, šolo in drugimi dejavnostmi ter prometno razbremeni središče. 
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Površine za javna parkirišča se načrtuje na robu obstoječega strnjenega dela naselja in v bližini obvoznice. Parkirišča za 
potrebe posameznih razvojnih območij ali dejavnosti je treba zagotoviti v posameznem razvojnem območju. Obstoječa parkirišča 
na trgu se preseli na obrobje naselja, tako da se osrednje površine namenjajo peš prometu.

2.7.4. Koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja

38. člen
Naselje Šentrupert naj se ureja z ohranjanjem kakovostnih značilnosti in kulturne dediščine. Ohranja naj se kakovostna 

identiteta dominante zvonika in stavbnega volumna cerkve. V naselju naj se ohranjajo skladni vertikalni gabariti in stavbni volumni. 
Posebna pozornost se posveča ohranitvi posamičnih značilnih objektov, ki tvorijo identiteto trškega jedra.

Severozahodno razvojno območje proti Dragi povezuje obstoječe razpršene zaselke v zaokroženo poselitveno območje. 
Na zahodni strani se območje navezuje na obvodni prostor z zelenimi površinami in rekreacijsko povezavo vzdolž Bistrice. V tem 
razvojnem kraku naj se ohranja skladnost vertikalnih gabaritov, oblikovanje objektov je lahko svobodnejše.

Vzhodno obrobje Šentruperta ima že sedaj precej heterogeno tipologijo gradnje, vendar pa skladnost merila še ni preseže-
na. Vzhodno obrobje naj se dopolnjuje z ohranjanjem skladnih vertikalnih gabaritov, oblikovanje objektov je lahko svobodnejše.

Južni rob naselja se ureja kot zelena površina naselja.

2.7.5. Koncept zelenega sistema naselja

39. člen
Vodotok Bistrica je bil v preteklih obdobjih izkoriščan za potrebe obrtništva, povojni prostorski razvoj še ni uspel izrabiti obvo-

dnega prostora za skupno rabo oziroma za javno dostopnost. Z urbanističnim načrtom se obvodni prostor Bistrice namenja vzdolžni 
turistični in rekreacijski povezavi, ki se mestoma razširi v rekreacijske in parkovne površine. Z vzpostavitvijo javne dostopnosti 
obvodnega prostora se omogoči tudi prezentacija vrednot kulturne dediščine in odprejo novi razvojni potenciali.

Obstoječe parkovne površine se povežejo in razširijo z novimi zelenimi površinami oziroma medsebojno povežejo s peš potmi.

2.8. Usmeritve za prostorske izvedbene pogoje – PIP

40. člen
Z OPN se ureja celotni prostor občine razen območij, ki se urejajo z veljavnimi prostorskimi izvedbenimi načrti.
Z izvedbenim delom OPN se začasno urejajo tudi območja načrtovanih OPPN do njihovega sprejetja.

2.9. Usmeritve za občinske podrobne prostorske načrte – OPPN

41. člen
Z OPPN se urejajo območja, kjer je planirano/pričakovano zahtevnejše urbanistično in infrastrukturno urejanje, potrebna nova 

delitev zemljišč (parcelacija) in je za določitev vrste posegov in njihovega oblikovanja potreben načrtovalski proces ter sodelovanje 
javnosti.

Z OPPN se lahko ureja tudi prometna in druga gospodarska javna infrastruktura ter vodnogospodarske ureditve. Območja 
infrastrukturnih OPPN niso določena in niso grafično prikazana. Območja urejanja z OPPN se določijo na podlagi idejnih projektov 
posamezne infrastrukture in vseh spremljajočih ureditev.

Z OPPN se lahko urejajo tudi druga območja, ki niso določena v seznamu OPPN ali grafično prikazana, z namenom:
– urejanja infrastrukture,
– pridobitve lastništva za celovito in racionalno rešitev ureditve območja,
– uskladitve različnih interesov v prostoru, 
– javnosti dela.

3. IZVEDBENI DEL OPN OBČINE ŠENTRUPERT 

3.1. Splošne določbe 

42. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev strateškega dela OPN Občine Šentrupert sprejme izvedbeni del Občinskega 

prostorskega načrta, ki je prostorski izvedbeni akt lokalne skupnosti in določa prostorske izvedbene pogoje za graditev objektov 
in druge posege v prostor.

43. člen
Izvedbeni del OPN določa:
3.1. Splošne določbe
3.2. Skupni prostorski izvedbeni pogoji

3.2.1. Prostorski izvedbeni pogoji za namensko rabo prostora (namembnosti in vrste posegov)
3.2.2. Tolerance glede namenske rabe prostora
3.2.3. Prostorski izvedbeni pogoji za izrabo
3.2.4. Prostorski izvedbeni pogoji za oblikovanje
3.2.5. Prostorski izvedbeni pogoji za parcelacijo
3.2.6. Prostorski izvedbeni pogoji za gospodarsko javno infrastrukturo
3.2.7. Prostorski izvedbeni pogoji za grajeno javno dobro
3.2.8. Prostorski izvedbeni pogoji za ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine, varstvo okolja in varstvo na-

ravnih dobrin
3.2.9. Prostorski izvedbeni pogoji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
3.2.10. Prostorski izvedbeni pogoji za varovanje zdravja
3.2.11. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih OPPN
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3.3. Usmeritve za OPPN
3.4. Posebni prostorski izvedbeni pogoji
3.5. Posebni prostorski izvedbeni pogoji glede varstva okolja – ukrepi za preprečitev, omilitev in odpravo posledic 

vplivov na okolje (omilitveni ukrepi)
3.5.1. Posebni prostorski izvedbeni pogoji za ohranjanje narave

44. člen
Izvedbeni del OPN vsebuje:
Besedilo odloka:
3.1. Splošne določbe 
3.2. Skupni prostorski izvedbeni pogoji
3.3 Usmeritve za OPPN
3.4 Posebni prostorski izvedbeni pogoji
3.5 Posebni prostorski izvedbeni pogoji glede varstva okolja
Grafične prikaze v samostojni mapi 50 x 70 cm:
1.01 Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste, merilo 1:50.000
1.02 Pregledna karta naselij Občine Šentrupert z okrajšavami imen naselij v oznakah EUP, merilo 1:50.000
2.01 Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastruk-

ture, merilo 1:50.000
3.01 do 3.16 Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih 

izvedbenih pogojev, merilo 1:5.000
4.01 do 4.16 Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:5.000
5.01 Pregledna karta občine s prikazom območij OPPN, merilo 1:50.000 

Legenda

45. člen
V odloku so uporabljeni pojmi, ki imajo naslednji pomen:
(1) Primarne dejavnosti po tem odloku so kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov ter rudarstvo. 
(2) Sekundarne dejavnosti po tem odloku so proizvodne in predelovalne dejavnosti ter gradbeništvo.
(3) Terciarne dejavnosti po tem odloku so: trgovina, gostinstvo in storitve, prometne in komunalne dejavnosti, finančno 

posredništvo, poslovanje z nepremičninami. Za gostinstvo po tem odloku se ne šteje bivanje v počitniških hišah in počitniških 
stanovanjih. 

(4) Kvartarne dejavnosti po tem odloku so: zdravstvo, socialno in otroško varstvo, izobraževanje, šport in rekreacija, kultura, 
javna uprava, društva, cerkev in svobodni poklici.

(5) Osnovni (glavni) objekt je objekt, ki je po značaju in dejavnosti osnoven, glaven, prevladujoč; osnovni objekt je na 
gradbeni parceli lahko samostojen ali skupaj s spremljajočimi, enostavnimi in nezahtevnimi objekti.

(6) Spremljajoči objekt je objekt s pomožnim značajem k osnovnemu objektu. Postavljen je na gradbeni parceli skupaj z 
osnovnim objektom, po načinu dovoljevanja posega v prostor pa ne sodi med enostavne in nezahtevne objekte. Spremljajoči 
objekt je lahko postavljen samostojno ali prizidan k osnovnemu objektu na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta (npr. 
garaža, ki presega merila za enostaven ali nezahteven objekt). Spremljajoči objekti ne smejo presegati 60 % zazidane površine 
osnovnega objekta.

(7) Nezahtevni objekti so konstrukcijsko manj zahtevni objekti, za katere je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja za 
gradnjo nezahtevnega objekta.

(8) Enostavni objekti so konstrukcijsko nezahtevni objekti, ki ne potrebujejo posebnega statičnega in gradbenotehničnega 
preverjanja, niso namenjeni bivanju, niso objekti z vplivi na okolje in ne potrebujejo gradbenega dovoljenja.

(9) Javno dostopne površine so površine, na katere ima oziroma mora imeti javnost prost dostop, ne glede na lastništvo.
(10) Zemljišče namenjeno gradnji oziroma gradbena parcela po tem odloku je zemljišče, ki je sestavljeno iz ene ali več 

zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji ali na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki 
služijo obstoječemu objektu ali je predvidena ureditev površin, ki bodo služile predvidenemu objektu. Za zemljišče, namenjeno 
gradnji se v tem odloku uporablja tudi pojem gradbena parcela.

(11) Višina objektov je določena s številom etaž, pri čemer se za stanovanjske objekte upošteva max. kalkulativna etažna 
višina 3 m. Razporeditev etaž je lahko tudi drugačna, vendar skupna višina objekta ne sme presegati kalkulativne višine objekta.

(12) Ureditve infrastrukture so gradnja gradbeno-inženirskih objektov prometnega, energetskega, komunalnega, teleko-
munikacijskega omrežja in tudi izvedba priključkov. 

(13) Vodnogospodarske ureditve so gradnja gradbeno-inženirskih objektov za urejanje voda.
(14) Nadomestitev objekta je pojem, ki ga določa OPN. Pojem »novogradnja kot nadomestitev obstoječega objekta« ni 

enak pojmu »nadomestna gradnja«. Nadomestitev objekta je odstranitev objekta in novogradnja na isti lokaciji, z enakimi ali 
drugačnimi gabariti, odmiki in/ali namembnostjo.

(15) Prekomerno pomeni preko dopustnih meja, ki jih določajo veljavni predpisi na področju varstva okolja, varstva pred 
hrupom, onesnaženjem in drugi sorodni predpisi.

46. člen
meja območja urejanja

(1) Območje urejanja z izvedbenim delom OPN obsega celotno območje Občine Šentrupert, razen območij veljavnih 
prostorskih izvedbenih načrtov. 

(2) Območja veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov so navedena v tabeli 2-1, ki je sestavni del tega odloka.
(3) Meja območja, ki se ureja z izvedbenim delom OPN, meje površin, meje EUP in meje ureditvenih enot so določene v 

grafičnem prikazu 3.01 do 3.16 Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora 
in prostorskih izvedbenih pogojev, merilo 1:5.000.
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47. člen
členitev prostora

(1) Prostorski izvedbeni pogoji so prostorsko določeni za celotno območje občine, za posamezne vrste podrobne namenske 
rabe prostora, za enote urejanja prostora, za ureditvene enote, ponekod pa tudi za posamično parcelo ali lokaliteto.

(2) Namenska raba prostora je členitev prostora na zaokrožena območja s pretežno enotno načrtovano namembnostjo površin 
in objektov. Namenska raba prostora je usklajena v postopku načrtovanja med občino in nosilci urejanja prostora. 

(3) Grafične podloge so uradni podatki GURS (ZKP, REST), uradni podatki MKGP (RABA - gozd 2000). Iz dosedanjega 
prostorskega plana občine so privzete površine stavbnih zemljišč (sz – stavbna zemljišča). Površine voda (V) so prikazane na 
podlagi ZKP 2012 in DOF 5. 

(4) Podrobnejša namenska raba prostora je podrobnejša členitev namenske rabe prostora.
(5) Enote urejanja prostora poselitve so prostorsko in funkcionalno zaokrožena območja stavbnih zemljišč, namenjena po-

selitvi in s pretežno enotno namembnostjo površin in objektov. Enote urejanja prostora (EUP-poselitev) so navedene v tabeli 1-1, 
ki je sestavni del tega odloka.

(6) Enote urejanja odprtega prostora (EUP-OP) so prostorsko in funkcionalno zaokrožena območja odprtega prostora – kra-
jine in vključujejo površine primarne rabe prostora: K, G in V. EUP-OP določajo tudi območja za rekreacijo v odprtem prostoru in 
vinogradniška območja. EUP OP so navedena v tabeli 1-2, ki je sestavni del tega odloka.

(7) Enota urejanja prostora za rekreacijo v odprtem prostoru – EUP rek je prostorsko zaokroženo območje, ki je ob primarni 
rabi namenjeno tudi rekreaciji v odprtem prostoru. EUP-rek prekriva več vrst primarne namenske rabe prostora, ki pa se s tem 
ukrepom ne spreminja. Za EUP-rek so dodatno določeni pogoji glede namembnosti, vrste posegov in za nekatere vrste objektov. 
EUP-rek so podlaga za upravljanje rekreacijskih ali varovanih območij.

(8) Enote urejanja prostora za vinogradniška območja – EUP vin so prostorsko zaokrožena območja primarne rabe in razpr-
šene vinogradniške poselitve, namenjena vinogradništvu in sadjarstvu.

(9) Enote urejanja prostora državnih prostorskih aktov – DPA so prostorsko zaokrožena območja infrastrukturnih objektov, 
ki se urejajo z državnimi uredbami.

(10) Ureditvena enota je prostorsko zaokroženo območje, ki je enako ali manjše od EUP in vsebuje določbe za urbanistično 
in arhitekturno oblikovanje objektov. 

48. člen
skupni in posebni PIP

(1) Skupni prostorski izvedbeni pogoji – PIP veljajo za vse istovrstne namembnosti prostora in ureditvene enote, razen če v 
posebnih pogojih ni določeno drugače. 

(2) Posebni PIP so določeni za posamezne enote urejanja prostora, območja ali lokacije v posebnih določbah tega odloka. 
Veljavnost skupnih pogojev na teh območjih je posebej navedena.

3.2. Skupni prostorski izvedbeni pogoji 

3.2.1. PIP za namensko rabo prostora (namembnosti in vrste posegov)

49. člen
Prostorski izvedbeni pogoji glede namenske rabe prostora in vrste posegov so določeni za posamezne vrste podrobne na-

menske rabe prostora, kot sledi:
(a) območja in površine za poselitev:
1010 območja stanovanj (S)
1011 stanovanjske površine s spremljajočimi dejavnostmi (SS)
1013 površine podeželskega naselja (SK)
1014 površine počitniških hiš (SP)
1016 površine samostojne kmetije (SKk)
1017 površine gospodarskih poslopij kmetije (SKg)

1020 območja za centralne dejavnosti (C)
1021 površine za centralne dejavnosti (CU)
1023 površine za izobraževanje (CDi)
1024 površine za verske dejavnosti (CDc)

1030 območja proizvodnih dejavnosti (I)
1032 gospodarska cona (IG)
1033 površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK)

1040 posebna območja (B)
1041 površine za turizem (BT)
1042 površine za trgovino in storitve (BD)
1047 površine zaporov (BDz)

1050 zelene površine (Z)
1051 površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS)
1052 površine parkov (ZP)
1054 površine pokopališča (ZK)

1060 območja prometne infrastrukture (P)
1061 površine cest (PC)
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1062 površine železnice (PŽ)
1066 ostale prometne površine (PO)

1070 območja komunikacijske infrastrukture (T)

1090 območja okoljske infrastrukture (O)
1091 površine za oskrbo z vodo (Ov)

1110 površine razpršene poselitve (A)
1111 površine razpršene poselitve za zidanice in vinske kleti (Av)
1112 površine razpršene poselitve za kmetije in stanovanja (Ask)
1113 površine razpršene poselitve za turizem (Abt)
1114 površine razpršene poselitve za počitniške hiše (Asp)

(b) površine, ki niso namenjene poselitvi:
2000 kmetijska zemljišča
2010 najboljša kmetijska zemljišča (K1)
2020 druga kmetijska zemljišča (K2)
3010 gozdna zemljišča (G)
3012 gozdna zemljišča – gozd varovalni (Gv)
4010 območja površinskih voda (V)
4011 celinske vode (VC)
5010 območja mineralnih surovin (L)
5011 površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN)
5013 površine nadzemnega pridobivalnega prostora – sanacija v kmetijska zemljišča (LNk)
5014 površine nadzemnega pridobivalnega prostora – sanacija v gozdna zemljišča (LNg)

50. člen
1010 območja stanovanj (S)

Na površinah stanovanj so dopustne naslednje namembnosti oziroma dejavnosti in vrste posegov:
(1011) stanovanjske površine s spremljajočimi dejavnostmi (SS)
(1011a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– bivanje – stanovanja,
– delo na domu brez prekomernih vplivov na stanovanjsko okolje (ne povzročajo večjih vplivov kot bivanje samo),
– terciarne dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti za krajevne potrebe stanovanjskega območja, brez prekomernih vplivov na 

stanovanjsko okolje,
– kvartarne dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti za krajevne potrebe stanovanjskega območja.
(1011b) dopustne so naslednje vrste posegov: 
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov, 
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

(1013) površine podeželskega naselja (SK)
(1013a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– stanovanja,
– kmetije (stanovanje kmetije in kmetijska gospodarska poslopja),
– terciarne in kvartarne dejavnosti,
– proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo 300 m2 in prekomerno ne vplivajo na okolje,
– šport in rekreacija.
(1013b) dopustne so naslednje vrste posegov: 
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov, 
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

(1014) površine počitniških hiš (SP)
(1014a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– sekundarno bivanje v počitniških objektih,
– šport in rekreacija.
(1014b) dopustne so naslednje vrste posegov: 
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, odstranitve objektov; v posameznem objektu je dopustna 

ureditev največ enega počitniškega stanovanja, 
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov, v posameznem objektu je dopustna ureditev največ enega počitniškega stanovanja, 
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
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– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

(1016) površine samostojne kmetije (SKk)
(1016a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– kmetije (stanovanja in gospodarski objekti),
– dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
(1016b) dopustne so naslednje vrste posegov: 
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov, 
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

(1017) površine gospodarskih poslopij kmetije (SKg)
(1017a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– kmetijstvo – samo gospodarski objekti za kmetije.
(1017b) dopustne so naslednje vrste posegov: 
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– novogradnje kmetijskih gospodarskih objektov,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, energetsko, komunalno, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

51. člen
1020 območja centralnih dejavnosti (C)

Na površinah centralnih dejavnosti so dopustne naslednje namembnosti oziroma dejavnosti in vrste posegov:
(1021) površine za centralne dejavnosti (CU)
(1021a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– terciarne dejavnosti,
– kvartarne dejavnosti,
– poslovni prostori (pisarne),
– bivanje/stanovanja,
– proizvodne dejavnosti brez prekomernih vplivov na okolje in brez zunanjih deponij (npr. založništvo, knjigoveštvo in sorodne 

dejavnosti …).
(1021b) dopustne so naslednje vrste posegov: 
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov, 
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

(1023) površine za izobraževanje (CDi)
(1023a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– predšolsko varstvo oziroma vzgoja,
– vse vrste izobraževanja, znanstveno in raziskovalno delo,
– dejavnosti društev,
– rekreacija,
– socialno varstvo.
(1023b) dopustne so naslednje vrste posegov: 
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov, 
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

(1024) površine za verske dejavnosti (CDc)
(1024a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– dejavnosti cerkve,
– versko izobraževanje,
– dejavnosti kulture.
(1024b) dopustne so naslednje vrste posegov: 
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov, 
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.
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52. člen
1030 območja proizvodnih dejavnosti (I)

Na površinah proizvodnih dejavnosti so dopustne naslednje namembnosti oziroma dejavnosti in vrste posegov:
(1032) gospodarska cona (IG)
(1032a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– proizvodne dejavnosti,
– trgovina, storitve, gostinstvo,
– gradbeništvo,
– poslovni prostori (pisarne),
– kvartarne dejavnosti,
– šport in rekreacija,
– v območju bivanje ni dopustno.
(1032b) dopustne so naslednje vrste posegov: 
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov, 
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

(1033) površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK)
(1033a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– proizvodne dejavnosti kmetijstva - farme,
– v območju bivanje ni dopustno razen upravljavca posestva oziroma farme.
(1033b) dopustne so naslednje vrste posegov: 
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov, 
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, energetsko, komunalno, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

53. člen
1040 Posebna območja (B)

V posebnih območjih so dopustne naslednje namembnosti oziroma dejavnosti in vrste posegov:
(1041) površine za turizem (BT)
(1041a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– gostinstvo,
– trgovina in storitve, kot dopolnilna dejavnost osnovni turistični (gostinski) namembnosti, locirane so lahko v kletni in/ali 

pritlični etaži, vendar ne smejo preseči 1/2 zazidane površine objekta v posamezni etaži,
– rekreacija, kulturne dejavnosti in prostori za izobraževanje, kot dopolnilna dejavnost osnovni turistični (gostinski) namemb-

nosti, locirane so lahko v vsaki etaži, vendar ne smejo preseči 1/2 zazidane površine objekta v posamezni etaži,
– zdravstvene dejavnosti,
– stanovanje za lastnika oziroma upravljavca objekta, vendar največ eno stanovanje na objekt.
(1041b) dopustne so naslednje vrste posegov: 
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov, 
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

(1042) površine za trgovino in storitve (BD)
(1042a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– trgovina in storitve (nakupovalna središča), gostinstvo,
– poslovni prostori raznih dejavnosti (pisarne),
– dejavnosti rekreacije, zabave, sprostitve,
– v območju niso dopustna stanovanja/bivanje razen stanovanje za lastnika oziroma upravljavca obstoječega gostinskega 

objekta.
(1042b) dopustne so naslednje vrste posegov: 
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov, 
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

(1047) površine zaporov (BDz)
(1047a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– bivanje,
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– poslovne dejavnosti,
– proizvodne dejavnosti,
– kmetijstvo,
– šport in rekreacija (objekti in površine),
– trgovina samo kot dopolnilna dejavnost k osnovni namembnosti območja.
(1047b) dopustne so naslednje vrste posegov: 
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov, 
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

54. člen
1050 Zelene površine (Z)

Na zelenih površinah so dopustne naslednje namembnosti oziroma dejavnosti in vrste posegov:
(1051) površine za oddih, šport in rekreacijo na prostem (ZS)
(1051a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
območja za rekreacijo in šport na prostem so namenjena športu, rekreaciji in oddihu na prostem in obsegajo le površine igrišč 

(brez objektov visokogradnje) in zelene površine, kot so igrišča, igralni parki, kopališča, plaže, golf, kamp, dopolnilne dejavnosti 
le kot začasni/sezonski objekti.

(1051b) dopustne so naslednje vrste posegov: 
– ureditve športnih, rekreacijskih in zelenih površin, ureditve otroških igrišč, postavitve športne, rekreacijske in parkovne 

opreme (kot so klopi in lope za počitek …),
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka, pomožni objekti so dopustni 

za shranjevanje opreme, garderobe, sanitarije …,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov visokogradnje ni dopustna (razen objektov, določenih v alinejah 3 in 4). 

(1052) površine parkov (ZP)
(1052a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– rekreacija in oddih na javnih parkovnih površinah.
(1052b) dopustne so naslednje vrste posegov: 
– parkovne ureditve in ureditve zelenih površin, ureditve otroških igrišč, postavitve parkovne opreme (kot so klopi, lope za 

počitek …),
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

(1055) površine pokopališča (ZK)
(1055a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– pokopavanje,
– dejavnosti cerkve,
– trgovina kot dopolnilna dejavnost pokopališču (npr. cvetličarna, prodaja kamnoseških izdelkov in sorodne dejavnosti pove-

zane z osnovno namembnostjo območja),
– parkovne površine.
(1055b) dopustne so naslednje vrste posegov: 
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov, 
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov, 
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

55. člen
1060 območja prometne infrastrukture (P)

Na prometnih površinah so dopustne naslednje namembnosti oziroma dejavnosti in vrste posegov:
(1061) površine cest (PC)
(1061a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– dejavnosti cestnega prometa.
(1061b) dopustne so naslednje vrste posegov: 
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov, 
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov, 
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.
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(1062) površine železnice (PŽ)
(1062a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– dejavnosti železniškega prometa.
(10612b) dopustne so naslednje vrste posegov: 
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov, 
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov, 
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno,energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

(1066) ostale prometne površine (PO)
(1066a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– prometne površine in parkirišča.
(1066b) dopustne so naslednje vrste posegov: 
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov, 
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov, 
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

56. člen
1070 območja komunikacijske infrastrukture (T)

Na površinah komunikacijske infrastrukture so dopustne naslednje namembnosti oziroma dejavnosti in vrste posegov:
(1070) območja komunikacijske infrastrukture (T)
(1070a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– dejavnosti telekomunikacij.
(1070b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov, 
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov, 
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

57. člen
1090 območja okoljske infrastrukture (O)

Na površinah okoljske infrastrukture so dopustne naslednje namembnosti oziroma dejavnosti in vrste posegov:
(1091) površine za oskrbo z vodo (Ov)
(1091a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– površine/območja za naprave vodovodnega omrežja (zajetja, rezervoarji …)
(1091b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov, 
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov, 
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

58. člen
1110 območja razpršene poselitve (A)

Na površinah razpršene poselitve so dopustne naslednje namembnosti oziroma dejavnosti in vrste posegov:
1111 površine zidanic (Av) 
(1111a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– kmetijstvo – samo gospodarski objekti za vinogradništvo in druge trajne nasade.
(1111b) dopustne so naslednje vrste posegov: 
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– postavitve/novogradnje gospodarskih objektov za vinogradništvo (zidanice, vinske kleti),
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

1112 površine razpršene poselitve za kmetije in stanovanja (Ask)
(1112a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– kmetije (stanovanje kmetije in kmetijska gospodarska poslopja),
– stanovanja/bivanje,
– gostinstvo, storitvene dejavnosti brez prekomernih vplivov.
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(1112b) dopustne so naslednje vrste posegov: 
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov, 
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, energetsko, komunalno, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

(1113) površine za turizem (Abt)
(1113a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– gostinske nastanitvene dejavnosti.
(1113b) dopustne so naslednje vrste posegov: 
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov, 
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

1114 površine razpršene poselitve za počitniške hiše (Asp)
Za Asp veljajo glede namembnosti oziroma dejavnosti in vrste posegov določbe za namensko rabo SP.

59. člen
(2000) Kmetijska zemljišča (K1 in K2)
(2000a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– kmetijstvo. 
(2000b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– ureditve kmetijskih zemljišč (vse agrarne operacije),
– ureditve infrastrukture, od tega le: 

– rekonstrukcije obstoječih lokalnih cest,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi (objekti klasifikacije CC - SI šifra 22),

– vodnogospodarske ureditve, kot so vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč, sistemi za namakanje 
in osuševanje, akvadukti, 

– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka.

60. člen
(3010) Gozdna zemljišča (G in Gv)
(3010a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– gozdarstvo in kmetijstvo,
– šport in rekreacija, če omogočata ohranjanje prvotne funkcije zemljišča,
– lov in ribolov.
(3010b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– ureditve gozdnih zemljišč,
– ureditve za rekreacijo,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka.

61. člen
(4011) Celinske vode (VC)
(4011a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– vodnogospodarske dejavnosti.
(4011b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka.

62. člen
5010 območja mineralnih surovin (L)

V območjih mineralnih surovin so dopustne naslednje namembnosti oziroma dejavnosti in vrste posegov:
(5011) površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN):
(5011a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– izkoriščanje mineralnih surovin,
– proizvodne dejavnosti, povezane z mineralnimi surovinami, gradbeništvo.
(5011b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– raziskovanje, izkoriščanje, sanacija,
– ureditve infrastrukture (prometno, energetsko, komunalno, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka.

(5013) površine nadzemnega pridobivalnega prostora – sanacija v kmetijska zemljišča (LNk):
(5012a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– kmetijstvo.
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(5012b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– sanacija (brez izkoriščanja mineralnih surovin) in rekultivacija v kmetijska zemljišča,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka.

(5014) površine nadzemnega pridobivalnega prostora – sanacija v gozdna zemljišča (LNg):
(5013a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– gozdarstvo.
(5013b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– sanacija (brez izkoriščanja mineralnih surovin) in rekultivacija v gozdna zemljišča,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka.

63. člen
EUP rek – enote urejanja prostora za rekreacijo v odprtem prostoru:
(a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– na površinah primarne rabe prostora še športna in rekreacijska raba, ki trajno ne spreminja osnovne namembnosti površin,
– na stavbnih zemljiščih znotraj EUP za rekreacijo vse vrste namembnosti oziroma dejavnosti, ki so dopustne za posamezno 

podrobnejšo namensko rabo površin,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov za šport in rekreacijo, storitve za šport in rekreacijo ter gostinstvo 

brez nastanitvenih kapacitet, 
– spremembe namembnosti objektov za kmetijstvo, enostavnih in nezahtevnih objektov niso dopustne.
(b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– na površinah primarne rabe prostora:

– gradnja sprehajalnih poti, rekreacijskih izhodišč in sorodne rekreacijske infrastrukture,
– gradnja športnih in rekreacijskih naprav in druge infrastrukture za potrebe rekreacije,
– krčitev gozda za potrebe rekreacije,

– na stavbnih zemljiščih znotraj EUP za rekreacijo vse vrste posegov, ki so dopustni za posamezno podrobnejšo namensko 
rabo površin,

– dopustne postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– postavitve objektov visokogradnje in rekreacijskih površin, ki imajo značaj graditve in trajno spreminjajo namensko rabo 

(npr. tenis igrišča ipd.) niso dopustne.
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

64. člen
EUP vin – enote urejanja prostora vinogradniških območij
(a) dopustna so naslednje namembnosti:
– na primarni rabi prostora vse vrste namembnosti oziroma dejavnosti, ki so dopustne za posamezno podrobnejšo namensko 

rabo prostora,
– na stavbnih zemljiščih vse vrste namembnosti oziroma dejavnosti, ki so dopustne za posamezno podrobnejšo namensko 

rabo prostora.
(b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– na površinah primarne rabe prostora:

– krčitev gozda za potrebe vinogradništva,
– na stavbnih zemljiščih znotraj EUP vinogradniških območij vse vrste posegov, ki so dopustni za posamezno podrobnejšo 

namensko rabo površin,
– dopustne postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

3.2.2. Tolerance glede namenske rabe prostora 

65. člen
(1) Za obstoječe objekte z namembnostjo, ki ni v skladu z OPN, je dopustna nadaljnja raba objekta, v skladu s pridobljenim 

dovoljenjem in v okviru veljavnih okoljskih predpisov (hrup, varstvo okolja …). Dopustna je sprememba namembnosti v okviru 
dopustnih dejavnosti, ki jih določa OPN, za obseg novih ali povečanih dejavnosti (kapacitet) je potrebno zagotoviti parkirišča v 
okviru določb OPN.

(2) Za obstoječe objekte, ki presegajo merila za urbanistično in arhitekturno oblikovanje po OPN (npr. objekt nima funkcio-
nalnega zemljišča ali nima zadostnih odmikov od parcelne meje, nima zadostne velikosti zemljiške/gradbene parcele…) je dopu-
stna nadaljnja raba objekta, v skladu s pridobljenim dovoljenjem in raba v okviru dopustnih dejavnosti. Dopustna je sprememba 
namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti, ki jih določa OPN, za obseg novih ali povečanih dejavnosti (kapacitet) je potrebno 
zagotoviti parkirišča v okviru določb OPN. Dopustne vrste posegov so: 

– rekonstrukcija ob pogojih za arhitekturno oblikovanje za novogradnje, 
– dozidave, nadzidave niso dopustne,
– podkletitev v gabaritu obstoječega tlorisa,
– nadomestitev objekta – v enakih ali manjših gabaritih. 
(3) Za obstoječe objekte, ki presegajo merila za urbanistično in arhitekturno oblikovanje po OPN (t.j. obstoječi objekt ima 

manjše odmike od predpisanih, ima pa zadostno velikost zemljiške/gradbene parcele, velikost parcele omogoča dozidave ali 
tudi novogradnje) je dopustna nadaljnja raba objekta, v skladu s pridobljenim dovoljenjem in raba v okviru dopustnih dejavnosti. 
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Dopustna je sprememba namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti, ki jih določa OPN, za obseg novih ali povečanih dejavnosti 
(kapacitet) je potrebno zagotoviti parkirišča v okviru določb OPN. Dopustne vrste posegov so: 

– rekonstrukcija ob pogojih za arhitekturno oblikovanje za novogradnje, 
– dozidave, nadzidave so dopustne pod pogoji za novogradnje objektov,
– dopustna je podkletitev objekta,
– izjemoma so v območju kulturne dediščine (urbanistična, stavbna dediščina) dopustne dozidave, nadzidave in podkletitev 

z manjšimi odmiki od dopustnih za novogradnje, vendar le s soglasjem soseda,
– nadomestitev objekta – v enakih ali manjših gabaritih; v večjih gabaritih pa v skladu z zgornjimi alinejami.

3.2.3. Prostorski izvedbeni pogoji za izrabo

66. člen
Pogoji glede izrabe so določeni v PIP za urbanistično oblikovanje.

3.2.4. Prostorski izvedbeni pogoji za oblikovanje 

67. člen
Prostorski izvedbeni pogoji za oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor so:
– PIP za urbanistično oblikovanje,
– PIP za arhitekturno oblikovanje,
– PIP za oblikovanje v ureditvenih enotah,
– PIP za oblikovanje drugih posegov v prostor.

3.2.4.1. Prostorski izvedbeni pogoji za urbanistično oblikovanje

68. člen
faktor zazidanosti (FZ)

(1) Faktor zazidanosti je razmerje med zazidano površino objekta (stavbiščem) in površino gradbene parcele. Faktor zazida-
nosti izraža delež stavbišča na gradbeni parceli.

(2) Zazidana površina objekta (stavbišče) je površina, ki jo tvori zunanji obod objekta v ravnini pritličja.
(3) V zazidano površino za izračun faktorja zazidanosti se štejejo:
– površina navpične projekcije pritlične etaže na vodoravno ravnino (sem sodijo vsi zaprti prostori objekta, letni vrtovi, zaste-

kljeni prostori, arkade ipd. stavbni deli),
– previsni deli stavbe (površine stavbe, ki so pokrite in zaprte najmanj s treh strani) nad zazidano površino osnovnega stavb-

nega volumna in prav tako tvorijo volumen stavbe,
– površina kleti oziroma drugih podzemnih delov objekta, ki segajo nad nivo urejenega terena.
(4) V zazidano površino za izračun faktorja zazidanosti se ne štejejo vkopane kletne etaže, zunanja stopnišča, zunanje klan-

čine, balkoni, nadstreški, sončni zasloni, enostavni in nezahtevni objekti.

69. člen
faktor izrabe (FI)

(1) Faktor izrabe je razmerje med bruto etažno površino objekta (brez kletnih/podzemnih površin) in gradbeno parcelo. Faktor 
izrabe izraža delež bruto etažne površine na gradbeni parceli.

(2) V bruto etažno površino objekta za izračun faktorja izrabe se štejejo:
– bruto površine vseh nadzemnih etaž, ki so pokrite in zaprte najmanj s treh strani (loggia), upoštevajoč tudi previsne dele 

etaže (op.: v primeru nagnjene fasade), sem sodijo tudi tlorisne površine, ki niso zaprte z vseh strani do polne višine, so pa pokrite 
– računa se površine do navpične projekcije zunanjega roba krova,

– površina kleti oziroma drugih podzemnih delov objekta, ki segajo nad nivo urejenega terena. 
(3) V bruto etažno površino objekta za izračun faktorja izrabe se ne štejejo: vkopane kletne etaže, prostor znotraj prezrače-

vanih streh, pohodne strehe za potrebe vzdrževanja, enostavni in nezahtevni objekti ter drugi lahko odstranljivi objekti (točkovni 
temelji – lahka konstrukcija).

(4) Izraba prostora se določa tudi s številom stanovanj. Podrobnejši pogoji so določeni v pogojih za oblikovanje v ureditvenih 
enotah.

70. člen
odmiki osnovnih in spremljajočih objektov

(1) Odmiki objektov od gradbene parcele ali regulacijske linije so praviloma min. 4 m. Odmiki so določeni v PIP za ureditvene 
enote. Odmik se meri horizontalno od ravnine najbolj izpostavljenega dela fasade (za izpostavljeni del fasade se ne štejejo venci, 
obrobe in sorodni okrasni elementi fasade).

(2) Manjši odmiki od 4 m so dopustni s pisnim soglasjem soseda oziroma upravljavca javne površine ob zagotovljenih pogojih 
za varnost, rabo in vzdrževanje objekta.

(3) Večje odmike od 4 m je treba zagotoviti v naslednjih primerih:
– objekti, katerih kap ali zg. rob strešnega venca je višji od 8 m, morajo biti odmaknjeni od meje gradbene parcele oziroma re-

gulacijske linije min. 6 m,
– večje odmike od parcelne meje ob ulici oziroma od regulacijske linije morajo biti večji od predpisanih v primeru rekonstrukcije 

ceste in nadomestne gradnje objekta, ko je treba zagotoviti razširitev uličnega profila za izboljšavo varnosti.
(4) Za balkone, ganke in napušče je dopusten odmik 2 m, razen ob javnih prometnih površinah in objektih, kjer gradbena linija 

sovpada z regulacijsko linijo, v teh primerih lahko balkoni, ganki in napušči segajo preko regulacijske linije.
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(5) Dopustna je postavitev dveh stavb v niz (dvojček) tako, da se objekta na eni stranici stikata, pri čemer veljajo ista merila 
izrabe in zazidanosti. 

(6) Objekti na dveh sosednjih lastniških zemljiščih ali gradbenih parcelah se lahko medsebojno stikajo v primeru, ko se lastnika 
sosednjih zemljišč pismeno sporazumeta za takšno ureditev in so pri tem zagotovljeni vsi pogoji za varnost, rabo in vzdrževanje 
objekta. 

(7) Spremljajoči objekt (kot npr. garaža, ki presega velikost enostavnega ali nezahtevnega objekta) se lahko stika z osnovnim 
objektom. Za odmike spremljajočih objektov veljajo določbe za odmike osnovnih objektov.

(8) Gradnja podpornih zidov, višjih od 1,5 m, za potrebe javne gospodarske infrastrukture je dopustna do meje gradbene 
oziroma zemljiške parcele in do regulacijske linije oziroma meje javne prometne površine. 

(9) Gradnja podpornih zidov, višjih od 1,5 m, za ne-javne potrebe je dopustna z odmikom min. 60 cm do meje gradbene oziroma ze-
mljiške parcele in min. 60 cm od regulacijske linije oziroma meje javne prometne površine s pisnim soglasjem soseda in upravljavca javne 
površine. Podporni zidovi ob regulacijski liniji oziroma ob javni cesti morajo biti postavljeni izven pregledne berme (polja preglednosti).

Gradnja podpornega zida ob medsosedski meji je dopustna, če ni možna drugačna ureditev višinskih razlik na meji in se 
lastniki zemljišč o tem sporazumejo. 

(10) Gradnja osnovnih in spremljajočih objektov, kjer je dopustna lega do regulacijske linije ali do meje javne površine, je 
dopustna, če na tem odseku ni planirana rekonstrukcija oziroma širitev ceste ali druge gospodarske javne infrastrukture. Odmike 
presodi upravljavec javne površine glede na načrtovane ureditve in dejanske razmere na terenu.

(11) Stavbe morajo biti odmaknjene od gozdnega roba vsaj 20 m, ostali objekti in ureditve, ki so na nivoju zemljišča, pa morajo 
biti odmaknjeni od nove meje gozda vsaj 1 m. S soglasjem javne gozdarske službe je možna tudi gradnja bliže gozdnemu robu.

3.2.4.2. Prostorski izvedbeni pogoji za urbanistično oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov

71. člen
lega nezahtevnih in enostavnih objektov

(1) Gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov je določena v tabeli 3, ki je sestavni del odloka. 
(2) Začasni objekti za turistično ponudbo (kot npr. kiosk, gostinski vrt, pokriti prostor, oder z nadstreškom, cirkus, tribuna) 

morajo biti postavljeni tako, da ne ovirajo osnovnega toka peš prometa in funkcionalno oviranih ljudi, da ne ovirajo prometa inter-
ventnih vozil in vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.

(3) Nezahtevnih in enostavnih pomožnih infrastrukturnih objektov (kot npr. bazna postaja, kiosk za meritev stanja okolja, 
energetski in telekomunikacijski objekti) ni dopustno postavljati v območjih ali v neposredni bližini objektov naravnih vrednot in 
kulturne dediščine.

72. člen
odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov

(1) Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov (kot npr.: objekt za rejo živali, pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, objekti za 
kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov in sorodni) morajo biti:

– 4 m od meje gradbene parcele ali regulacijske linije, 
– manjši odmik je dopusten s pisnim soglasjem soseda oziroma upravljavca javne površine ob zagotovljenih pogojih za 

varnost, rabo in vzdrževanje objekta,
– večje odmike je treba zagotoviti v primeru rekonstrukcije ali novogradnje ceste in jih določi upravljavec javne površine.
(2) Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov (kot npr.: majhna stavb, majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave, 

mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznic, rezervoar, vodnjak, vodomet, samostojno parkirišče, športno igrišče na 
prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na 
smučišču in sorodni objekti) morajo biti:

– 2 m od meje gradbene parcele ali regulacijske linije, 
– manjši odmik je dopusten s pisnim soglasjem soseda oziroma upravljavca javne površine ob zagotovljenih pogojih za 

varnost, rabo in vzdrževanje objekta,
– večje odmike je treba zagotoviti v primeru rekonstrukcije ali novogradnje ceste in jih določi upravljavec javne površine.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti (kot npr.: pomožni objekt v javni rabi, podporni zid, pomožni komunalni objekt, priklju-

ček na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot, pomol, objekt za 
oglaševanje in sorodni) so lahko postavljeni do parcelne meje s pisnim soglasjem soseda oziroma upravljavca javne površine ob 
zagotovljenih pogojih za varnost, rabo in vzdrževanje objekta. Ograje je dopustno postaviti do meje zemljiške parcele brez soglasja 
soseda, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče.

73. člen
namestitev naprav kot investicijska vzdrževalna dela

Enostavne naprave za proizvodnjo električne energije je dopustno namestiti:
– na ali v zgradbo ali gradbeno inženirski objekt, v tem primeru enostavna naprava ne sme presegati višine zgradbe,
– na gradbeno parcelo, v tem primeru naprava ne sme presegati višine zgradbe, odmik enostavne narave od zgradbe pa ne 

sme biti večji od višine zgradbe.
Klima naprave, vetrnice za proizvodnjo električne energije in sorodnih naprav ni dopustno nameščati na fasade, ki so ob ulici.

3.2.4.3. Prostorski izvedbeni pogoji za arhitekturno oblikovanje

74. člen
višina objektov

(1) Višina in etapnost objektov sta določeni za posamezne vrste objektov v pogojih za oblikovanje v ureditvenih enotah 
oziroma v posebnih PIP. 
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(2) Pri določanju višine objektov je treba poleg predpisanih dopustnih višin za posamezne vrste objektov upoštevati tudi 
vertikalni gabarit naselja oziroma zaselka, tako da novi objekti po višini ne izstopajo iz celotne podobe naselja oziroma zaselka. 

75. člen
klet

(1) Osnovni in spremljajoči objekti so lahko podkleteni. Kletnih etaž je lahko več, razen v primeru omejitev zaradi varstva 
podtalnice ali drugih varstvenih razlogov.

(2) Površina kleti je lahko večja od tlorisa pritličja, če se s tem ne onemogoča ohranitev ali zasaditev dreves in grmovnic v 
skladu z varovanimi vrednotami in določbami za zagotovitev deleža zelenih površin na gradbeni parceli.

(3) Odmik kleti od parcelne meje mora biti min. 4 m, manjši odmik je dopusten s pisnim soglasjem soseda.
(4) Površina kletne etaže, ki je v celoti vkopana in ne sega nad koto novo urejenega terena, se ne šteje v površino objekta 

za izračun faktorja zazidanosti in faktorja izrabe.
(5) Kletna etaža, ki sega nad koto urejenega terena, se šteje v zazidano in bruto etažno površino v naslednjih primerih:
– če podzemne etaže segajo nad nivo urejenega terena in so prostori kletne etaže osvetljeni (na fasadi kletne etaže okna 

ali vrata), v tem primeru se upošteva površina osvetljenih prostorov oziroma najmanj površina, ki jo tvorijo širina dela fasade z 
odprtinami in polovica globine kletne etaže,

– v zazidano površino se štejejo tudi tisti deli podzemnih etaž objekta, ki pretirano segajo iz raščenega terena in so bili kasneje 
zasuti; za pretirano izstopajoče dele se štejejo tisti deli stavbe, ki segajo nad linijo terena, ki povezuje zgornjo in spodnjo koto 
gradbene parcele, dopustna toleranca je nagib terena 2:1, ki se ga prikaže od spodnje kote gradbene parcele. 

(6) Pri rekonstrukciji in nadomestitvi obstoječega objekta je dopustna gradnja kleti v okviru tlorisa (zazidane površine) objekta.

76. člen
mansarda in podstrešni prostori

Mansarda je lahko izvedena v dveh etažah pri enakih/nespremenjenih pogojih za višino objekta, oblikovanje strehe in strešnih 
elementov.

Površine mansarde se štejejo v bruto etažno površino objekta in faktor izrabe.

77. člen
kolenčni zid

Višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je določena s skupno višino kolenčnega zida, kapne lege in strešne konstruk-
cije. Višino se meri na zunanji strani zunanjega zida (nosilne konstrukcije). Višino strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu se meri 
v vertikalni smeri od zgornje kote nosilne konstrukcije stropa zadnje polne etaže (od betonske plošče ali stropnika, brez tlaka) do 
zgornje linije nosilne konstrukcije strehe (kot npr. špirovca ali strešne plošče). 

Višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je določena za posamezne vrste objektov v določbah za oblikovanje v uredi-
tvenih enotah. 

Navedene višine strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu se uporabijo kot merilo tudi v primerih, ko streha nima običajne izvedbe 
s kolenčnim zidom in kapno lego (kot npr. streha brez kapne lege ali masivna izvedba v betonu ali izvedba z večetažnimi prostori).

Mera oziroma višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je razvidna v grafičnih prikazih, ki so sestavni del obrazložitve 
odloka.

78. člen
streha

Oblika in naklon strehe sta določena v pogojih za oblikovanje v ureditvenih enotah oziroma v posebnih PIP.

79. člen
odpiranje strešin

(1) Vrste odpiranja strešin so določene v PIP za ureditvene enote.
(2) Odpiranje strešin stanovanjskih stavb je dopustno s strešnimi okni in v obliki frčad. 
Strešine frčad morajo imeti prečno dvokapnico z enakim naklonom kot osnovna streha (toleranca 10°) ali enokapnico (na 

fertah) z nižjim naklonom od osnovne strehe. Strešine frčad ne smejo segati nad sleme osnovne strehe.
Razmerje frčad na stanovanjskih objektih mora biti usklajeno s celotno fasado objekta. Celotna dolžina frčad na strehi ne 

sme presegati ene tretjine dolžine strehe (širina frčad in strešine se meri v osi okna frčade). V primeru dveh etaž v mansardi so v 
spodnji etaži dopustne frčade, zgornja etaža ima lahko le strešna okna.

(3) Odpiranje strešin gospodarskih poslopij kmetijskih in objektov gospodarskih dejavnosti za potrebe prezračevanja, osve-
tlitve in drugih funkcionalnih potreb, je dopustno s strešnimi okni in pultnimi frčadami (frčadami na fertah), katerih naklon je manjši 
do 10° od naklona osnovne strehe, skupna dolžina frčad ne sme presegati polovice dolžine strešine gospodarskega poslopja. 
Dopustne so tudi prezračevalne odprtine v slemenu strehe in druge oblike odpiranja strešin.

(4) Oblikovanje odpiranja strešin drugih vrst objektov ni predpisano. 

80. člen
kritina

(1) Strehe s strešinami v nagibu morajo biti krite s kritino opečne ali sive barve, dopustni so tudi odtenki temnejše sive in 
rjave barve. 

(2) Strehe v območjih varstva kulturne dediščine in vplivnih območjih varstva kulturne dediščine morajo biti krite s kritino, 
značilno in prevladujočo za to območje. Dopustne so kritine z majhnimi strešniki oziroma kritino, ki ima teksturo drobnih strešnikov.

(3) Pločevinasta kritina, ki ne oksidira in/ali ima odsev, ni dopustna. Pločevinasta kritina v polmat sijaju je dopustna.
(4) Kritine z odsevom niso dopustne (npr. glaziran strešnik je še sprejemljiv), razen za manjše površine arhitekturnih elemen-

tov (kot. npr. steklene nadstrešnice nad vhodi, ob objektih nad pločnikom, strehe arkadnih hodnikov, nad prehodi in postajališči ipd.).
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81. člen
odstranitev objekta

V primeru, da se ob gradnji novega objekta ohrani del obstoječega objekta, del pa odstrani, je potrebno ohranjeni del obsto-
ječega in nov objekt povezati v enotno in skladno oblikovano stavbno maso; nakloni strešin in kritina morajo biti enaki.

82. člen
podporni zidovi višine nad 1,5 m

(1) Gradnja podpornih zidov, višjih od 1,5 m, za potrebe javne gospodarske infrastrukture se v naseljih priporoča v tera-
sah/kaskadah. 

(2) Pri gradnji podpornih zidov, višjih od 2,2 m, za ne-javne potrebe in ob javni površini, zgornji rob podpornega zida ne sme 
presegati navidezne ravnine v nagibu 1:1, katere slednica je regulacijska linija na višini 2,2 m nad koto urejene javne površine. 
Prekomerni negativni vplivi (kot npr. preliv meteorne vode, spiranje zemlje ali kamenja ipd. vplivi) iz višje ležečih zemljišč morajo 
biti preprečeni.

(3) Pri gradnji podpornih zidov, višjih od 2,2 m, ob medsosedski meji, zgornji rob podpornega zida ne sme presegati navi-
dezne ravnine v nagibu 1:1, katere slednica je regulacijska linija na višini 2,2 m nad koto urejene površine spodaj ležeče parcele. 
Prekomerni negativni vplivi (kot npr. preliv meteorne vode, spiranje zemlje ali kamenja ipd. vplivi) iz višje ležečih zemljišč morajo 
biti preprečeni. 

3.2.4.4. Prostorski izvedbeni pogoji za arhitekturno oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov

83. člen
nezahtevni in enostavni objekti 

Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti izvedeni tako, da so lahko odstranljivi in je po njihovi odstranitvi možna enostavna 
vzpostavitev prejšnjega stanja v prostoru. 

84. člen
ograje do višine 3 m 

(1) Višina ograje ob javni površini je dopustna do višine 1,2 m; višje ograje so ob javni površini dopustne le kot protihrupne 
ali zaščitne ograje. Višina medsosedske ograje je dopustna do višine 2 m.

(2) Oblikovanje ograj ob javnih površinah v ureditvenih enotah "v" – vas naj se zgleduje po tradicionalnih primerih ograjevanja 
parcel.

(3) Protihrupne ograje v vaških naseljih in zunaj naselij naj bodo pretežno lesene ali ozelenjene. 

85. člen
škarpe in podporni zidovi do 1,5 m

(1) Gradnja podpornih zidov je dopustna na nagnjenem terenu, ko je potrebna trdnejša ureditev brežin in druge rešitve niso 
izvedljive oziroma ne zagotavljajo varnosti. 

(2) Gradnja podpornih zidov za potrebe izravnave vrta okrog objekta ni sprejemljiva. Nasipavanje površin za zasebne potrebe 
(vrtovi ipd.) na gradbenih parcelah je dopustno do nagibov naravnega posipa. 

(3) Gradnja podpornega zida ob medsosedski meji je dopustna, če ni možna drugačna ureditev višinskih razlik na meji in se 
lastniki zemljišč o tem sporazumejo. Prekomerni negativni vplivi (kot npr. preliv meteorne vode, spiranje zemlje ali kamenja ipd. 
vplivi) iz višje ležečih zemljišč morajo biti preprečeni. 

86. člen
objekti za oglaševanje 

(1) Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno na objektih in/ali na funkcionalnih zemljiščih teh objektov, v katerih se izvaja 
oglaševana dejavnost ali na drugem stavbnem zemljišču naselja. Postavitev oglasnega panoja ali drugega sorodnega objekta/kon-
strukcije za oglaševanje nad sleme objekta ni dopustna.

(2) Oglasne panoje ali druge sorodne objekte za oglaševanje je dopustno postavljati v skladu z odlokom o plakatiranju in 
oglaševanju v občini.

(3) Oglasne panoje ali druge sorodne objekte za oglaševanje ni dopustno postavljati na: 
– na površinah naravnih vrednot in površinah s kulturno dediščino, 
– na kmetijskih in gozdarskih objektih na površinah primarne namenske rabe.
(4) Izvesne table in napisi nad vhodi in izložbami morajo biti nameščeni najmanj 2,3 m nad pločnikom.

3.2.4.5. Prostorski izvedbeni pogoji za oblikovanje v ureditvenih enotah

87. člen
(1) Z ureditvenimi enotami so določeni PIP za urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor. 

Naziv ureditvene enote je lastno ime tipa ureditvene enote in ne pomeni dopustne dejavnosti.
(2) OPN določa PIP za naslednje ureditvene enote:
v vas (strnjena zazidava prostostoječih objektov srednjega merila)
vv  vaška zazidava v vinogradniških območjih
vz zidanice 
e enodružinska zazidava (zazidava prostostoječih objektov manjšega merila)
w počitniški objekti
x svojstveno oblikovanje
b bloki (zazidava prostostoječih objektov ali objektov v nizu srednjega merila)
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d dvoranski objekti (prostostoječi ploščati objekti srednjega do velikega merila)
n infrastrukturni objekti in naprave
p prometne površine
zp parkovne površine
zk pokopališča
0 ni predpisan tip oblikovanja.

88. člen
UREDITVENA ENOTA VAS (v)
(1) V ureditveni enoti vas (v) se mora arhitekturno oblikovanje posegov zgledovati po oblikovnih kvalitetah krajevno značilne 

arhitekture. Objekti morajo biti oblikovani v takšnih razmerjih in velikosti, da so skladni s sosednjimi objekti v naselju ali gruči. Tlo-
ris, višina in razmerja novega stavbnega volumna ne sme bistveno odstopati od razmerij in velikosti sosednjih objektov. Bistveno 
preseganje skladnega merila ni dopustno.

(2) merila in pogoji za stanovanjske stavbe:
– faktor zazidanosti (FZ) do 0,3,
– faktor izrabe(FI) do 0,75,
– zazidana površina stavbe je lahko največ 280 m2,
– odmiki: poleg skupnih PIP glede odmikov v poglavju o urbanističnem oblikovanju veljajo še:

– odmiki med objekti: stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje na isti gradbeni oziroma lastniški parceli se lahko stikata,
– več stanovanjskih objektov na isti gradbeni oziroma lastniški parceli se lahko medsebojno stika, pri tem je treba zagotoviti 

možnost, da se posamezni objekt lahko uporablja samostojno (npr. v primeru spremembe lastništva), da je zagotovljena varnost, 
raba in vzdrževanje posamičnega objekta,

– tloris: podolgovat z razmerjem osnovnih stranic tlorisa vsaj 1:1,25, 
– višina: 

– do K+P+1+M, pritličje pri vhodu je lahko največ 30 cm nad urejenim terenom, razen na pobočju, kjer je vhod lahko največ 
100 cm nad urejenim terenom, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 80 cm,

– ali do K+P+M, pritličje pri vhodu je lahko največ 30 cm nad terenom, razen na pobočju, kjer je vhod lahko največ 100 cm 
nad urejenim terenom, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 180 cm,

– za objekte, katerih širina je 8 m ali manj, je dopustna max. višina objekta K+P+M, višina strešne konstrukcije pri kolenč-
nem zidu je lahko največ 160 cm, pritličje objekta je lahko največ 30 cm nad urejenim terenom, razen na pobočju, kjer je vhod 
lahko največ 100 cm nad urejenim terenom,

– v primeru nagnjenega terena lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren, 
– streha: 

– naklon 30° do 45°, drugačen naklon na osnovni strehi je dopusten v primeru rekonstrukcije obstoječe položnejše ali 
strmejše strehe in je ta pogojena s celovitim oblikovanjem ali zasnovo objekta, drugačen naklon je dopusten na sekundarnih stre-
hah, ki lahko obsegajo do 40 % ploskve vseh strešnih ploskev, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, ki obsega min. 60 % strešnih 
ploskev (merjeno v horizontalni ravnini), 

– širina napušča min. 60 cm, 
– sleme v smeri daljše stranice objekta,

– odpiranje strešin: dopustne so frčade in strešna okna.
(3) merila in pogoji za kmetijska gospodarska poslopja:
– faktor zazidanosti (FZ) do 0,5,
– odmiki: poleg skupnih PIP glede odmikov v poglavju o urbanističnem oblikovanju veljajo še:

– odmiki med objekti: medsebojno se na isti gradbeni parceli lahko stikajo gospodarska poslopja ter stanovanjski objekt 
in gospodarsko poslopje,

– tloris: podolgovat, z razmerjem osnovnih stranic tlorisa vsaj 1:1,25,
– višina gospodarskega poslopja: do K+P+M oziroma max. 7 m do kapi, pritličje do 30 cm nad dvoriščem oziroma urejenim 

terenom, v primeru nagnjenega terena lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren,
– v primeru nagnjenega terena je največja višina objekta, ki sega nad urejen teren, lahko največ dve polni etaži, 
– streha: 

– naklon 30° do 45°, drugačen naklon na osnovni strehi je dopusten v primeru rekonstrukcije obstoječe položnejše ali str-
mejše strehe ali če funkcija objekta zahteva večjo širino objekta, ki presega 11,5 m, drugačen naklon je dopusten na sekundarnih 
strehah, ki lahko obsegajo do 40 % ploskve vseh strešnih ploskev, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, ki obsega min. 60 % strešnih 
ploskev (merjeno v horizontalni ravnini),

– širina napušča min. 60 cm, 
– sleme v smeri daljše stranice objekta,

– odpiranje strešin: dopustne so frčade, strešna okna in druge oblike.
(4) merila in pogoji za gospodarske objekte
– faktor zazidanosti (FZ) do 0,3,
– zazidana površina stavbe je lahko največ 300 m2,
– odmiki: poleg skupnih PIP glede odmikov v poglavju o urbanističnem oblikovanju veljajo še:

– odmiki med objekti: medsebojno se na isti gradbeni parceli lahko stikajo gospodarski objekti ter stanovanjski objekt z 
gospodarskim objektom 

– tloris: podolgovat, z razmerjem osnovnih stranic tlorisa vsaj 1:1,25,
– višina gospodarskega poslopja: do K+P+M oziroma max. 7 m do kapi, pritličje do 30 cm nad dvoriščem oziroma urejenim 

terenom, v primeru nagnjenega terena lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren,
– streha: 

– naklon 30° do 45°, drugačen naklon na osnovni strehi je dopusten v primeru rekonstrukcije obstoječe položnejše ali str-
mejše strehe ali če funkcija objekta zahteva večjo širino objekta, ki presega 11,5 m, drugačen naklon je dopusten na sekundarnih 
strehah, ki lahko obsegajo do 40 % ploskve vseh strešnih ploskev, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme v smeri daljše stranice 
objekta, ki obsega min. 60 % strešnih ploskev (merjeno v horizontalni ravnini), 

– odpiranje strešin: dopustne so frčade, strešna okna in druge oblike.
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(5) objekti terciarnih in kvartarnih dejavnosti
– faktor zazidanosti (FZ) do 0,3,
– faktor izrabe(FI) do 0,5,
– zazidana površina stavbe je lahko največ 300 m2,
– odmiki: veljajo skupni PIP,
– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:1,25,
– višina stavbe: do K+P+1+M, pritličje do 30 cm nad dvoriščem oziroma urejenim terenom, na delu površine objekta so do-

pustne tudi vmesne etaže za poslovne prostore, garderobe in podobne namene, ki ne potrebujejo velike etažne višine, v primeru 
nagnjenega terena lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren,

– streha: 
– naklon 30° do 45°, drugačen naklon na osnovni strehi je dopusten v primeru rekonstrukcije obstoječe položnejše ali 

strmejše strehe in je ta pogojena s celovitim oblikovanjem ali zasnovo objekta ali če funkcija objekta zahteva večjo širino objekta, 
ki presega 11,5 m, drugačen naklon je dopusten na sekundarnih strehah, ki lahko obsegajo do 40 % vseh strešnih ploskev, dvo-
kapnica nad osnovnim tlorisom, ki obsega min. 60 % strešnih ploskev (merjeno v horizontalni ravnini),

– širina napušča min. 60 cm, 
– sleme v smeri daljše stranice objekta.

– odpiranje strešin: ni pogojev.

89. člen
UREDITVENA ENOTA ENODRUŽINSKA ZAZIDAVA (e)
(1) merila in pogoji za stanovanjske objekte:
– faktor zazidanosti (FZ) do 0,3,
– faktor izrabe (FI) do 0,75,
– faktor zelenih površin (FP) mora biti 0,3 ali večji,
– v posamezni stanovanjski stavbi so dopustna največ štiri stanovanja,
– zazidana površina stavbe je lahko največ 280 m2,
– odmiki: veljajo skupni PIP,
– višina: 

– do K+P+1+M, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 80 cm,
– ali do K+VP+M, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 180 cm, kota pritličja pri vhodu do 100 cm 

nad urejenim terenom,
– za objekte, katerih širina je 8 m ali manj, je dopustna max. višina objekta K+P+M, višina strešne konstrukcije pri kolenč-

nem zidu je lahko največ 160 cm, pritličje objekta je lahko največ 30 cm nad urejenim terenom, razen na pobočju, kjer je vhod 
lahko največ 100 cm nad urejenim terenom,

– v primeru nagnjenega terena lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren.
(2) merila in pogoji za objekte terciarnih in kvartarnih dejavnosti 
– faktor zazidanosti (FZ) do 0,3,
– faktor izrabe(FI) do 0,5,
– zazidana površina stavbe je lahko največ 300 m2,
– odmiki: veljajo skupni PIP,
– višina stavbe: do K+P+1+M, pritličje do 30 cm nad dvoriščem oziroma urejenim terenom, na delu površine objekta so do-

pustne tudi vmesne etaže za poslovne prostore, garderobe in podobne namene, ki ne potrebujejo velike etažne višine, v primeru 
nagnjenega terena lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren.

90. člen
UREDITVENA ENOTA VAŠKA ZAZIDAVA V VINOGRADNIŠKIH OBMOČJIH (vv)
(1) V ureditveni enoti vaška zazidava v vinogradniških območjih (vv) se mora arhitekturno oblikovanje posegov zgledovati po 

oblikovnih kvalitetah krajevno značilne arhitekture. Bistveno preseganje skladnega merila ni dopustno.
(2) merila in pogoji za stanovanjske stavbe:
– v posamezni stavbi sta dopustni največ dve stanovanji,
– zazidana površina stavbe je lahko največ 150 m2, 
– odmiki: 2,5 m od meje gradbene parcele (brez soglasja soseda, razen za odmik od ceste, kjer je potrebno soglasje upra-

vljavca javne površine), manjši odmik je dopusten s pisnim soglasjem soseda,
– višina: 

– do K+P+M, pritličje pri vhodu je lahko največ 30 cm nad urejenim terenom, razen na pobočju, kjer je vhod lahko največ 
100 cm nad urejenim terenom, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko do 180 cm,

– v primeru nagnjenega terena lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren,
– streha: naklon 30° do 45°, dvokapnica, sleme v smeri daljše stranice objekta,
– odpiranje strešin: dopustna so strešna okna.
(3) merila in pogoji za kmetijska gospodarska poslopja:
– zazidana površina stavbe je lahko največ 280 m2

– odmiki: 
– 2,5 m od meje gradbene parcele (brez soglasja soseda, razen za odmik od ceste, kjer je potrebno soglasje upravljavca 

javne površine), manjši odmik je dopusten s pisnim soglasjem soseda,
– višina gospodarskega poslopja: do K+P+M oziroma max. 7 m do kapi, pritličje do 30 cm nad dvoriščem oziroma urejenim 

terenom, v primeru nagnjenega terena lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren,
– streha: naklon 30° do 45°, dvokapnica, sleme v smeri daljše stranice objekta, drugačen naklon je dopusten v primeru 

rekonstrukcije obstoječe položnejše ali strmejše strehe ali če funkcija objekta zahteva večjo širino objekta, ki presega 11,5 m. 
– odpiranje strešin: dopustna so strešna okna.
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91. člen
UREDITVENA ENOTA ZIDANICE (vz)
merila in pogoji za oblikovanje so:
zidanice:
– gradnja zidanice je dopustna v okviru vinograda ali drugega trajnega nasada na kmetijskih zemljiščih K1 v velikosti nad 

3000 m2, na kmetijskih zemljiščih K2 pa v velikosti nad 1000 m2; omejitev glede velikosti vinograda velja samo za novogradnjo – 
ne pa za rekonstrukcijo, dozidavo in legalizacijo obstoječih objektov,

– v zidanicah je dopustno samo občasno bivanje,
– odmiki: min. 2,5 m od meje gradbene parcele (brez soglasja soseda, razen za odmik od ceste, kjer je potrebno soglasje 

upravljavca javne površine), manjši odmik je dopusten s pisnim soglasjem soseda, 
– tloris: zazidana površina zidanice je lahko največ 60 m2, kletna etaža je lahko večja od pritlične etaže, če je kletni del 

vkopan in se s tem ne poveča zazidana površina parcele (povečan tloris je razširjen na vkopanem delu), razmerje stranic tlorisa 
v pritlični etaži najmanj 1:1,25,

– višina: 
– do K+P+M višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je do 80 cm, 
– ali do K+M, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je do 180 cm, kota pritličja pri vhodu do 100 cm nad urejenim 

terenom,
– v primeru nagnjenega terena lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren,

– streha: naklon 30° do 45°, dvokapnica sleme v smeri daljše stranice objekta, 
– odpiranje strešin: dopustna so strešna okna,
– dopustna je postavitev nadstrešnice na nivoju dostopne ceste do velikosti 30 m2, streha nadstrešnice ima lahko enak nagib 

kot zidanica ali ima ravno streho, ločne in druge ne-ortogonalne oblike konstrukcije nadstrešnice niso dopustne (kot. npr. ločne 
predfabricirane podporne konstrukcije, razne oblike konzolnih predfabriciranih izdelkov …).

vinske kleti: 
– gradnja vinske kleti je dopustna v okviru vinograda ali drugega trajnega nasada velikosti nad 5000 m2. Omejitev glede 

velikosti vinograda velja samo za novogradnjo – ne pa za rekonstrukcijo, dozidavo in legalizacijo obstoječih objektov,
– v vinski kleti je dopustno samo občasno bivanje,
– odmiki: min. 2,5 m od meje gradbene parcele (brez soglasja soseda, razen za odmik od ceste, kjer je potrebno soglasje 

upravljavca javne površine), manjši odmik je dopusten s pisnim soglasjem soseda, 
– tloris: zazidana površina vinske kleti je lahko do 120 m2,

– višina: do K+P+M, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu do 80 cm,
– dopustna je postavitev nadstrešnice na nivoju dostopne ceste do velikosti 30 m2, streha nadstrešnice ima lahko enak 

nagib kot zidanica ali ima ravno streho, ločne in druge ne-ortogonalne oblike konstrukcije nadstrešnice niso dopustne (kot. npr. 
ločne predfabricirane podporne konstrukcije, razne oblike konzolnih predfabriciranih izdelkov …),

– v primeru nagnjenega terena lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren,
– streha: naklon 30° do 45°, dvokapnica sleme v smeri daljše stranice objekta, 
– odpiranje strešin: dopustna so strešna okna,
– vinska klet mora biti samostojen objekt, kombinacija objekta vinske kleti z zidanico ni dopustna.

92. člen
UREDITVENA ENOTA POČITNIŠKE HIŠE (w)
merila in pogoji za oblikovanje so:
– indeks zazidanosti ne sme preseči 0,2. Najmanj 40 % zemljišča mora biti ozelenjenega.
– na posamični parceli je dopusten le en počitniški objekt,
– odmiki: veljajo skupni PIP,
– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:1,25, velikost največ 60 m2 zazidane površine
– višina: največ K+P+M, kota pritličja pri vhodu ne sme biti višja od 50 cm nad terenom, višina strešne konstrukcije pri ko-

lenčnem zidu je lahko največ 80 cm
– v primeru nagnjenega terena lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren,
– streha: 30°–45°, enak naklon strešin.
– odpiranje strešin: dopustna so strešna okna.

93. člen
UREDITVENA ENOTA POSAMIČNI OBJEKTI S SVOJSTVENIM OBLIKOVANJEM (x)
(1) Oblikovanje v ureditveni enoti s svojstvenim oblikovanjem je svobodno – svojstveno. 
(2) Odmiki: min. 6 m od meje gradbene parcele, manjši odmik (do 4 m) je dopusten za nižje dele stavbe, ki imajo višino kapne 

lege oziroma roba venca do 8 m nad urejenim terenom. Manjši odmik je dopusten v območjih ohranjanja kulturne dediščine, kjer 
so objekti lahko z eno ali več stranicami postavljeni na parcelno mejo.

(3) Posegi na obstoječih objektih z elementi kulturne dediščine morajo upoštevati oblikovne značilnosti in kvalitete obstoječih 
objektov s svojstvenim oblikovanjem ter jih dopolnjevati. 

(4) Oblikovanje novih objektov je lahko svojstveno (posebno) vendar naj se pri tem vzdržuje skladno razmerje z okolico, z 
merili, s stavbnimi razmerji ter z načeli sestavljanja stavbnih volumnov značilnih in kakovostnih prvin arhitekture širšega območja. 

94. člen
UREDITVENA ENOTA BLOKI (b)
V ureditveni enoti bloki (b) za oblikovanje blokov velja:
– faktor zazidanosti (FZ) 0,3,
– faktor izrabe(FI) 1,0,
– odmiki: 6 m od meje gradbene parcele oziroma regulacijske linije, manjši odmik (4 m) je dopusten za nižje dele stavbe, ki 

imajo višino kapne lege oziroma roba venca do 8 m nad urejenim terenom, manjši odmiki niso dopustni,
– višina: največ K+P+2+M, pritličje pri vhodu je lahko največ 100 cm nad terenom, 
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– dozidave stanovanjskih blokov oziroma stolpičev morajo biti oblikovane in izvedene enotno za cel objekt,
– dozidave vhodov so dopustne za skupne potrebe stanovalcev (vetrolov, vhodni prostor z nabiralniki, prostor za smeti ali 

kolesarnica ipd.); dopustne so tudi razširitve bivalnih prostorov za zimske vrtove,
– v sklopu rekonstrukcije strehe je dopustno mansardne prostore urediti v bivalne površine, rekonstrukcija mora biti izvedena 

tako, da je streha oblikovana in izvedena enotno za celoten objekt,
– zasteklitve balkonov morajo biti izvedene enotno za cel objekt. 

95. člen
UREDITVENA ENOTA DVORANSKI OBJEKTI (d)
merila in pogoji za dvoranske objekte (d):
– odmiki: 

– min. 6 m od meje gradbene parcele, manjši odmik (do 4 m) je dopusten za nižje dele stavbe, ki imajo višino kapne lege 
oziroma roba venca do 8 m nad urejenim terenom, razen za rastlinjake, kjer je dopustna postavitev do parcelne meje s pisnim so-
glasjem soseda,

– objekti na dveh sosednjih lastniških zemljiščih ali gradbenih parcelah se lahko medsebojno stikajo v primeru, ko se lastni-
ka sosednjih zemljišč sporazumeta za takšno ureditev in so pri tem zagotovljeni vsi pogoji za varnost, rabo in vzdrževanje objekta,

– višina: max. vertikalni gabarit znaša: K+P+1, pri čemer je lahko višina strešnega venca oziroma kapi največ 12 m nad 
urejenim terenom, večja višina je dopustna v primeru tehnoloških zahtev, ki terjajo večjo višino od 12 m,

– na delu površine objekta so dopustne tudi vmesne etaže za poslovne prostore, garderobe in podobne namene, ki ne po-
trebujejo velike etažne višine,

– dozidave in nadzidave obstoječih objektov so dopustne na tak način, da se s tem doseže enotno in celovito oblikovanje 
zaključene stavbne mase,

– poslovne stavbe (pisarne) naj se postavijo bližje ulici ali odprtim javnim površinam, 
– parkirišča za dejavnosti je treba v celoti zagotoviti na gradbeni parceli.
Za poslovne objekte je dopustno oblikovanje v skladu s PIP za ureditveno enoto "b" - bloki.

96. člen
UREDITVENA ENOTA INFRASTRUKTURNI OBJEKTI IN NAPRAVE (n)
Ureditvena enota »n – infrastrukturni objekti in naprave« ureja območja z objekti in napravami za infrastrukturo (RTP, HE, 

ČN …), ki imajo svojstven izgled.
– odmiki: 6 m od meje gradbene parcele, manjši odmik (do 4 m) je dopusten za nižje dele stavbe, ki imajo višino kapne lege 

oziroma roba venca do 8 m nad urejenim terenom. 

97. člen
UREDITVENA ENOTA PROMETNE POVRŠINE (p)
Ureditvena enota »p – prometne površine« ureja prometne površine, kjer ni dopustno postavljanje objektov; v ureditveni 

enoti veljajo naslednja merila in pogoji:
– dopustne so samo prometne ureditve, ureditve infrastrukture, zasaditve vegetacije, gradnje enostavnih in nezahtevnih 

objektov za potrebe prometne in druge infrastrukture, postavitve urbane opreme, obeležij, občinskih oglasnih tabel, prometne 
signalizacije in začasnih objektov za prireditve,

– postavitve eko otokov in javnih sanitarij.

98. člen
UREDITVENA ENOTA PARKOVNE POVRŠINE (zp)
Merila in pogoji za parkovne površine:
– dopustne so parkovne ureditve, ureditve otroških igrišč, postavitve urbane opreme,
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov za potrebe parka, sprostitve, pasivne rekreacije in kulture,
– odstranitev visokodebelne vegetacije je dopustna kot sanitarna sečnja ali v primeru javnih ureditev, v primeru odstranitve 

dreves je potrebna njihova nadomestitev,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov ni dopustna, postavitve objektov visokogradnje, ki imajo značaj graditve in trajno spreminjajo namensko 

rabo niso dopustne.

99. člen
UREDITVENA ENOTA POKOPALIŠČA (zk)
Merila in pogoji za pokopališča:
– dopustne so ureditve grobov ter zelenih površin,
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov za potrebe pokopališča,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– dopustna je gradnja objektov za potrebe pokopavanja in spremljajočih dejavnosti pokopališča,
– oblikovanje objektov in ureditev naj se zgleduje po kakovostnih prvinah lokacije.

3.2.4.6. PIP za oblikovanje drugih posegov

100. člen
(1) Površine trgov in glavnih vaških cest naj bodo urejene tako, da se s tlaki ločijo primarne vozne površine od drugih voznih 

in peš površin. Na ožinah, kjer odmik med obstoječimi objekti ne omogoča normalne izvedbe peš in voznih površin, naj bo vedno 
urejena minimalna širina za pešce (najmanj 60 cm) vsaj na eni strani vozišča, vozišče pa naj se zoža.

(2) Pri urejanju javnih površin in pri prometnih ureditvah niso dopustne odstranitve varovanih dreves, ki so naravna zna-
menitost ali sestavni del kulturne dediščine. V primeru potrebne sanitarne sečnje varovanega drevesa je potrebna nadomestitev 
odstranjenega drevesa na isti ali sorodni lokaciji v bližini v soglasju s pristojno varstveno službo.
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(3) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo 
pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.

101. člen
Ureditve kampov in šotorišč so dopustne na površinah primarne rabe prostora, objekti kampa (recepcija, sanitarije …) pa 

morajo biti urejeni na stavbnih zemljiščih. Dopustne so spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe kampov.

102. člen
urejanje zemljišč

(1) Po zaključenih gradbenih delih je potrebno neutrjene površine zavarovati pred erozijo in ozeleniti. Izven naselij je za 
ozelenjevanje potrebno uporabljati samonikle vrste.

(2) Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja je potrebno zavarovati pred erozijo. Brežine z blagimi nagibi je 
potrebno zavarovati pred erozijo in ozeleniti. V primeru strmejših brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna, je treba uporabljati 
za zavarovanje take elemente, ki omogočajo kasnejšo zatravitev ali zasaditev z grmovnicami. 

(3) Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču, ureditve zemljišč na posamezni parceli 
morajo biti izvedene tako, da bodo višinske razlike na parcelnih mejah čim manjše, večje višinske razlike se lahko izvedejo tudi z 
utrjenimi brežinami in izjemoma s podpornimi zidovi, če drugačne rešitve niso možne. 

(4) Graditev objektov, ureditve površin in drugi posegi na višje ležečih parcelah morajo biti izvedeni tako, da se preprečijo 
negativni vplivi na nižje ležeče parcele.

103. člen
Ureditve vodotokov in hudournikov morajo biti izvedene predvsem iz naravnih materialov. Drevesno in grmiščno vegetacijo ob 

vodotokih je potrebno v čim večji meri ohranjati oziroma med izvajanjem posega ali takoj po njem površine sanirati ali renaturirati.

104. člen
(1) Z urejanjem kmetijskih zemljišč ter z gradnjo kmetijskih in gozdnih prometnic se ne sme sprožiti nevarnih erozijskih pro-

cesov, porušiti ravnotežja na labilnih tleh ali preprečiti odtoka visokih voda in hudournikov. Urejanje je treba izvajati pravočasno, 
da se površine zarastejo do jesenskega deževja.

(2) Pri urejanju kmetijskih zemljišč je treba:
– ohranjati pasove vegetacije in posamezna debelejša drevesa ali skupine dreves, kjer razmere to dopuščajo,
– ohranjati gozdni rob oziroma ga na novo zasaditi ali okrepiti,
– ohranjati površinske geomorfološke značilnosti in posebnosti.

3.2.5. Prostorski izvedbeni pogoji za parcelacijo 

105. člen
(1) Gradbena parcela se določa glede na velikost in namembnost objekta, lego sosednjih objektov, oblikovanost zemljišča 

in glede na posestne meje. Velikost gradbene parcele mora omogočati normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spre-
mljajočimi prostorskimi potrebami, vključno s parkiranjem, razen v primeru, da je del teh potreb s pogodbo zagotovljen na drugem 
zemljišču. Na območjih, kjer je določena regulacijska linija, gradbena parcela lahko sega do regulacijske linije. Gradbena parcela 
lahko sega preko regulacijske linije v primeru gradnje gospodarske javne infrastrukture, priključkov na gospodarsko javno infrastruk-
turo ali v primeru gradnje delov objekta preko regulacijske linije (npr. balkon ali podhod). Na gradbeni parceli je lahko postavljen 
en ali več osnovnih objektov, spremljajoči objekti, enostavni in nezahtevni objekti.

(2) Širina dovoza za stanovanjske objekte mora biti najmanj 3 m, širina dovoza za kmetije in kmetijske objekte mora biti 
najmanj 3,5 m. Širina dovoza do objektov, ki imajo javen dostop, mora biti najmanj 5,5 m.

(3) Za obstoječe stavbe, ki nimajo funkcionalnega zemljišča, se upošteva dejanska velikost zemljišča – stavbišča. 

3.2.6. Prostorski izvedbeni pogoji za gospodarsko javno infrastrukturo

3.2.6.1. Prostorski izvedbeni pogoji za prometno urejanje

106. člen
(1) Varovana površina za ceste in prometne povezave, ki je določena v grafičnem prikazu, je površina, ki se varuje za ureditev 

novih prometnih povezav, na njej niso dovoljeni posegi, ki bi onemogočali kasnejšo ureditev prometne povezave.
(2) V primeru odstopanja površine za ceste – PC, določene v podrobnejši namenski rabi prostora, od dejanskega stanja v 

prostoru, se površina ceste določi na podlagi geodetske izmere, upošteva se podatek o dejanskem stanju.
(3) Pri planiranih površinah za novogradnje cest so dopustna odstopanja od grafično določene trase ceste glede trase/po-

teka ceste ali širine površine ceste. Odstopanja so dopustna v primeru ustreznejših prostorskih, okoljskih, prometno tehničnih in 
ekonomskih rešitev.

107. člen
(1) Ulični prostor oziroma javna prometna površina je v naseljih določena z regulacijskimi linijami. Širina javne prometne 

površine se lahko razširi v primeru rekonstrukcije ceste in s tem povezane ureditve uličnega prostora. Poleg regulacijske linije je 
treba pri posegih upoštevati min. pogoje za ureditev prometnih površin, ki so: 

– v naseljih v območjih obstoječe strnjene zazidave je min. širina ulice 6 m, razen v območjih varstva kulturne dediščine, 
kjer se ohranja značilna gradbena linija obstoječe zazidave, min. širina ulice se upošteva pri določitvi odmikov objektov od javne 
površine (op: če je obstoječa širina ulice manjša od navedene širine 6 m, se upošteva navedena širina za možno razširitev ulice 
tako, da se na vsaki strani ulice upošteva polovica razlike v širini ulice), odmike presoja upravljavec javnih površin pri dovoljevanju 
posegov v prostor,
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– v naseljih na območjih novogradenj je min. širina ulice 10 m (to je 5 m na vsako stran od osi ceste), kar pomeni planirano 
RL, ki jo pri dovoljevanju posegov v prostor presoja upravljavec javnih površin,

– v območjih razpršene poselitve je min. širina ulice 10 m.
(2) Odmike presoja upravljavec javne površine. 
(3) Ob javnih površinah (po ZKP ali stanju v prostoru), kjer RL ni določena (grafično prikazana) se prav tako upoštevajo do-

ločbe za RL. V primeru odstopanja ZKP in dejanskega stanja v prostoru se meja med javno in zasebno površino določi na podlagi 
geodetske izmere, načrtovanih ureditev in pogojev upravljavca ceste.

108. člen
Pri rekonstrukcijah cest in preplastitvah je potrebno višino cestišča in površin za pešce uskladiti z višinami vhodov v objekte, 

tako da se pri tem dostopnost v objekte izboljša in ne poslabša, razen če to ni izvedljivo zaradi prometno teh. zahtev za izvedbo 
javne ceste oziroma javne površine.

109. člen
priključki na ceste

(1) Priključki na državne in lokalne ceste morajo biti izvedeni tako, da se pri tem zagotavlja prometna varnost.
(2) Dovoz na gradbeno parcelo naj se zagotavlja iz lokalnih cest. Območja urejanja naj se na državne ceste priključujejo preko 

združenih prometnih priključkov – križišč, ki morajo zagotavljati predpisano varnost in tehnične zahteve. 
(3) Priključki na državne in lokalne ceste iz parcel, ki so ograjene, morajo biti izvedeni tako, da je možna zaustavitev vozila 

izven površine državne oziroma lokalne ceste.
(4) Priključevanje lokalnih na državne ceste ter izvajanje posegov ob državnih cestah ne sme ogrožati varnosti prometa in 

stabilnosti državnih cest.
(5) Meteorne vode iz dovozov morajo biti zajete na parcelni meji pred priključkom na državno ali lokalno cesto, tako da me-

teorne vode ne vplivajo na odvodnjavanje na cesti. Meteorne vode iz lokalnih cest ali iz gradbenih parcel ne smejo biti odvajane v 
meteorno kanalizacijo državne ceste in ne smejo negativno vplivati na odtočne razmere na državni cesti.

110. člen
projektni pogoji in soglasja

Za vsak poseg v varovalni pas državnih cest je treba v skladu z zakonom o javnih cestah ter zakonom o graditvi objektov 
pridobiti projektne pogoje in projektna soglasja Direkcije RS za ceste.

Za vsak poseg v varovalni pas lokalnih cest in javnih poti je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje občinske službe 
za komunalne zadeve.

111. člen
parkirišča

(1) Parkirišča za dejavnosti je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču. Zlasti to velja za novogradnje stanovanj, gospodar-
skih dejavnosti, trgovine, gostinstva. Odstopanja so možna za obstoječe dejavnosti centralnega značaja v strnjenih delih naselij v 
okviru določbe tega člena. Odstopanja niso dopustna za gospodarske dejavnosti in stanovanja.

(2) Pri objektih z dejavnostmi, ki so vezane na individualni motorni promet (trgovine, gostinski obrati, servisi, delavnice za 
popravila avtomobilov, banke, pošte ipd.) ali pa so potrebne manjše deponije in skladišča, je treba zagotoviti parkirne prostore 
oziroma deponije in skladišča na funkcionalnem zemljišču pri objektu, na skupnem funkcionalnem zemljišču za več objektov skupaj 
ali pogodbeno na drugem zemljišču. 

Zagotovitev parkirnih prostorov na javnih parkirnih površinah je dopuščena le izjemoma, in sicer na podlagi soglasja upra-
vljavca. Zagotavljanje parkirišč na javnih površinah ali na drugih (bližnjih) zemljiščih so možne za že obstoječe in nove dejavnosti 
v gosteje zazidanih delih naselij, kjer ni možnosti za zagotovitev novih površin za parkiranje, dejavnost pa ima centralen značaj.

(3) Občinska uprava oziroma upravljavec soglasje izda v primeru, da javne parkirne površine zadoščajo, ali v primeru, da 
nosilec dejavnosti zagotovi sofinanciranje izgradnje novih javnih parkirnih površin.

(4) Za izračun potrebnega števila parkirišč glede na dejavnosti oziroma namembnosti objekta veljajo naslednja merila:
– stanovanjske stavbe 1,5 PM/ stanovanje do 50 m2 neto površine

2 PM/stanovanje nad 50 m2 neto površine
3 PM/stanovanje nad 100 m2 neto površine

– počitniška stanovanja 2 PM/stanovanje oziroma počitniški objekt
– poslovni prostori, uprava (pisarne) 1 PM/30 m2 neto površine
– poslovni prostori, uprava delo s strankami 1 PM/20 m2 neto površine
– trgovina 1 PM/30 m2 koristne/prodajne površine oziroma min. 2 PM na posa-

mezen lokal/trgovino v primeru posamične lokacije
– gostinstvo najmanj 5 PM na posamezen lokal oz.

1 PM/4 sedeže in
1 PM na eno nastanitveno enoto oziroma na 4 ležišča v gostin-
skem-nastanitvenem objektu z zmogljivostjo do 20 nastanitvenih enot 
oziroma 0,8 PM na eno nastanitveno enoto v gostinskem-nastanitve-
nem objektu z zmogljivostjo nad 20 nastanitvenih enot

– kino, kulturni dom, gledališče 1 PM/10 sedežev
– cerkev 1 PM/15 sedežev
– športno rekreacijska igrišča 1 PM/250 m2 igralne površine in 1 PM/10 obiskovalcev
– obrt, storitve, proizvodnja 1 PM/70 m2 neto površine ali 1 PM/3 zaposlene

(5) Pri objektih oziroma prostorih z javno funkcijo je treba vsaj 5 % parkirišč urediti za potrebe funkcionalno oviranih oseb 
oziroma min. 1 PM v primeru posamične lokacije parkirišča.
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(6) Parkirna mesta je treba zagotoviti na lastnem zemljišču, izjemoma se parkirišča lahko zagotovijo na javnih površinah v 
dogovoru z občino, če objekt oziroma gradbena parcela leži v območju ohranjanja značilne vaške zazidave (naselbinske dediščine) 
in potrebnih parkirišč ni možno zagotoviti na gradbeni parceli ali lastnem zemljišču.

(7) Parkirišča se oblikujejo tako, da se ob robovih in v vmesnih pasovih zasadijo žive meje in druge oblike visoke vegetacije. 
(8) Parkirišča za osebna vozila na površinah z namensko rabo S, C, B in Z, ki po površini presegajo 24 PM ali 500 m2, je treba 

členiti v več manjših enot in jih ločiti z zasaditvami ali zasaditi po 1 drevo na 6 PM in jih členiti s spremembami tlakov ali drugimi 
oblikovalskimi elementi; zahteva ne velja za začasna parkirišča v času prireditev. Parkirišča izven ureditvenih območij naselij naj 
se fizično omejijo, tako da se prepreči neurejeno parkiranje preko meje parkirišča. 

3.2.6.2. Prostorski izvedbeni pogoji za železniško infrastrukturo

112. člen
varovalni pas železnice

(1) Za vsak poseg v 100 m varovalni pas železniške proge je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje upravljavca 
železniške proge.

(2) V varovalnem progovnem pasu niso dopustni posegi, ki bi lahko ogrozili stabilnost terena železniške proge.
(3) V varovalnem pasu niso dopustne naprave oziroma objekti, ki bi lahko z barvo, obliko, svetlobo ali čem drugim ovirali 

vidnost železniških signalnih naprav in signalov ali bi glede na pomen signalov lahko spravljali v zmoto železniške delavce.

3.2.6.3. Prostorski izvedbeni pogoji za komunalno in energetsko opremljanje

113. člen
(1) Vse objekte, ki imajo ali so priključeni na vodovod, je potrebno priključiti na javno kanalizacijo za odvod odpadne vode 

in na čistilno napravo za njeno čiščenje.
(2) Do izgradnje omrežja in naprav za odvod in čiščenje odpadnih voda so obvezne dvoprekatne nepretočne greznice, ki jih 

prazni in vsebino odvaža pooblaščena organizacija na čistilno napravo. Na območjih, kjer gradnja javne kanalizacije ni racionalna, 
je dopustna gradnja malih komunalnih čistilnih naprav.

(3) Meteorne vode iz streh in čistih utrjenih površin se odvajajo v meteorno kanalizacijo ali ponikovalnice na gradbeni 
parceli objekta. Čiste padavinske vode se lahko uporabi za sanitarne, tehnološke potrebe in za vzdrževanje površin gradbene 
parcele. Meteorne vode s parkirišč je potrebno odvajati preko lovilcev olj. Ponikovalnice je dopustno urejati na območjih, ki 
niso plazovita ali erozijsko ogrožena. Pogoje priključevanja na meteorno kanalizacijo določi pristojni upravljavec komunalnih 
storitev.

(4) Začasni objekti za prireditve, namenjeni gostinskim storitvam prehrane in pijače, ki imajo urejen začasni priključek na 
vodovod ali pri svoji dejavnosti generirajo odpadne vode, morajo imeti izveden začasen priključek na kanalizacijo.

(5) Komunalne in energetske ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja varstvo okolja in ustreza pogojem obrambe 
in zaščite.

(6) Komunalno omrežje in naprave morajo biti vkopani v teren. Zemljišča tras podzemnih napeljav oziroma vodov je potrebno 
po izvedbi napeljave sanirati tako, da se odstrani odvečni material, teren pa zatravi oziroma zasadi z avtohtono vegetacijo.

(7) Nadzemne komunalne in energetske objekte je treba postavljati nevpadljivo, predvsem ne na osrednjih prostorih na-
selja (trgih in glavnih ulicah). Objekti morajo biti arhitekturno oblikovani. Postavitve teh objektov v območjih ohranjanja narave 
in varstva kulturne dediščine niso dopustne oziroma morajo biti izvedeni na način, ki zagotavlja skladnost z varstvenimi cilji.

(8) Trase in objekti obstoječe ter načrtovane infrastrukture so varovane površine. Potrebne odmike za posege v prostor v 
bližini obstoječe ali načrtovane infrastrukture določajo posamezni upravljavci infrastrukture. 

114. člen
odstranjevanje odpadkov

Odjemna mesta s kontejnerji ali zabojniki v naseljih morajo biti urejena na vizualno neizpostavljenih lokacijah, imeti morajo 
utrjeno površino, tako da je omogočen enostaven dostop. 

Pri umeščanju objektov v prostor je potrebno upoštevati sistem javnega odvoza odpadkov (dostopnost zabojnikov za odvoz 
s smetarskimi vozili).

115. člen
energetska oskrba

(1) Energetske ureditve (električno omrežje in naprave) morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja varstvo okolja in ustreza 
pogojem obrambe in zaščite.

(2) Nadzemne energetske objekte je treba postavljati nevpadljivo, predvsem ne na osrednjih prostorih naselja (trgih in glavnih 
ulicah). Objekti morajo biti arhitekturno oblikovani. Prostozračni elektrovodi ne smejo potekati v smereh pogledov na kakovostne 
prostorske dominante.

(3) Trase in objekti obstoječe ter planirane energetske infrastrukture so varovane površine. Potrebne odmike za posege v 
prostor v bližini obstoječe ali načrtovane infrastrukture določajo posamezni upravljavci infrastrukture.

116. člen
telekomunikacijsko omrežje in naprave

(1) Pri načrtovanju objektov in naprav telekomunikacijskih omrežij je upoštevati predpise s področja elektronskih komunikacij 
in predpise o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.

(2) Objekte in naprave mobilne brezžične telefonije kot nezahtevne ali enostavne objekte je dopustno postavljati ob izpolnje-
vanju pogojev in meril tega odloka in pogojev uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost.
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3.2.7. Prostorski izvedbeni pogoji za grajeno javno dobro

117. člen
(1) Grajeno javno dobro državnega pomena je grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture 

državnega pomena in javna površina na njih.
(2) Grajeno javno dobro lokalnega pomena je grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture 

lokalnega pomena in javna površina na njih, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji name-
njena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, 
pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno.

(3) Na območjih grajenega javnega dobra so posegi v prostor dopustni pod pogoji in s soglasjem upravljavca teh površin 
ali objektov.

(4) Občinski interes za grajeno javno dobro so površine za načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo, za javne 
površine, ki so v grafičnih prikazih določene z regulacijsko linijo in površine v rezervatih načrtovane prometne infrastrukture 
(rezervati cest in parkirišč). Občinski interes za grajeno javno dobro so tudi površine za načrtovano javno družbeno infra-
strukturo, in za rekreacijska območja, ki so določena z OPN. 

3.2.8. Prostorski izvedbeni pogoji za ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine, varstvo okolja in varstvo naravnih dobrin

3.2.8.1. Prostorski izvedbeni pogoji za ohranjanje narave

118. člen
Na podlagi mnenja ZVN OE Novo mesto št. 6-111-471/6-0-09/DK, ASP z dne 4. 3. 2013 velja:
(1) Ohranjanje naravnih kakovosti se zagotavlja na celotnem območju občine. Na območjih ohranjanja narave (naravne 

vrednote, ekološko pomembna območja in območja Natura 2000) je za vse posege potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje 
in naravovarstveno soglasje, ki ga izda pristojno ministrstvo. 

(2) Z naravnimi vrednotami se ravna tako, da se ne ogrozi njihov obstoj. Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni 
vrednoti, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti. Če ni drugih prostorskih 
ali tehničnih možnosti, se posegi in dejavnosti: 

– na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni vrednoti izvajajo v obsegu in na način, 
da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, 
oziroma v obsegu in na način, da se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkci-
onalne lastnosti naravne vrednote;

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

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

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

– na krajinski vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjšuje krajinska pestrost ter da se ne uniči, poškoduje ali bistveno 
spremeni lastnosti krajinskih elementov ter njihove razporeditve v prostoru;

– na oblikovani naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere za rastline, ki so bistveni sestav-
ni del naravne vrednote, da se ne zmanjša njihova vitalnost ter da se bistveno ne spremenijo oblikovne lastnosti naravne 
vrednote, pri čemer se na območjih vrtno arhitekturne dediščine posegi in dejavnosti izvajajo v skladu s predpisi s področja 
varstva kulturne dediščine.

(3) Na posebnih varstvenih območjih (območja Natura 2000): Mirna (SI3000059), se posegi in dejavnosti načrtujejo 
tako, da se v čim večji možni meri: 

– ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst;
– ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne 

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

membnejše življenjske faze, kot so mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranje-
vanje živali; 

– ohranja se povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, če je le-ta 
prekinjena. 

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

– živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v čim manjši možni meri, sovpada z obdo-
bji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja 
negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja; 

– rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja;
– na posebna varstvena območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.
(5) Na območjih habitatnih tipov se posegi in dejavnosti načrtujejo na način in v obsegu: 
– da se v kar največji možni meri ohranja ali veča naravna razširjenost habitatnih tipov in območij, ki jih posamezni 

habitatni tip znotraj te razširjenosti pokriva; 
– da se v kar največji možni meri ohranjajo specifična struktura habitatnega tipa in naravni procesi ali ustrezna raba v 

skladu z varstvenimi cilji iz priloge 2 Uredbe o habitatnih tipih;
– da se ohranja ugodno stanje za te habitatne tipe značilnih rastlinskih in živalskih vrst v skladu z varstvenimi cilji iz 

predpisov, ki urejajo varstvo zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst. 
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3.2.8.2. Prostorski izvedbeni pogoji za varstvo kulturne dediščine

119. člen
(1) Varstvo kulturne dediščine se izvaja na podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine. Varstvo kulturne dediščine v 

Občini Šentrupert je opredeljeno v Strokovnih zasnovah varstva kulturne dediščine za območje Občine Šentrupert (Min. za 
kulturo, 3501-65/2009/7, 27.1.2010). Območja varstva kulturne dediščine so razvidna v Prikazu stanja prostora, ki je priloga 
k OPN.

(2) Objekti in območja varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju: objekti in območja kul-
turne dediščine) so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana kulturna 
dediščina ter vplivna območja dediščine. V primeru neskladja drugih določb tega odloka s pogoji za varstvo kulturne dediščine v 
tem členu PIP se upoštevajo merila in pogoji za varstvo kulturne dediščine. 

(3) Za vse posege v kulturni spomenik ali vplivno območje spomenika, za posege v varstveno območje dediščine ter za 
posege v registrirano nepremično dediščino in njeno vplivno območje je potrebno pri pristojni službi za varstvo kulturne dediščine 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.

(4) Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili kulturno dediščino, niso dopustni. Na objektih in območjih kulturne dedi-
ščine so dopustni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter dediščino varujejo in ohranjajo na 
mestu samem (in situ). Na objektih in območjih kulturne dediščine niso dopustni posegi (dozidave in nadzidave ter drugi posegi, 
ki bi bistveno spremenili zunanji izgled objekta, novogradnje objektov in rekonstrukcija objekta), ki bi prizadeli varovane vrednote 
objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot. Izvedba 
toplotne izolacije na zunanji strani stavb je dopustna v primerih, če se pri tem ohranijo štukature in druge kakovostne sestavine 
oblikovanja fasad in s tem ne ogroža ohranitev varovanih elementov.

(5) V primeru raziskav in odstranitve arheološke ostaline in v primeru raziskav ter odstranitve spomenika ali registrirane 
nepremične dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje ministra.

(6) Pri vseh posegih v zemeljske plasti, tudi izven registriranih arheoloških najdišč, je obvezujoč splošni arheološki varstveni 
režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/ investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke dediščine zavezuje, da najdbo 
zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto ZVKDS.

(7) Pri urejanju infrastrukture se je treba izogibati območjem registriranih arheoloških najdišč in s tem zagotavljati ustrezno 
varstvo arheoloških ostalin. Izjemoma so dopustni posegi v najdišča na stavbnih zemljiščih in v prostor robnih delov najdišč, če ni 
možno najti drugih rešitev in če se na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti 
za gradnjo. Obseg in čas izvedbe predhodnih arheoloških raziskav se določi v okviru postopka priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta oziroma s projektnimi pogoji za graditev.

(8) Na območjih OPPN ali drugih posegov, za katere je potrebno pripraviti PVO (v skladu z okoljskimi predpisi), je potrebno 
pred pripravo OPPN izvesti predhodne arheološke raziskave in njih ugotovitve upoštevati v OPPN.

(9) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor 
ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote, prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh 
vrednot, niso dopustni. Posege v prostor ali način izvajanja dejavnosti bo organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine, presojal 
po naslednjih kriterijih:

9.1 Za registrirano stavbno dediščino velja, da se ohranjajo vrednote kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti), 
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova, 
– oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli), 
– funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega zunanjega prostora, 
– sestavine in pritikline, 
– stavbno pohištvo in notranja oprema, 
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico (pripadajoči odprti prostor z niveleto površin in lego, namembnostjo 

in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin), 
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah), 
– celovitost dediščine v prostoru in 
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami. 
9.2 Za registrirano naselbinsko dediščino velja, da se ohranjajo vrednote kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja), 
– odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med 

pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote), 
– prostorsko pomembnejše naravne sestavine znotraj naselja ali njegovega dela (drevesa, vodotoki), 
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti), 
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali njegovega dela, 
– podoba naselja ali njegovega dela v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina), 
– odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega), 
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, namembnost in kapaciteta objektov, ulične fasade), 
– oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in 
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami. 
9.3 Za območja registrirane kulturne krajine velja, da se ohranjajo vrednote kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine), 
– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela 

drevesa), 
– tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini), 
– tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice), 
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem, 
– avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov, 
– preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi in 
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
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9.4 Za registrirano memorialno dediščino velja, da se ohranjajo vrednote kot so:
– avtentičnost lokacije, 
– fizična pojavnost objekta in 
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino in okolico ter vedutami. 
9.5 Za registrirana arheološka najdišča velja, da ni dopustno posegati v prostor na način, ki lahko poškoduje arheološke 

ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali 
uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. 

Posegi v posamezna najdišča na stavbnih zemljiščih so izjemoma dopustni ob izpolnitvi naslednjih pogojev: 
– če ni možno najti drugih rešitev ali 
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo. 
Posegi in dejavnosti v prostoru se morajo načrtovati in izvajati tako, da se arheološka najdišča ohranjajo. 
9.6 V območjih druge dediščine velja, da se ohranjajo vrednote kot so:
– avtentičnost lokacije, 
– fizična pojavnost dediščine in gradivo, 
– osnovna namembnost oziroma primarna raba (način delovanja), 
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
9.7 V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine. 

Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.

3.2.8.3. Prostorski izvedbeni pogoji za varstvo okolja in naravnih dobrin

120. člen
varstvo tal 

(1) Varstvo tal pred onesnaženjem se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji tega odloka, določenimi v pogojih za 
komunalno urejanje.

(2) Rodovitno prst z območja gradnje je potrebno deponirati za rekultivacijo in sanacijo zemljišča po gradnji. Deponijo je urediti 
tako, da se ohranja rodovitnost in količina prsti in tako, da je prst zaščitena pred onesnaženjem in erozijo.

(3) Pri krčitvah gozda, umeščanju žičniških in drugih objektov in naprav je potrebno izvesti proti-erozijske ukrepe kot so 
zatravitev razgaljenih površin, odvodnjavanje padavinskih vod.

121. člen
varstvo podtalnice 

V vodovarstvenih pasovih vodnih virov je potrebno ravnati v skladu s predpisi o zavarovanju vodnega vira. Za posege v prostor 
na vodovarstvenem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje organa, pristojnega za vode. 

(1) Vse objekte, ki imajo ali so priključeni na vodovod, je potrebno priključiti na javno kanalizacijo za odvod odpadne vode 
in na čistilno napravo za njeno čiščenje. 

(2) Do izgradnje omrežja in naprav za odvod in čiščenje odpadnih voda so obvezne dvoprekatne nepretočne greznice (ki jih 
prazni in vsebino odvaža na čistilno napravo pooblaščena organizacija) ali male komunalne čistilne naprave. 

(3) Na območjih, kjer gradnja javne kanalizacija ni predvidena, je dopustna tudi gradnja malih komunalnih čistilnih naprav. 

122. člen
odlaganje gradbenih odpadkov 

Odlaganje gradbenih odpadkov je dopustno na površinah oziroma lokacijah, ki jih v ta namen določi Občina Šentrupert 
oziroma pooblaščeni upravljavec komunalnih storitev.

3.2.8.4. Prostorski izvedbeni pogoji za varstvo voda

123. člen
Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti vodno soglasje.

124. člen
(1) Pri urejanju prostora in izvajanju posegov v obvodnem prostoru je treba upoštevati varstvene pasove vodotokov, ki znašajo 

za Mirno 15 m v naseljih, izven naselij pa 40 m, za potoke, hudournike, suhe hudourniške struge in drenažne jarke pa 5 m od zgor-
njega roba brežine. V tem pasu mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka, gradnja objektov in trajnih ovir ni dopustna. 

(2) Graditev v varstvenem pasu vodotokov, na poplavnih in ogroženih območjih ni dopustna.
(3) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za dopustne izjeme po zakonu o vodah:
– gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo,
– gradnjo objektov grajenega javnega dobra,
– za ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
– za ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem 

zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih 
kopališčih,

– gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, 
– gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije, 
– za poseganje v prostor je na priobalnem zemljišču v tlorisni širini od 15 m od meje vodnega zemljišča do zunanje meje 

priobalnega zemljišča na vodah 1. reda zunaj območij naselja dovoljeno tudi za gradnjo pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov 
na podlagi vodnega soglasja.



Stran 9126 / Št. 81 / 4. 10. 2013 Uradni list Republike Slovenije

3.2.9. Prostorski izvedbeni pogoji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

125. člen
varstvo pred požarom

Pri urejanju in poseganju v prostor je potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe varstva pred požarom, 
zlasti pa zagotavljati:

– pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja,
– potrebne odmike med objekti ali potrebno protipožarno ločitev,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

126. člen
poplavna območja

(1) Na poplavnih območjih niso dopustne dejavnosti in posegi, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna 
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.

(2) Za zagotavljanje poplavne varnosti in ohranjanje poplavnega režima so posegi na poplavnih območjih v skladu z določili 
86. člena ZV-1 prepovedani. 

(3) Na poplavnem območju, na katerem razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, so dopustni samo rekonstrukcija in 
vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in 
ne vplivajo na vodni režim in stanje voda. 

(4) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih 
strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so 
sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, je sestavni del prikaza stanja 
prostora opozorilna karta poplav. 

(5) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri 
načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za 
posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo 
obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba 
posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati 
celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v 
prostor oziroma sočasno z njo.

(6) Za vsak poseg na poplavnih območjih je potrebno pridobiti vodno soglasje.

127. člen
plazljiva območja

(1) Pri urejanju in poseganju v prostor je potrebno upoštevati nestabilnost tal in plazovitost terena ter s prostorskimi, gradbe-
nimi in tehničnimi ukrepi pri gradnji zavarovati zemljišče in objekte pred zdrsom zemljine oziroma pred plazovi.

(2) Na plazljivem območju ni dopustno:
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
(3) Z geomehanskimi raziskavami je potrebno preveriti tehnične možnosti za graditev na labilnih tleh. 

128. člen
plazovita območja

Na plazovitem območju je prepovedano krčenje gozdov, izravnavanje terena ter preusmerjanje snežnih plazov iz ustaljenih 
naravnih poti na porasla, labilna ali drugače ogrožena zemljišča.

129. člen
erozijska območja

(1) Pri urejanju in poseganju v prostor je potrebno upoštevati erozivnost kamenin ter s prostorskimi, gradbenimi in tehničnimi 
ukrepi pri gradnji zavarovati zemljišče in objekte pred erozijo.

(2) Na erozijskem območju je prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, ki uravnavajo odtočne razmere ali kako 

drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer, 
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom, 
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
– vlačenje lesa.

130. člen
potresna varnost

Objekte je projektirati potresno varno. Upoštevati je potrebno podatke iz karte potresne nevarnosti Slovenije – projektnih 
pospeškov tal za povratno periodo 475 let in trdna tla Agencije RS za okolje.
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3.2.10. Prostorski izvedbeni pogoji za varovanje zdravja

131. člen
varstvo vodnih virov in podtalja

(1) V varstvenih pasovih vodnih virov so dopustni posegi v skladu z odloki o varstvenih pasovih vodnih virov in ob upoštevanju 
usmeritev iz Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11).

(2) Ob izvajanju dejavnosti v območjih vodnih virov je potrebno upoštevati Uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil 
v tal (Uradni list RS, št. 84/05).

(3) Pri umeščanju objektov v prostor in dovoljevanju je potrebno upoštevati sistem javnega odvoza odpadkov (dostopnost 
zabojnikov za odvoz s smetarskimi vozili). Obvezno je soglasje upravljavca gospodarske javne infrastrukture za odvoz odpadkov.

(4) Objekte, ki povzročajo odpadne vode je obvezno priključiti na sistem javne kanalizacije odpadnih voda. Če javne kanaliza-
cija še ni izgrajena, so obvezne male ČN oziroma greznice z zagotovljenim odvozom odpadnih voda na ČN. Obvezno je soglasje 
upravljavca gospodarske javne infrastrukture za komunalne odpadne vode.

(5) Občina si bo v skrbi za podtalje in vodne vire prizadevala sanirati vsa divja odlagališča odpadkov. 

132.člen
osvetlitev in osončenje

(1) Pri umeščanju novih stavb je potrebno zagotavljati ustrezne medsebojne odmike ter ustrezno prezračevanje in osvetlitev 
bivalnih in delovnih prostorov v skladu s predpisi in s tem odlokom. 

(2) Prostori ali deli prostorov namenjeni bivanju, pripravi hrane ter spanju morajo biti osvetljeni z dnevno svetlobo v skladu 
s predpisi o minimalnih tehničnih standardih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj. V teh prostorih je potrebno zagotoviti 
naravno osončenje v času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda: 

–  na dan 21. 12. – najmanj 1 uro, 
–  na dan 21. 3. in na dan 21. 9. – najmanj 3 ure, razen v 20 % stanovanj v večstanovanjskih stavbah, za stavbe na severnih 

pobočjih ali v ozkih dolinah, za stavbe v stavbnem bloku in za stavbe v vrzelih.

133. člen
varstvo pred svetlobnim onesnaženjem

(1) Pri osvetljevanju objektov ali površin je potrebno upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih 
določajo predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja okolja (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
(Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10)).

(2) Svetilke zunanje razsvetljave morajo biti razporejene tako, da bosta jakost osvetlitve in način osvetljevanja ustrezala 
veljavnim tehničnim normam in standardom ter predpisom s področja svetlobnega onesnaževanja. Obstoječe svetilke se preobli-
kuje tako, da je delež svetlobnega toka, ki seva navzgor enak 0 %, obstoječe sijalke je potrebno zamenjati z varčnimi. Na javno 
manj obremenjenih območjih javnih površin je potrebno uvesti časovne intervale osvetlitve oziroma izklopiti posamezne svetilke. 
Obstoječo razsvetljavo cest in javnih površin je treba prilagoditi določbam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10) najpozneje do 31. decembra 2016. Na novih površinah mora občina kot obvezen 
ukrep k zmanjšanju porabe električne energije poskrbeti za vgraditev varčnih sijalk v svetilke. 

(3) Razsvetljava cest, javnih površin, železnice, proizvodnih objektov, poslovnih stavb, ustanov, fasad, kulturnih spomenikov, 
objektov za oglaševanje, športnih igrišč in gradbišč mora biti nameščena tako, da osvetljenost, ki jo povzroča na oknih varovanih 
prostorov, ne presega mejnih vrednosti iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 
109/07, 62/10), kar je potrebno preveriti z meritvami.

134.člen
varstvo zraka pred onesnaženjem

(1) Pri graditvi objektov in urejanju površin je potrebno upoštevati predpise s področja varstva zraka.
(2) Objekte je obvezno priključevati na skupne kotlovnice tam, kjer je to mogoče. 
(3) Proizvodne objekte in naprave, ki so potencialni onesnaževalci se obvezno umešča v območja IG.
(4) Občina Šentrupert si bo prizadevala za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in bo spodbujala uporabo obnovljivih 

virov energije.

135. člen
varstvo pred hrupom

(1) Na območjih urejanja so dopustni posegi, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot ga dopušča Uredba o 
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Območja varstva pred hrupom so določena v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) za posamezne podrobnejše namenske rabe prostora.

(2) I. stopnja varstva pred hrupom se določa za mirna območja na prostem, ki obsegajo zavarovana območja po predpisih s 
področja ohranjanja narave, razen za zavarovana območja v območju naselij, za območja cest in železniških prog v širini 1000 m 
od sredine pomembne ceste oziroma pomembne železniške proge, območja prometne infrastrukture, za območja gozdov za 
izvajanje gozdarske dejavnosti, za območja za potrebe obrambe in izvajanje nalog policije ter za območja varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami.

(3) II. stopnja varstva pred hrupom se določa za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni 
dopusten poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa (II. območje varstva pred hrupom):

– na območju stanovanj: za stanovanjske površine s spremljajočimi dejavnostmi (SS), površine počitniških hiš (SP),
– na posebnem območju: površine za turizem (BT). 
(4) III. stopnja varstva pred hrupom se določa za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je 

dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa (III. območje varstva pred hrupom):
– na območju stanovanj: stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi (SK), površine za samostojne kmetije (SKk) in 

površine za gospodarska poslopja kmetij (SKg),  
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– na območju centralnih dejavnosti: površine za centralne dejavnosti (CU), površine za izobraževanje (CDi), površine za 
verske dejavnosti (CDc), 

– na območju zelenih površin: površine za oddih, rekreacijo in šport na prostem (ZS), površine parkov (ZP), površine poko-
pališča (ZK),

– na površinah razpršene poselitve: površine razpršene poselitve za zidanice in vinske kleti (Av), površine razpršene poselitve 
za kmetije in stanovanja (Ask), površine razpršene poselitve za počitniške hiše (Asp), površine razpršene poselitve za turizem (Abt),

– na območju voda: VC, razen površin na mirnem območju na prostem. 
(5) IV. stopnja varstva pred hrupom se določa na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni 

stavb z varovanimi prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa (IV. območje varstva 
pred hrupom):

– na območju proizvodnih dejavnosti: gospodarska cona (IG), površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK),
– na posebnem območju: površine za trgovino in storitve (BD), površine zaporov (BDz), 
– na območju prometne infrastrukture: površine cest (PC), površine železnice (PŽ), ostale prometne površine (PO),
– na območju komunikacijske infrastrukture: območja komunikacijske infrastrukture (T),
– na območju okoljske infrastrukture: površine za oskrbo z vodo (Ov), 
– na območju mineralnih surovin: površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN), površine nadzemnega pridobivalnega 

prostora (LNk), površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LNg),
– na območju kmetijskih zemljišč: kmetijska zemljišča (K1) in (K2), razen na mirnem območju na prostem,
– na območju gozdnih zemljišč: gozdna zemljišča (G) in gozd varovalni (Gv), razen na mirnem območju na prostem.
(6) Ne glede na določila predhodnih odstavkov tega člena mora biti na meji med I. in IV. ter na meji med II. in IV. pas, ki obkroža 

IV. območje v širini z vodoravno projekcijo 1000 m in na katerem veljajo pogoji varstva pred hrupom za III. območje. Širina tega 
območja je lahko tudi manjša od 1000 m, če zaradi naravnih ovir širjenja hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih 
razlogov na I. oziroma II. območju varstva pred hrupom niso presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa, določene za to območje.

(7) Meja med III. in IV. območjem varstva pred hrupom poteka med območji namenske rabe prostora (EUP-ji), na katerih je 
določena III. stopnja in območji za katera je določena IV. stopnja varstva pred hrupom.

136. člen
varstvo pred elektromagnetnim sevanjem (EMS)

(1) Gradnja objektov ali naprav ter razmestitev dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja, ne sme presegati obremenitev 
okolja, ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uredba o elektromagnetnem sevanju 
v naravnem in življenjskem okolju, Uradni list RS, št. 70/96, 41/04 – ZVO-1).

(2) Z uredbo (Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju – Uradni list RS, št. 70/96, 41/04 – 
ZVO-1) so določene stopnje varstva pred sevanjem, glede na občutljivost posameznega območja naravnega ali življenjskega 
okolja za učinke elektromagnetnega polja, ki jih povzročajo viri sevanja, in sicer: 

I. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem. I. območje je: območje 
bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, območje 
objektov vzgojno-varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, območje igrišč ter 
javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju 
in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske 
dejavnosti, ter tisti predeli območja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju. 

II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj moteč. 
II. območje so zlasti: območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, 
skladiščni ali servisni dejavnosti ter vsa druga območja, 

II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene javnemu cestnemu ali železniškemu 
prometu.

(3) Viri EMS so lahko: visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja, nadzemni ali podzemni vod za 
prenos električne energije, odprt oddajni sistem za brezžično komunikacijo, radijski ali televizijski oddajnik, radar ali druga naprava 
ali objekt, katerega uporaba ali obratovanje obremenjuje okolje. 

(4) Novogradnja objekta, ki je vir EMS ali rekonstrukcija obstoječega objekta ali naprave, ki je vir sevanja, ne sme povzročiti 
čezmerne obremenitve okolja, ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. 

(5) Za gradnjo objektov, ki so viri EMS, je potrebno izdelati oceno vplivov na okolje in pridobiti soglasje pristojne službe.
(6) Minimalni potrebni odmiki od virov EMS, v katera ni dovoljeno umeščanje objektov z varovanimi prostori in pri umeščanju 

novih virov EMS je potrebno upoštevati oddaljenost od objektov z varovanimi prostori. Minimalni potrebni odmiki se merijo od 
sredine osi daljnovoda na višini 1 m od tal v odvisnosti od vrste oziroma tipa daljnovoda in nazivne napetosti in so: 

– za daljnovod 400 kV je odmik min. 42 do 46 m od osi daljnovoda na vsako stran,
– za daljnovod 220 kV je odmik min. 18 do 24 m od osi daljnovoda na vsako stran,
– za daljnovod 110 kV je odmik min. 11 do 14 m od osi daljnovoda na vsako stran.

3.2.11. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih OPPN

137. člen
(1) Na območjih, za katera je določena izdelava OPPN, so do sprejetja OPPN dopustne le naslednje vrste posegov:
– vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitve obstoječih objektov in naprav,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov ali delov objektov v dejavnosti, ki so dopustne v posamezni vrsti podrobne 

namenske rabe prostora,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v okviru dopustnih dejavnosti namenske rabe območja,
– rekonstrukcije in gradnje infrastrukturnega omrežja in naprav.
(2) Posegi so dopustni pod pogojem, da ne bodo ovirali kasnejšega načrtovanja in izvedbe OPPN, da se s tem ne povečuje 

vrednost objektov in da so skladni s predvidenimi ureditvami. 
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138.člen
OPPN se lahko sprejme za del območja urejanja z OPPN v primerih, ko sprejem celotnega OPPN ni možen zaradi neurejenih 

lastniških ali drugih razmer, ki onemogočajo sprejem celotnega OPPN v razumnem roku. V takem primeru je predhodno potreb-
no preučiti racionalno rabo in ureditev celotnega območja ter določiti prometno ureditev za celotno območje OPPN, s katero se 
zagotovi povezanost posameznih delov območja OPPN. Delež za ureditev javnih površin v območju urejanja morajo zagotoviti 
enakovredno vsi udeleženci/investitorji.

3.3. Usmeritve za OPPN

139.člen
Za OPPN veljajo dodatne – posebne usmeritve za urejanje in so navedene v nadaljevanju za posamezne EUP.
Usmeritve za oblikovanje v posameznih OPPN so določene v tabeli 2-1. Z oznako ureditvene enote je določena tipologija 

zazidave. Iz prostorskih izvedbenih pogojev za posamezne ureditvene enote se kot usmeritev za načrtovanje OPPN upoštevata 
faktor zazidanosti in faktor izrabe.

140.člen
EUP ZAB-47 LN
V območju pridobivalnega prostora je potrebno urediti zadrževalne bazene in ponikovalnice za površinske meteorne vode. 

Z zadrževalniki in ponikovalnicami je treba preprečiti spiranje sedimentov in površinskih meteornih vod v vodotok in na območje 
naravne vrednote.

141.člen
EUP TRS-36 PC in TRS-37 PC
Obvoznica naselja Mirna: Za izvedbo obvoznice naselja Mirna, ki sega tudi v območje Občine Šentrupert, se pripravi OPPN 

in CPVO.

142.člen
JEDRO ŠENTRUPERTA z EUP ŠEN-01 CDc, ŠEN-05 CU, ŠEN-07 CU, ŠEN-08 CU, ŠEN-09 CU, ŠEN-13 CU, ŠEN-14 CU, 

ŠEN-19 PC, ŠEN-45 SK, ŠEN-78 PC, ŠEN-80 PC, ŠEN-82 PC, ŠEN-85 PC
Za jedro Šentruperta se pripravi OPPN, ki obsega del naselbinskega jedra Šentruperta. Z OPPN se določi celovitost prostor-

ske ureditve jedra Šentruperta, ureditev prometnih povezav in razširitve trga ter novogradnje večnamenskega centra s poudarjeno 
kulturno vsebino (v nadaljevanju: večnamenski center).

V postopku priprave OPPN se preverijo in določijo prometne povezave, način umirjanja prometa na trgu, dostopi na trg, 
ureditev trga, ureditev stavb okrog trga, novogradnja večnamenskega centra na vzhodnem robu trga. 

Za ureditev jedra se v postopku priprave OPPN pridobijo variantne idejne rešitve, za katere se predhodno pripravijo strokov-
ne podlage, ki služijo za enotno izhodišče. Samostojni del teh strokovnih podlag pripravi tudi pristojni zavod za varstvo kulturne 
dediščine. Idejne variantne rešitve pripravijo vsaj trije različni avtorji. V izbor variantnih rešitev se vključi pristojni zavod za varstvo 
kulturne dediščine.

Cilj nadaljnjega urejanja jedra Šentruperta je prerazporeditev dejavnosti, tako da se v jedru omogočijo dejavnosti javnega 
značaja, možnosti druženja, srečevanja, prireditev. S krepitvijo osrednje vloge Šentruperta v upravnem, kulturnem in turističnem 
razvoju je ureditev trga upravičena usmeritev. Dejavnosti oskrbe, ki generirajo tovorni motorni promet, se iz jedra prerazporedi na 
prometno dostopnejše lokacije. 

Z ureditvijo javnih površin naj se ustvari enotno urejene površine kjer imajo pešci prednost pred drugimi vrstami prometa, 
obstoječi različni nivoji se povežejo, tako da se zagotovijo boljši pogoji funkcionalno oviranim osebam.

Pri oblikovanju trga in novogradnji večnamenskega centra naj se ohrani značilnost oboda sklenjenih fasad, ki obdajajo trg 
oziroma prostor okrog cerkve.

Jedro Šentruperta se z OPN namenja za osrednje dejavnosti. Grafično prikazane razmejitve podrobnejše namenske rabe 
prostora v območju OPPN za jedro Šentruperta (grafični prikaz list 3.11 v merilu 1:5000) imajo usmeritven značaj, razmejitve se 
z OPPN lahko določijo tudi drugače. Razmejitve med površinami za osrednje dejavnosti in prometnimi površinami se podrobneje 
določijo z OPPN.

3.4. Posebni prostorski izvedbeni pogoji

143.člen
Poleg skupnih prostorskih izvedbenih pogojev za urejanje veljajo v nekaterih enotah urejanja prostora še posebni prostor-

ski izvedbeni pogoji, ki so navedeni v nadaljevanju tega odloka. V primeru, da so posebni PIP drugačni od skupnih PIP, veljajo 
posebni PIP. 

144. člen
EUP PRE-34 IK 
V območju so na lokacijah nekdanjih objektov opekarne dopustne dodatno, poleg skupnih pogojev, še novogradnje objektov 

za rekreacijo in spremljajoče dejavnosti k rekreaciji. Glede oblikovanja osnovnih objektov poleg skupnih veljajo naslednji posebni 
pogoji: 

– skupna zazidana površina objektov 300 m2 (v to površino se ne štejejo enostavni in nezahtevni objekti),
– višina objektov P+M.
Obstoječi dimnik nekdanje opekarne se ohrani, v načrtovanje posegov v objekt in v vplivno območje dimnika je potrebno 

vključiti pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine.

145.člen
EUP ŠEN–76 REK
V EUP ŠEN–76 REK je dopustno urediti muzej na prostem - skansen s starimi kozolci. 
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146. člen
EUP ŠKR-01 BT
V tem EUP veljajo dodatni PIP:
Na parcelah 432/1 in 432/2, obe k.o. Šentrupert, so dopustne ureditve parkovnih površin in spremljajočih objektov parkovne 

ureditve. Gradnje novih objektov niso dopustne, razen podzemnih objektov.

147. člen
EUP RAK-39 PO 
V EUP RAK-39 PO (p), kjer se dopušča ureditev parkirišča, ni dopustno nasipavanje terena ali zviševanja nivoja novo ure-

jenih površin.

148. člen
EUP PRE-05 IG in BIS-17 SK 
V območjih PRE-05 IG in BIS-17 SK je pred poseganjem v prostor potrebno preveriti poplavno varnost.

149. člen
EUP ŠEN-16 IG in VRH-01 IG 
Za območji ŠEN-16 IG in VRH-01 IG so izdelane karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti in so posegi 

možni v skladu z elaboratom, pred poseganjem v prostor morajo biti izvedeni vsi predvideni omilitveni ukrepi.

150. člen
EUP HOM-30 VIN, HOM-34 VIN, HOM-01 BT in HOM-02 BT
V območjih HOM-30 VIN (Abt), HOM-34 VIN (Ask ), HOM-01 BT in HOM-02 BT niso dopustni posegi v prostor do ukinitve 

varstva vodnih virov na navedenih površinah.

3.5. Posebni prostorski izvedbeni pogoji glede varstva okolja – ukrepi za preprečitev, omilitev  
in odpravo posledic vplivov na okolje (omilitveni ukrepi)

151. člen
Poleg skupnih prostorskih izvedbenih pogojev veljajo še dodatne usmeritve in omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz smernic in 

celovite presoje vplivov na okolje. 

3.5.1. Posebni prostorski izvedbeni pogoji za ohranjanje narave

152. člen
EUP RAK-38 ZS
V EUP RAK-38 ZS je dovoljeno le umeščanje sprehajalnih poti in trim stez ter parkovne opreme kot so npr. klopi. Umeščanje 

teh objektov je dovoljeno na obstoječem suhem, utrjenem terenu in tako, da je potrebno odstraniti čim manj gozdnega drevja. V 
okolico mlake se objektov ne umešča, razen dvignjenih lesenih brvi, ki ne spremenijo ekoloških lastnosti habitata. Prav tako se 
močvirnatih zemljišč ne nasipa. V okolici mlake se v sodelovanju z ZRSVN OE Novo mesto postavi informativne table, ki bodo 
opozarjale na pomen mokrotnih habitatov za zavarovane vrste.

153. člen
EUP: ZAL-02 CDc, HOM-03 CDc, VEG-01 CDc, VEG-02 CDc, GJE-01 CDc, ŠEN-01 CDc 
Zaradi varstva netopirjev se je potrebno pred prenovo ali drugimi deli v ostrešjih in zvonikih cerkva in drugih objektih z 

evidentiranimi kolonijami netopirjev posvetovati z OE ZRSVN. Evidentirana zatočišča kolonij netopirjev zavarovanih z Uredbo o 
zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08, 36/09, 102/11) so v cerkvah: 
Sv. Neže na Zaloki, sv. Duha na Homu, sv. Kancijana v Gorenjih Jesenicah, sv. Ruperta v Šentrupertu, sv. Frančiška Ksaverja in 
kapeli Žalostne Matere Božje na Veseli Gori.

154. člen
EUP: BIS-22 SK, DPŠ-15 SK, ŠEN-56 SK, TRS-21 SK, ZAB-10 SK, ZAB-11 SK 
Na območjih stavbnih zemljišč v območjih naravnih vrednot se pri načrtovanju objektov upošteva varstvene usmeritve za 

hidrološke naravne vrednote, ki izhajajo iz Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 
58/09, 93/10) in se glasijo: »Na hidrološki naravni vrednoti se izvajajo posegi v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo 
ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, da 
se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote).«

155. člen
EUP ZAB-32 SK
Na parc. št. 720, k.o. 1401 Novo Zabukovje v območju naravne vrednote Cetiska je graditev dopustna le v obcestnem prostoru 

v navezavi na obstoječo stavbo, pri čemer se ostalo območje ohranja kot travnik brez ureditev.

156. člen
EUP SLV-01 BDz in SLV-02 BDz
V EUP SLV-01 BDz in SLV-02 BDz naj se ohranja obstoječi drevored. Odmiki objektov naj bodo od posameznih dreves od-

maknjeni toliko, da se ne poškoduje koreninski sistem dreves drevoreda.

157. člen
povozi dvoživk

EUP: RAK-02 PC, RAK-03 PC in BIS-05 PC
Na območjih RAK-02 PC, RAK-03 PC in BIS-05 PC je za preprečitev povozov dvoživk potrebno pri rekonstrukciji ceste izvesti 

podhode in ograje za varen prehod dvoživk pod cesto. 
Na odsekih cest, ki potekajo med gozdom in vodnimi telesi, je potrebno posege (rekonstrukcije, novogradnje cest) uskladiti 

s pristojnim zavodom za varstvo narave. 



Uradni list Republike Slovenije Št. 81 / 4. 10. 2013 / Stran 9131 

158. člen
EUP OKR-11 SK (v)
Novogradnjo objekta/ov na parceli št. 395/1, k.o. 1400 v območju OKR-11 SK je dopustno postaviti na južnem robu parcele 

št. 395/1, k.o. 1400, pri postavitvi novogradnje objekta je treba doseči max. možne odmike od cerkve.

159. člen
osvetljevanje objektov v območjih naravnih vrednot

Gradbeno inženirskih, nezahtevnih, enostavnih in drugih objektov v območjih ohranjanja narave naj se praviloma ne osvetljuje.

160. člen
Na območjih z namensko rabo ZS in BT v varovanih območjih narave (območja Natura 2000, naravne vrednote) so dopustni 

le enostavni in začasni objekti, ki niso v nasprotju z varstvenimi pogoji varovanih območij in prispevajo k njihovemu varstvu, ter 
objekti skladni z osnovno in podrobnejšo namensko rabo.

4. USMERITVE ZA URESNIČEVANJE OPN

161. člen
(1) Občina bo:
– zagotavljala informacijske osnove o stanju in razmerah v prostoru,
– zagotavljala informacijske osnove o razvojnih težnjah – interesih, ki bodo omogočale ocenjevanje učinkovitosti usmeritev 

in določil iz OPN,
– zagotovila spremljanje uresničevanja v OPN določenih usmeritev,
– ugotavljala uresničevanje potreb in usmeritev ter objavljala rezultate spremljanja.
(2) Na osnovi spremenjenih okoliščin in potreb, ki jih bo občina ugotovila s spremljanjem uresničevanja OPN, bo občina 

dopolnjevala OPN.

162. člen
okoljski monitoring plana

V skrbi za zdravje občanov in doseganje okoljskih ciljev bo Občina Šentrupert spremljala uresničevanje plana – OPN in vpliv 
izvedbe plana na zdravje občanov s spremljanjem naslednjih okoljskih kazalcev:

Okoljski cilji Kazalci stanja okolja 
Kakovost zraka Povprečni letni dnevni promet (PLDP)

Delež objektov priključenih na kotlovnice, ogrevanje na plin in obno-
vljive vire energije
Št. zavezancev za emisijski monitoring
Št. industrijskih con

Zmanjšanje hrupa Povprečni letni dnevni promet (PLDP)
Dolžina pomembnih cest in železnic skozi naselja
Št. stikov II. in IV. območja varstva pred hrupom
Št. zavezancev za monitoring hrupa

Čiste površinske in podzemne vode Kemijsko stanje površinskih voda
Kemijsko stanje podzemnih voda
Kakovost pitne vode
Površina stavbnih zemljišč v vodovarstvenih območjih
Število prebivalcev glede na posamezni vodni vir 
Število prebivalcev priključenih na kanalizacijo
Število malih komunalnih čistilnih naprav
Število greznic
Poraba pitne vode na prebivalca

Zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja Poraba el. energije za javno razsvetljavo na prebivalca 
Zmanjšanje elektromagnetnega sevanja – EMS Št. objektov z varovanimi prostori v vplivnem pasu virov EMS v vpliv-

nem pasu EMS

163. člen
etapnost in zaporednost urejanja območij

Občina bo s programom komunalnega opremljanja skrbela za postopnost in zaporednost opremljanja novih razvojnih območij. 
Nova razvojna območja se bodo opremljala skladno z zaporednim urejanjem infrastrukturnega omrežja.

164. člen
merila za odstopanje od OPN

(1) Zaradi nepopolnih, ne dovolj natančnih in neskladnih podatkov o stanju v prostoru (neskladnost katastrskih prikazov in 
stanja v prostoru) ter zaradi pomanjkljivih evidenc, tehnično ni mogoče z zadostno mero natančnosti dokončno opredeliti razmejitve 
nekaterih površin, za katere veljajo usmeritve v OPN in določbe v PIP. Občina dopušča odstopanja od grafičnih prikazov v OPN 
in določa način presojanja posegov v prostor v takih območjih.
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(2) Z OPN občina določa tolerance glede posameznih grafičnih prikazov OPN: ceste v poselitvenih območjih (naseljih) 
so prikazane po parcelah zemljiškega katastrskega prikaza; v območjih, ki mejijo na ceste je pri poseganju v prostor potrebno 
vključevanje pristojnih inštitucij za upravljanje s cestami, ki na podlagi dejanskega stanja v prostoru presojajo o sprejemljivosti 
posameznih posegov v prostor.

(3) V OPN so površine cest lokalnega pomena zunaj poselitvenih območij prikazane po ZKP in na posameznih odsekih po 
dejanskem stanju v prostoru. Površine cest so informativnega pomena in niso pogoj za dovoljevanje posegov cestne infrastrukture. 
Dejansko stanje prometne infrastrukture se ugotavlja na terenu in na podlagi izmere dejanskega stanja. Pri poseganju v prostor je 
na parcelah, ki mejijo na površine cest, potrebno vključiti pristojnega upravljavca cest, ki na podlagi dejanskega stanja v prostoru 
presoja o sprejemljivosti posameznih posegov v prostor.

(4) V OPPN se usmeritve iz OPN podrobneje določijo v smislu meril in pogojev za urejanje. Pri podrobnejšem določanju 
razmejitev, meril in pogojev v OPPN so dopustna odstopanja (tolerance) od razmejitev in usmeritev v OPN: glede namembnosti 
površin primarne rabe (to je v območjih, ki niso namenjena poselitvi) so dopustna večja odstopanja za posege, ki ne predstavljajo 
trajno spremembo prostora in njegove rabe, saj je z namensko rabo v prostorskem planu določena pretežna namembnost površin, 
odstopanje naj na prostorsko zaključenem območju ne presega 2 ha.

165. člen
kriteriji za dopolnjevanje OPN

Pri spreminjanju in dopolnjevanju OPN se ne bo odobravalo predlogov za dopolnitev: 
– ki bodo v nasprotju z osnovnimi cilji in usmeritvami občinskega prostorskega načrta,
– ki bodo negativno in prekomerno vplivali na okolje, bivalne in delovne razmere, 
– ki bodo prekomerno povečevali prometne obremenitve v območjih s slabim prometnim omrežjem, s turistično razvojno 

usmeritvijo, v območjih ohranjanja narave in kulturne dediščine,
– ki bodo s svojo dejavnostjo, lego in oblikovanjem (velikostjo) predstavljali potencialno razvrednotenje obstoječih kvalitet 

prostora in okolja.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

166. člen
S sprejetjem OPN Občine Šentrupert preneha veljati PROSTORSKI PLANSKI AKT: Prostorske sestavine dolgoročnega plana 

Občine Trebnje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 
1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/86, 2/90, 16/90 in Uradni list RS, št. 35/93, 49/93, 50/97, 47/98, 61/98, 49/99, 18/00, 46/01, 
7/02, 65/02, 91/02, 59/04, 82/04 in 65/06).

167. člen
S sprejetjem OPN Občine Šentrupert prenehajo veljati PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI:
– Prostorsko ureditveni pogoji za območje Občine Trebnje /planske celote 1, 3, 4, 5/ (Skupščinski Dolenjski list, št. 4/91 in 

Uradni list RS, št. 15/9, 24/00, 7/02, 91/02, 59/04, 21/05) in Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje 
Občine Trebnje /planske celote 1,3,4,5/ (Uradni list RS, št. 113/07) in Obvezna razlaga 13., 28., 29., 30., 38.a in 39. člena Odloka 
o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje – planske celote 1, 3, 4, 5 (Uradni list RS, št. 108/08),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Šentrupert (Uradni list RS, št. 68/05),
– Prostorsko ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 40/94).

168. člen
V OPN Občine Šentrupert ostajajo v veljavi PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI:
– Odlok o sprejetju ZN za območje urejanja obrtno-podjetniške cone Šentrupert (Uradni list RS, št. 50/93).

169. člen
V OPN Občine Šentrupert so prikazani državni lokacijski načrti:
– Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 400 kV Beričevo – Krško (Uradni list RS, št. 5/06).

170. člen
Uradno začeti postopki izdaje gradbenih dovoljenj in priprave OPPN se nadaljujejo in končajo po prostorskih aktih, ki so 

veljali do uveljavitve OPN.

171. člen
OPN Občine Šentrupert je na vpogled na Občini Šentrupert in na spletnem portalu www.sentrupert.si

172. člen
Določbe odloka o OPN se tolmači na podlagi obrazložitve odloka, ki je sestavni del prostorskega akta. Strokovna pojasnila o 

OPN daje pristojna strokovna služba Občine Šentrupert. Uradne razlage odloka o OPN sprejema občinski svet. 

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

Št. 3500-0028/2008-79
Šentrupert, dne 25. septembra 2013

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

http://trebnje.si/File/urejanje_prostora/st_19_86_1224232239.pdf
http://trebnje.si/File/urejanje_prostora/st_2_90_1224232175.pdf
http://trebnje.si/sl/core_web/16/90
http://trebnje.si/File/urejanje_prostora/st_4_91_1224232175.pdf
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3009. Odlok o spremembi Odloka o programu 
opremljanja za obstoječo komunalno opremo 
in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za območje Občine Šentrupert

Na podlagi 83. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Uradni list RS, št. 33/07, Uradni list RS, št. 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: 
U-I-43/13-8), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 17. člena Uredbe o 
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, 
št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega pri-
spevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 19. člena Statuta Občine 
Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) je Občinski svet Občine 
Šentrupert na 24. seji dne 25. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o programu opremljanja  

za obstoječo komunalno opremo in merilih  
za odmero komunalnega prispevka  

za območje Občine Šentrupert

1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o programu opre-

mljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Šentrupert (Uradni 
list RS, št. 126/08, 21/09, 3/12).

2. člen
V 17. členu se doda besedilo:
»Plačilo komunalnega prispevka se delno oprosti za gra-

dnjo stavb za rastlinsko pridelavo (CC-SI 12711), in sicer v 
višini 95%.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 354-0041/2013-2
Šentrupert, dne 25. septembra 2013

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

3010. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč 
za območje Občine Šentrupert

Na podlagi 9. in 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih 
(Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi z 218. členom Zakona o 
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 (14/05 – popr.), Urad-
ni list RS, št. 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 61/10 – ZRud-1 
(62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34) in 19. člena Sta-
tuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) je Občinski svet 
Občine Šentrupert na 24. seji dne 25. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč  
za območje Občine Šentrupert

1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o nadomestilu za upo-

rabo stavbnih zemljišč za območje Občine Šentrupert (Uradni 
list RS, št. 13/09, 37/09, 109/11).

2. člen
V 14. členu se na novo ovrednoti namembnost uporabe 

stavbnega zemljišča za V. območje z naslednjimi točkami:

Namembnost V. območje

Stanovanjski namen 50

Počitniški namen 100

Poslovni namen – nepridobitni 1600

Poslovni namen – pridobitni 2000

Nezazidano stavbno zemljišče 85

Število točk za posamezno namembnost po območjih od 
1 do 4 se ne spreminja.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 
1. 1. 2014.

Št. 422-0006/2013-2
Šentrupert, dne 25. septembra 2013

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

VELIKA POLANA

3011. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Miška Kranjca Velika 
Polana

Na podlagi 3. in 29. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96,36/00, 127/06) in 1. člena Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 16/07, ZOFVI-UPB5 
spremembe) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni 
list RS, št. 44/99, 52/03) je Občinski svet Občine Velika Polana 
na 23. seji dne 24. 9. 2013 sprejel 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Miška Kranjca  

Velika Polana

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana (Uradni list 
RS, 113/07, 106/11) se besedilo 15. člena spremeni tako, da 
se glasi:

»Pravico predlagati kandidate za predstavnike delavcev 
v svetu zavoda imajo vsi delavci zavoda in reprezentativni 
sindikat delavcev zavoda. Pravico biti izvoljeni v Svet zavoda 
imajo vsi delavci, ki so zaposleni v zavodu za nedoločen čas 
in delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo za določen čas za ob-
dobje za eno leto daljše od mandata Sveta zavoda. Postopek 
predlaganja kandidatov se določi s poslovnikom.

Predlogi kandidatov se predložijo v pisni obliki volilni ko-
misiji najpozneje 21 dni pred volitvami. Predlogom je potrebno 
priložiti podpise predlagateljev in pisne privolitve kandidatov, 
da pristajajo na kandidaturo.«
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 01-23/13-I OS
Velika Polana, dne 24. septembra 2013

Župan
Občine Velika Polana

Damijan Jaklin l.r.

ŽALEC

3012. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Na podlagi 60. člena in smiselni uporabi 50. člena Zakona 
o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 
108/09, 57/12) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list 
RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec dne 2. oktobra 2013 
sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da 

se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega 
načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj 
v Šempetru (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je v septembru 
2013 pod št. projekta 2013/OPPN-016 izdelal Urbis d.o.o. 
Maribor.

II.
Ureditveno območje OPPN se nahaja ob regionalni cesti 

RII-447/0367 Žalec–Šempeter v osrednjem delu naselja Šem-
peter v Savinjski dolini in obsega zemljišča parc. št. 434/4 in 
434/7, vse k.o. Šempeter v Savinjski dolini.

III.
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgr-

njen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec 
in v prostorih KS Šempeter v Savinjski dolini. Javna razgrnitev 
bo trajala od 14. 10. do 13. 11. 2013. V času javne razgrnitve 
bo dne 23. 10. 2013 ob 16. uri izvedena javna obravnava v 
sejni sobi Občine Žalec.

IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni 

osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične 
in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo 
na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na KS 
Šempeter v Savinjski dolini.

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

na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni 
deski Občine Žalec in KS Šempeter v Savinjski dolini ter v 
časopisu Utrip ali Večer. Sklep začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-03-0005/2013
Žalec, dne 2. oktobra 2013

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.
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AJDOVŠČINA

3013. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Danila Lokarja 
Ajdovščina

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, Uradni list RS, št. 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 
18/98 Odl. US: U-I-34/94, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 
40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 
Odl. US, 36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: 
U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 16/10 
Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 – Odl. US: U-I-312/08-31, 
20/11, 34/11 – Odl. US: U-I-205/10-23, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list 
RS, št. 44/12), 4. člena Pravilnika o pogojih za ustanavljanje 
javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo 
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potreba-
mi ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03, 
61/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 26. 9. 
2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalne-

ga zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina (Uradno 
glasilo št. 8/97, 1/98, 3/99, Uradni list RS, št. 32/07, 54/10 
– v nadaljevanju: Odlok) se v četrtem odstavku 2. člena prva 
alinea spremeni tako, da se glasi:

»– oddelke šole za izvajanje prilagojenega programa 
devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 
in posebnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in mla-
dostnikov s posebnimi potrebami, s sedežem v Ajdovščini, 
Cesta 5. maja 7,«.

2. člen
Prvi odstavek 8. člena Odloka se spremeni tako, da 

se glasi:
»Zavod izvaja vzgojno-izobraževalni program osnovne 

šole, prilagojeni program devetletne osnovne šole z nižjim 
izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izo-
braževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na 
območju šolskih okolišev.«.

Tretji odstavek 8. člena Odloka se spremeni tako, da 
se glasi:

»V oddelke šole za izvajanje prilagojenega programa 
devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 
in posebnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami se vpisujejo otroci na 
podlagi odločbe o usmeritvi.«.

3. člen
Spremeni se 9. člen Odloka tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje.
Zavod lahko opravlja še naslednje dejavnosti:
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na področju kulture in umetnosti
91.011 Dejavnost knjižnic
56.290 Druga oskrba z jedmi
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet

90.010 Umetniško uprizarjanje
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane de-

javnosti
93.190 Druge športne dejavnosti
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 

z drugim blagom
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih ne-

premičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po po-

godbi
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo.
Dejavnosti zavoda iz prvega in drugega odstavka tega 

člena se opravljajo kot javna služba, katere izvajanje je v 
javnem interesu. Dejavnosti iz drugega odstavka tega člena 
se lahko izvajajo tudi kot tržna dejavnost.«.

4. člen
10. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod opravlja javno veljavne programe sprejete po 

postopku določenim z zakonom, in sicer: vzgojno-izobraže-
valni program osnovne šole, prilagojeni program devetletne 
osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebni 
program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami.«.

5. člen
V tretjem odstavku 14. člena Odloka se drugi stavek 

spremeni tako, da se glasi: »V svet zavoda se izvolijo: štirje 
predstavniki delavcev matične šole in en predstavnik delav-
cev podružnične šole oziroma oddelkov šole za izvajanje 
prilagojenega programa devetletne osnovne šole z nižjim 
izobrazbenim standardom in posebnega programa vzgoje 
in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potre-
bami.«.

6. člen
Sedemnajsta alinea 23. člena Odloka se spremeni tako, 

da se glasi:
»– imenuje in razrešuje svojega pomočnika, vodje no-

tranje organizacijskih enot;«.

7. člen
Spremeni se 24. člen Odloka tako, da se glasi:
»Vodja notranje organizacijske enote ima naslednje 

pristojnosti:
– organizira in vodi delo notranje organizacijske enote,
– predlaga ravnatelju program razvoja notranje orga-

nizacijske enote,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje notranje organizacijske enote z 

učenci, s krajem in krajani, v katerem je notranja organiza-
cijska enota,

– obvešča starše o delu notranje organizacijske enote,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti 

ravnatelj.«.

8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 026/01-19/1996
Ajdovščina, dne 26. septembra 2013

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.
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BOVEC

3014. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Občinski svet Občine Bovec je na 26. redni seji dne 24. 9. 
2013 po obravnavi 3. točke dnevnega reda »Ukinitev javne-
ga dobra in menjava zemljišč – Albert Kravanja« na podlagi 
16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 
89/10) sprejel 

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
Na zemljišču parcele št. 1218/5, k.o. (2210) Soča-leva – 

cesta, v izmeri 387 m2 in zemljišče pod stavbo, v izmeri 25 m2, 
se ukine status grajenega javnega dobra.

2. člen
Zemljišče parcele št. 1218/5, k.o. (2210) Soča-leva – ce-

sta, v izmeri 387 m2 in zemljišče pod stavbo, v izmeri 25 m2, 
preneha biti zemljišče s statusom grajeno javno dobro in 
ostane lastnina Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 
Bovec.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/2010-26.redna
Bovec, dne 24. septembra 2013

Župan
Občine Bovec

Siniša Germovšek l.r.

3015. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Občinski svet Občine Bovec je na 26. redni seji dne 
24. 9. 2013 po obravnavi 4. točke dnevnega reda »Ukinitev 
javnega dobra in menjava zemljišč – Tea Kavs« na podlagi 
16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 
89/10) sprejel 

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
Na zemljišču parcele št. 2023/26, k.o. (2212) Žaga – ce-

sta, v izmeri 13 m2, se ukine status grajenega javnega dobra.

2. člen
Zemljišče parcele št. 2023/26, k.o. (2212) Žaga – cesta, v 

izmeri 13 m2, preneha biti zemljišče s statusom grajeno javno 
dobro in ostane lastnina Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 
8, 5230 Bovec.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/2010-26.redna
Bovec, dne 24. septembra 2013

Župan
Občine Bovec

Siniša Germovšek l.r.

BREŽICE

3016. Avtentična razlaga 30. člena (varovanje 
kmetijskih zemljišč) Odloka o prostorsko 
ureditvenih pogojih za območje Občine 
Brežice za namen postavitve manjših vodnih 
zbiralnikov in objektov za akumulacijo ter 
namakanje na kmetijska zemljišča

Na podlagi 11. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 
in 35/13 – Skl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 33. člena 
Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občin-
ski svet Občine Brežice na 24. redni seji dne 23. 9. 2013 sprejel

A V T E N T I Č N O   R A Z L A G O
 30. člena (varovanje kmetijskih zemljišč) Odloka 

o prostorsko ureditvenih pogojih za območje 
Občine Brežice za namen postavitve manjših 
vodnih zbiralnikov in objektov za akumulacijo 

ter namakanje na kmetijska zemljišča

Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za 
območje Občine Brežice (Uradni list RS, št. 103/06 – uradno preči-
ščeno besedilo, 77/09, 8/10, 47/11 (48/11 – popr.), 14/12) se glasi:

1. člen
V prvem odstavku 30. člena Odloka o prostorsko ureditve-

nih pogojih za območje Občine Brežice, ki se glasi:
»Varovanje kmetijskih zemljišč
Kmetijska zemljišča I. območja so zavarovana v skladu z 

Zakonom o kmetijskih zemljiščih. Dovoljeni posegi so določeni 
s tem odlokom oziroma srednjeročnim družbenim planom Ob-
čine Brežice in z veljavnim področnim zakonom.« je določeno, 
da je na kmetijska zemljišča dopustno posegati z ureditvami, ki 
so določene v srednjeročnem družbenem planu.

V 4.2. točki 4. člena Odloka o prostorskih sestavinah dol-
goročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list 
SRS, št. 41/87, 8/88, 13/91, 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), ki se glasi:

»4.2. Zbiralniki vode:
Za namakanje in oroševanje plantažnih nasadov se pred-

vidijo manjše akumulacije.« je s srednjeročnim planom navede-
no, da so dopustne manjše akumulacije za potrebe namakanja 
in oroševanja.

Skladno z navedbami 30. člena Odloka o prostorsko ure-
ditvenih pogojih za območje Občine Brežice ter v povezavi s 
4.2. točko 4. člena Odloka o prostorskih sestavin dolgoročnega 
in srednjeročnega plana Občine Brežice je dopusten poseg 
na kmetijska zemljišča za namen postavitve manjših vodnih 
zbiralnikov in objektov za akumulacijo ter namakanje.

2. člen
Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o prostorsko 

ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice (Uradni list RS, 
št. 103/06 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09, 8/10, 47/11 
(48/11 – popr.), 14/12) in začne veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 359-33/2013
Brežice, dne 27. septembra 2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
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3017. Avtentična razlaga 30. člena (varovanje 
gozdnih zemljišč) Odloka o prostorsko 
ureditvenih pogojih za območje Občine 
Brežice za namen postavitve manjših vodnih 
zbiralnikov in objektov za akumulacijo 
ter namakanje na gozdna zemljišča

Na podlagi 11. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12 in 35/13 – Skl. US), 29. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 
– ZUJF), 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, 
št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 24. redni 
seji dne 23. 9. 2013 sprejel

A V T E N T I Č N O   R A Z L A G O
30. člena (varovanje gozdnih zemljišč) Odloka 
o prostorsko ureditvenih pogojih za območje 
Občine Brežice za namen postavitve manjših 
vodnih zbiralnikov in objektov za akumulacijo 

ter namakanje na gozdna zemljišča

Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih 
za območje Občine Brežice (Uradni list RS, št. 103/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 77/09, 8/10, 47/11 (48/11 – popr.), 14/12) 
se glasi:

1. člen
V drugem odstavku 30. člena Odloka o prostorsko uredi-

tvenih pogojih za območje Občine Brežice, ki se glasi:
»Varovanje gozdnih zemljišč
1. Sprememba gozdnega v stavbno zemljišče in gradnja 

objektov
– Stavbe morajo biti odmaknjene od gozdnega roba vsaj 

20 m, ostali objekti in ureditve, ki so v nivoju zemljišča, pa 
morajo biti odmaknjeni od meje gozda, ki bo po predlagani 
spremembi ostal gozd, vsaj 1 m.

– Investitor oziroma lastnik zemljišča mora tudi po izvedbi 
posega omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do sose-
dnjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji, kot doslej.

– Poseg v gozd mora biti tako izveden, da bo povzročena 
minimalna škoda na gozdnem rastju in na tleh.

– Pri spremembi gozdnega zemljišča v stavbno ze-
mljišče kot jo določa občinski prostorski akt, se z gozdom 
gospodari v skladu z zakonom, ki ureja gozdove do sprejetja 
občinskega podrobnega akta, ki lahko opredeljuje tudi eta-
pnost izvedbe prostorske ureditve. Krčitev gozda se lahko 
izvede po izdaji gradbenega dovoljenja ob predhodni ozna-
čitvi in evidentiranju gozdnega drevja, ki ga izvede krajevno 
pristojni delavec Zavoda za gozdove (ZG-B, Uradni list RS, 
št. 110/07).

2. Izkoriščanje mineralnih surovin v območju gozdov in 
gozdnega prostora

– Po izkoriščanju je na območju kamnolomov, pesko-
kopov in gramoznic potrebno osnovati gozd. Z izkoriščanjem 
prizadeti gozdni prostor mora biti po eksploataciji ustrezno sa-
niran, v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti (pogozditev 
z ustreznimi vrstami, utrjevanje brežin in vkopov).

– Zaradi osnovanja kamnolomov, peskokopov in gramo-
znic ni dovoljeno posegati v gozd izven samega območja izko-
riščanja (sečnja zaradi gradbenih dovozov, gradnje pomožnih 
objektov). Prepovedano je vsako zasipavanje in odlaganje 
materiala v gozdove in odstranjevanje zarasti.

– Dostop na sosednja gozdna zemljišča mora biti za-
gotovljen v času priprave in v času izkoriščanja. Vlagatelj je 
dolžan zagotovit takšno omrežje gozdnih prometnic, da med 
izkoriščanjem in po njem ne bodo poslabšani pogoji gozdne 
proizvodnje.

– Vse površine, ki bodo med gradnjo poškodovane se 
morajo takoj po končani gradnji (prva sadilna sezona) sanirati 
tako, da se vzpostavi čim bolj naravno stanje.

3. Krčitev gozda v kmetijske namene
Površine, kjer krčitve za kmetijske namene niso dovo-

ljene:
– gozdni rezervati,
– varovalni gozdovi,
– gozdovi s posebnim namenov z dovoljenimi ukrepi, kjer 

je gozd objekt razglasitve.
Površine, kjer krčitve gozdov za kmetijske namene niso 

priporočljive:
– gozdovi s 1. stopnjo poudarjenosti ekoloških in socialnih 

funkcij,
– gozdovi znotraj sklenjenih območjih gozdov,
– gozdovi, ki imajo funkcijo koridorske povezave,
– gozdovi na območju Nature 2000,
– mestni in primestni gozdovi,
– gozdni otoki v kmetijski krajini, kjer je gozdnatost majh-

na.
Na območjih, kjer je planska raba gozd, ZGS lahko dovoli 

krčitev gozda do 0,5 ha (ZG-B, Uradni list RS, št. 110/07).
Za krčitev gozda v kmetijske namene je potrebno pri-

dobiti dovoljenje Zavoda za gozdove (ZG-B, Uradni list RS, 
št. 110/07).« je določeno, da je dopustna krčitev gozdnega 
zemljišča za kmetijski namen. Za krčitev gozda v kmetijske 
namene je predhodno potrebno pridobiti odločbo o krčitvi s 
strani pristojnega Zavoda za gozdove RS. Gozdno zemljišče 
se po izvedeni krčitvi nameni za kmetijski namen.

V 30. členu Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za 
območje Občine Brežice, ki se v delu glasi:

»Varovanje kmetijskih zemljišč
Kmetijska zemljišča I. območja so zavarovana v skladu z 

Zakonom o kmetijskih zemljiščih. Dovoljeni posegi so določeni 
s tem odlokom oziroma srednjeročnim družbenim planom Ob-
čine Brežice in z veljavnim področnim zakonom.« je določeno, 
da je na kmetijska zemljišča dopustno posegati z ureditvami, ki 
so določene v srednjeročnem družbenem planu.

V 4.2. točki 4. člena Odloka o prostorskih sestavinah dol-
goročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list 
SRS, št. 41/87, 8/88, 13/91 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), ki se glasi:

»4.2. Zbiralniki vode:
Za namakanje in oroševanje plantažnih nasadov se pred-

vidijo manjše akumulacije.« je s srednjeročnim planom navede-
no, da so dopustne manjše akumulacije za potrebe namakanja 
in oroševanja.

Skladno z navedbami 30. člena Odloka o prostorsko ure-
ditvenih pogojih za območje Občine Brežice ter v povezavi s 
4.2. točko 4. člena Odloka o prostorskih sestavin dolgoročnega 
in srednjeročnega plana Občine Brežice je poseg na gozdno 
zemljišče za namen postavitve manjših vodnih zbiralnikov in 
objektov za akumulacijo ter namakanje možen po predhodni 
pridobitvi odločbe o krčitvi gozda.

2. člen
Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o prostorsko 

ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice (Uradni list RS, 
št. 103/06 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09, 8/10, 47/11 
(48/11 – popr.), 14/12) in začne veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 359-33/2013
Brežice, dne 27. septembra 2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.



Stran 9138 / Št. 81 / 4. 10. 2013 Uradni list Republike Slovenije

GORENJA VAS - POLJANE

3018. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Gorenja 
vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list 
RS, št. 80/01 in 59/12) je Občinski svet Občine Gorenja vas - 
Poljane na 17. redni seji dne 20. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
Ukine se status javnega dobra v splošni rabi, parc. 

št. 1145/11 (ID 6251600) in parc. št. 1145/13 (ID 6251599), 
k.o. 2056 Trebija.

2.
Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa postaneta last Ob-

čine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja 
vas, matična številka: 5883261000.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-010/2013-003
Gorenja vas, dne 20. junija 2013

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

ILIRSKA BISTRICA

3019. Sklep o izločitvi iz javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. čle-
na Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 
18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, in Uradne objave 
časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) in na predlog sklepa 
Odbora za stavbna zemljišča stanovanja in poslovne prostore, 
sprejetega na 17. seji z dne 25. 9. 2013, na 19. seji dne 26. 9. 
2013 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Zemljišči, parc. št. 1701/10, v izmeri 66 m2 in parc. 

št. 1701/11, v izmeri 67 m2, k.o. 2523 Topolc, se izločita iz jav-
nega dobra ter se pri njiju vpiše lastninska pravica na Občino 
Ilirska Bistrica.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-65/2011 in 478-56/2012
Ilirska Bistrica, dne 26. septembra 2013

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

3020. Sklep o izločitvi iz javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena 
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 
18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, in Uradne obja-
ve časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) in na predlog sklepa 
Odbora za stavbna zemljišča stanovanja in poslovne prostore, 
sprejetega na 17. seji z dne 25. 9. 2013, na 19. seji dne 26. 9. 
2013 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Zemljišče, parc. št. 1293/31, v izmeri 38 m2, k.o. 2521 

Čelje, se izloči iz javnega dobra ter se pri njem vpiše lastninska 
pravica na Občino Ilirska Bistrica.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-80/2011
Ilirska Bistrica, dne 26. septembra 2013

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

KOBARID

3021. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve 
članov Občinskega sveta Občine Kobarid

Na podlagi 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 
in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 23. redni seji dne 
26. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov 

Občinskega sveta Občine Kobarid
1. člen

S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve v 
Občinski svet Občine Kobarid (v nadaljevanju: občinski svet).

2. člen
(1) Občinski svet šteje 16 članov.
(2) Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem 

volilnem sistemu.

3. člen
(1) Za volitve članov občinskega sveta se določi ena 

volilna enota.
(2) V volilni enoti iz prejšnjega odstavka se voli vseh 

16 članov občinskega sveta.

4. člen
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta 
Občine Kobarid (Uradno glasilo, št. 8/94).

Št. 007-06/2010
Kobarid, dne 26. septembra 2013

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.
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3022. Sklep o določitvi javne infrastrukture 
na področju kulture

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/08 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – Odl. US) in 18. člena Statuta 
Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet 
Občine Kobarid na 23. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture  

na področju kulture

I.
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo na-

slednje nepremičnine oziroma deli nepremičnin:
– parc. št. 151/4, k.o. Kobarid, v izmeri 188 m2,
– del parc. št. 2938/9, k.o. Kobarid, v izmeri cca 345 m2 in
– del parc. št. 152/5, k.o. Kobarid, v izmeri cca 167 m2,

v skladu s skico, ki se hrani na sedežu občinske uprave Občine 
Kobarid.

II.
Nepremičnine iz prejšnje točke se zaznamuje v zemljiški 

knjigi kot javna infrastruktura na področju kulture.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 622-1/2013
Kobarid, dne 26. septembra 2013

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

3023. 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 
23. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel naslednji

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 399,06 EUR;
– za dnevni program II. starostne skupine 321,33 EUR;
– za dnevni program kombiniranega oddelka 350,80 EUR;
– za poldnevni program II. starostne skupine 266,05 EUR;
– za poldnevni program kombiniranega oddelka 

287,51 EUR.

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
Cene iz 1. in 2. člena tega sklepa se letno usklajujejo, in 

sicer:

– stroški dela skladno z gibanjem stroškov dela, z upošte-
vanjem normativov in drugih predpisov, ki urejajo stroške dela 
v predšolski vzgoji,

– materialni stroški in stroški živil skladno z gibanjem 
inflacije ter z upoštevanjem normativov za organizacijo predšol-
ske dejavnosti; če posamezni strošek za 20 ali več procentov 
presega rast inflacije, se lahko upošteva dejanski vpliv tega 
stroška (npr.: elektrika, ogrevanje).

Za izdajo sklepa o usklajevanju cen je pooblaščen župan. 
Sklep se objavi na spletni strani Občine Kobarid.

4. člen
Cene storitev, ki niso zajete v tem sklepu, vrtec oblikuje 

samostojno, potrjuje pa jih Svet zavoda.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

cenah vzgojno-varstvenih programov v VVE Kobarid (Uradni 
list RS, št. 5/13).

6. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2013.

Št. 032-01/2013
Kobarid, dne 26. septembra 2013

Županja 
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

3024. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega 
dobra

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list 
RS, št. 51/09 in 38/10) in 23. člena Zakona o graditvi objek-
tov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
126/07 in 108/09) je Občinski svet Občine Kobarid na 8. redni 
seji dne 20. 9. 2011 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Nepremičnini s parc. št. 2688/34, k.o. Drežnica, se odvza-

me status grajenega javnega dobra.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-50/2010
Kobarid, dne 20. septembra 2011

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

PIVKA

3025. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Pivka

Na podlagi 46. 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, 
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57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 
30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 
– popr. 24/01, 110/05, 52/07, 29/07 – obvezna razlaga, 54/10) 
je župan Občine Pivka sprejel

S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 

Občine Pivka

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

(1) V mesecu oktobru 2010 je občina sprejela Odlok o 
Občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, 
št. 79/10, ter obvezne razlage Uradni list RS, št. 79/11 in 62/13) 
– v nadaljevanju: OPN Občine Pivka.

(2) Od sprejetja OPN Občine Pivka je občina prejela že 
cca 90 novih pobud občanov. Svoje pripombe in predloge na 
OPN Občine Pivka so podali tudi lokalni projektanti, Upravna 
enota Postojna in Kmetijsko svetovalna služba. Pobude in pre-
dloge je podala tudi Občina Pivka sama.

2. člen
(območje, predmet in vrsta postopka)

(1) Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega 
načrta Občine Pivka – v nadaljevanju: SD OPN Občine Pivka 
se izdela za celotno območje Občine Pivka.

(2) Predmet SD OPN Občine Pivka je:
– obravnava pobud občanov,
– obravnava pripomb oziroma pobud lokalnih projektantov,
– obravnava pripomb oziroma pobud Upravne enote Po-

stojna,
– vključitev oziroma določitev EUP in prostorskih izvedbe-

nih pogojev za anteno na Šilentabru,
– preučitev sprememb prostorskih izvedbenih pogojev za 

pomožne kmetijsko gozdarske objekte na kmetijskih in gozdnih 
zemljiščih,

– vsi tehnični popravki veljavnega OPN Občine Pivka.
(3) SD OPN Občine Pivka se izvedejo po rednem postopku 

priprave prostorskega akta.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Uporabi se obstoječe strokovne podlage, ki so se pri-
pravile za pripravo OPN.

(2) Dodatno se izdela:
– analize pobud,
– prikaz stanja prostora,
– vse ostale potrebne strokovne podlage, ki jih določa 

področna zakonodaja,
– lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše stro-

kovne podlage, za katere se pri pripravi SD OPN ugotovi, da so 
pomembne za kvalitetno pripravo.

4. člen
(roki za pripravo in posamezne faze)

(1) Posamezne faze za pripravo občinskega prostorskega 
načrta so:

– Občina Pivka začne pripravljati SD OPN na podlagi skle-
pa o začetku priprave.

– Osnutek SD OPN se pripravi na podlagi prikaza stanja 
prostora, splošnih smernic, obstoječih in na novo izdelanih stro-
kovnih podlag ter izraženih investicijskih namer občine in drugih 
oseb. Po potrebi se državne in lokalne nosilce urejanja prostora 
zaprosi za dodatne smernice.

– Istočasno posreduje občina osnutek SD OPN Ministrstvu 
za kmetijstvo in okolje, Direktoratu za okolje, Sektorju za celovito 
presojo vplivov na okolje, da le-ta v roku 30 dni občini pisno spo-

roči, ali je za SD OPN treba izvesti celovito presojo vplivov na 
okolje. V primeru, da je za SD OPN treba izvesti celovito presojo 
vplivov na okolje, občina za dopolnjen osnutek SD OPN zagotovi 
tudi okoljsko poročilo.

– Po pridobitvi 1. mnenja nosilcev urejanja prostora se pri-
pravi dopolnjen osnutek SD OPN. Dopolnjen osnutek SD OPN 
občina skupaj z okoljskim poročilom javno razgrne za najmanj 
30 dni in v tem času organizira njegovo javno obravnavo. Pri-
pombe in predloge na dopolnjen osnutek SD OPN poda javnost 
v okviru javne razgrnitve in javne obravnave.

– Predlog SD OPN občina pripravi na podlagi stališč, ki jih 
zavzame do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in ga potrdi 
v 1. branju na občinskemu svetu.

– Po pridobitvi 2. mnenja nosilcev urejanja prostora se 
pripravi usklajen predlog SD OPN.

– Usklajen predlog SD OPN občina predloži v sprejem 
občinskemu svetu.

– Občinski svet sprejme SD OPN z odlokom in ga objavi 
v uradnem glasilu.

(2) Rok za pripravo SD OPN Občine Pivka je 12 mesecev. 
Predviden rok se lahko spremeni zaradi nepredvidenih zunanjih 
okoliščin.

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) V postopku priprave SD OPN sodelujejo nosilci urejanja 
prostora in drugi udeleženci, ki podajo smernice in opredelijo 
izhodišča za prostorski razvoj s področja njihove pristojnosti.

Državni nosilci urejanja prostora so:
1. za področje razvoja poselitve:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP), Direktorat za 

prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
2. za področje kmetijstva:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Direktorat za 

kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
3. za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Direktorat za 

gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ter
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Večna pot 2, 1000 

Ljubljana,
4. za področje rabe in upravljanja z vodami:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Agencija RS za 

okolje, Vojkova 1 b, 1000 Ljubljana,
5. za področje ohranjanja narave:
Zavod za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
6. za področje varstva kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo (MK), Direktorat za kulturno dedišči-

no, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
7. za področje cestnega prometa s pomorskim in železni-

škim prometom in zračnega prometa:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP), Direktorat za 

infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
8. za področje trajnostne mobilnosti:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP), Direktorat za 

promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
9. za področje rudarstva:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP), Direktorat za 

energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
10. za področje energetike:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP), Direktorat za 

energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
11. za področje zaščite in reševanja:
Ministrstvo za obrambo (MORS), Uprava RS za zaščito in 

reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
12. za področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo (MORS), Direktorat za logistiko 

Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana,
13. za področje varstva okolja:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, 

Sektor za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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Lokalni nosilci urejanja prostora so:
1. za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda ter ravnanja z odpadki na lokalni ravni:
Javno podjetje Kovod, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Po-

stojna, Jeršice 3, 6230 Postojna,
2. za cestno omrežje:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
3. za telekomunikacije:
Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper,
4. za električno omrežje:
Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, 6210 Se-

žana in
ELES Elektro – Slovenija, d.o.o., Hajdrinova 2, 1000 Ljub-

ljana,
5. za plinsko omrežje:
Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, 

1001 Ljubljana.
(2) V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba 

po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko 
Ministrstvo oziroma pripravljavec SD OPN k sodelovanju povabi 
tudi druge organe in organizacije. Če se bodo v času postopka 
spremenile pristojnosti posameznih ministrstev ali se jim spre-
meni naziv, se pri pridobitvi smernic in mnenj upoštevajo sprejete 
uredbe Vlade RS.

6. člen
(obveznost financiranja)

Izdelava SD OPN Občine Pivka bo financirana iz občin-
skega proračuna.

7. člen
(veljavnost in objava sklepa)

(1) Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
ter na spletnem naslovu Občine Pivka, hkrati se ga posreduje 
pristojnemu ministrstvu za prostor ter vsem sosednjim občinam: 
Občini Postojna, Občini Cerknica, Občini Loška dolina, Občini 
Ilirska Bistrica in Občini Divača.

(2) Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 032-1/2013-40
Pivka, dne 24. septembra 2013

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

PUCONCI

3026. Pravilnik o uporabi zelene dvorane

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list 
RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10 in 103/11) in 21. člena Zakona o 
lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09 in 51/10) je Občinski svet Občine Puconci na 
22. redni seji dne 19. 9. 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o uporabi zelene dvorane

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa namene uporabe, ureja pogoje in 

način oddajanja, način določanja cen za uporabo ter možnosti 

oglaševanja v Večnamenski športni dvorani Puconci (v nada-
ljevanju: športna dvorana).

2. člen
Lastnik športne dvorane je Občina Puconci (v nadalje-

vanju: občina), upravljavec športne dvorane pa Osnovna šola 
Puconci (v nadaljevanju: osnovna šola).

Medsebojne odnose uredita lastnik in upravljavec s po-
sebno pogodbo.

II. NAMEN UPORABE

3. člen
Športna dvorana se uporablja za naslednje namene:
– izvajanje športne vzgoje predšolskih otrok (vrtec), špor-

tne vzgoje šoloobveznih otrok in šolskih športnih tekmovanj, 
praviloma od ponedeljka do petka, od 7. do 15. ure,

– redna vadba in tekmovanja otrok in mladine, usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport,

– redna vadba in tekmovanja otrok in mladine s posebnimi 
potrebami,

– redna vadba in tekmovanja v programih kakovostnega 
in vrhunskega športa,

– športna rekreacija,
– prireditve Občine Puconci,
– prireditve (športne prireditve, proslave, razstave, kon-

certi, shodi …).
Vadbe in tekmovanja iz druge, tretje, četrte in pete alinee 

se izvajajo praviloma v terminih od ponedeljka do petka, od 
15. do 22. in soboto ter nedeljo od 9. do 22. ure. Za predmetne 
termine občina izvede javni razpis za najem športne dvorane 
Puconci za posamezno sezono, ki bo objavljen na spletni strani 
občine, osnovne šole, v občinskih glasili in medijih.

Za termine iz zadnje alinee se na podlagi vloge za upo-
rabo športne dvorane za prireditev sklene posebna pogodba 
z uporabnikom. Kolikor ima organizator sklenjeno pogodbo 
o uporabi športne dvorane za tekočo sezono, ki zajema tudi 
uporabo športne dvorane za namene organizacije prireditev, 
posebne pogodbe ni potrebno sklepati.

4. člen
Za redno čiščenje in vzdrževanje športne dvorane skrbi 

Osnovna šola Puconci.

III. POGOJI IN NAČIN ODDAJE ŠPORTNE DVORANE  
V UPORABO

5. člen
Sezona v športni dvorani traja od 15. 8. tekočega leta do 

30. 6. prihodnjega leta.
Izjemoma je možna uporaba športne dvorane v obdobju 

izven sezone, za kar se sklene posebna pogodba o uporabi.

6. člen
Uporaba športne dvorane lahko obsega uporabo:
a) vadbenih površin v objektu (1/3, 2/3 oziroma cela dvo-

rana in/ali fitnes),
b) garderob, sanitarij, umivalnikov in tušev v sklopu objekta,
c) sob za sodnike, delegate in novinarje,
d) športnega orodja in opreme v objektu.
Obseg uporabe vadbenih površin v objektu se določi s 

pogodbo o uporabi in urnikom vadbe za tekočo sezono, ki je 
sestavni del pogodbe.

Uporabi vadbenih površin športne dvorane pripada pravi-
loma uporaba ene garderobe, v času tekmovanja po dogovoru 
z osnovno šolo.

Za uporabo fitnesa (fizične osebe) se uporabniku izda 
ustrezna vstopnica (dnevna, mesečna oziroma vstopnica za 
določeno število obiskov).
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7. člen
Športna dvorana se lahko s pogodbo odda v uporabo za 

namene iz 3. člena tega pravilnika naslednjim uporabnikom:
– vzgojno-izobraževalnim zavodom,
– športnim društvom in klubom,
– ostalim društvom, klubom, organizacijam in skupinam,
– drugim fizičnim in pravnim osebam.

8. člen
Pri oblikovanju urnika vadbe imajo prednostno pravico upo-

rabe športne dvorane uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
I. prioriteta:
Osnovna šola Puconci za izvajanje pouka in šolskih špor-

tnih tekmovanj.
II. prioriteta:
Občina Puconci za izvedbo občinskih prireditev in špor-

tnih tekmovanj.
III. prioriteta:
Izvajalci Letnega programa športa Občine Puconci.
IV. prioriteta:
Druga društva, klubi in skupine s sedežem na območju 

Občine Puconci za izvajanje športne rekreacije.
V. prioriteta:
Društva in klubi s sedežem izven Občine Puconci.
VI. prioriteta:
Drugi uporabniki.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka, lahko osnovna 

šola kateremukoli uporabniku odpove ali prestavi posamezne 
termine uporabe dvorane zaradi izvedbe športnih tekem, prire-
ditev občine ali oddaje športne dvorane v komercialne namene 
(prireditve, koncerti …).

V primeru, da se znotraj istega prioritetnega razreda poja-
vi več interesentov za isti termin, imajo prednost do terminov v 
zgodnejših urah tisti interesenti, katerih člani so pretežno otroci, 
učenci, dijaki in študentje.

Kolikor pride do prezasedenosti športne dvorane, ima 
osnovna šola pravico omejiti uporabniku število vadbenih ur in 
velikost vadbenega prostora.

9. člen
Občina vsako leto, najpozneje do 15. 7., objavi javni raz-

pis za uporabo športne dvorane za naslednjo sezono.
Zainteresirani klubi, društva, organizacije in skupine mo-

rajo najkasneje v roku, ki je določen v javnem razpisu, poslati 
pisno prijavo z navedbo želenih terminov.

Na podlagi prejetih prijav komisija izdela urnik vadbe za 
naslednjo sezono najkasneje do 20. avgusta, pri čemer upo-
števa prioritetni vrstni red iz prejšnjega člena tega pravilnika. 
Komisija je sestavljena iz dveh predstavnikov šole in enega 
predstavnika občine. Komisijo imenuje župan.

Prijave, ki prispejo po roku iz drugega odstavka tega člena, 
se obravnavajo naknadno in se jih ne razvršča po prioritetnem 
vrstnem redu iz prejšnjega člena tega pravilnika, temveč se jim 
po vrstnem redu prispetja lahko dodelijo preostali prosti termini.

10. člen
Pogodbo o uporabi pripravi osnovna šola in jo pošlje prija-

vitelju. Prijavitelj mora podpisano pogodbo vrniti v osmih dneh 
od dneva, ko mu je le-ta bila poslana. Če prijavitelj pogodbe v 
tem roku ne vrne na naslov osnovne šole, se šteje, da odstopa 
od prijave na javni razpis in dodeljenega termina.

V pogodbi se določi obdobje uporabe, splošni plačilni 
pogoji, odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za dogo-
vorjeno uporabo športnega objekta, upoštevanje hišnega reda 
in za morebitno povzročeno škodo na objektu oziroma opremi. 
Sestavni del pogodbe je hišni red dvorane.

11. člen
Osnovna šola na podlagi podpisane pogodbe in evidence 

uporabe športne dvorane izstavi račun uporabniku najkasneje 
v roku 8 dni po opravljeni storitvi.

Uporabnik je dolžan plačati račun za uporabo v roku 
15 dni po prejemu računa.

Uporabniki športne dvorane za tržne prireditve (koncerti 
ipd.) morajo ceno uporabe poravnati najmanj 8 dni pred iz-
vedbo prireditve, sicer uporaba športne dvorane za izvedbo 
prireditve ni mogoča.

Če uporabnik v roku ne poravna računa, izgubi pravico 
do uporabe objekta.

12. člen
Osnovna šola in uporabnik lahko pogodbo o uporabi 

športne dvorane sporazumno prekineta pred njenim iztekom.
Pogodbo o uporabi lahko osnovna šola enostransko 

prekine v naslednjih primerih:
– če uporabnik ne uporablja dvorane v terminih, za 

katere je bila pogodba sklenjena,
– če uporabnik krši določila hišnega reda športne dvo-

rane, tega pravilnika, pogodbe o uporabi, drugih predpisov, 
ki urejajo to področje ali navodila upravljavca športne dvo-
rane,

– če uporabnik ne plača računa za uporabo.
Uporabnik lahko enostransko odpove pogodbo o upo-

rabi z enomesečnim odpovednim rokom. Po medsebojnem 
dogovoru je odpovedni rok lahko tudi krajši.

13. člen
Uporabnik je v času uporabo športne dvorane zadolžen 

oziroma odgovoren za red in disciplino ter v času prireditev 
tudi za izvajanje ukrepov po zakonu, ki ureja javna zbiranja, 
predvsem pa da poskrbi za reditelje, disciplino nastopajočih 
in gledalcev.

Uporabnik je prav tako odgovoren, da poskrbi za izva-
janje predpisanih požarno varnostnih ukrepov ter za orga-
nizacijo izvajanja ukrepov varstva pred požarom v primeru 
javne ali kakršnekoli druge prireditve. Navodila iz požarnega 
reda za posameznike-člane društev so priloga pogodbe o 
uporabi.

Po končani prireditvi mora uporabnik:
– zagotoviti nemoten in varen odhod nastopajočih in 

gledalcev,
– pregledati vse prostore, ki so bili uporabljeni med 

prireditvijo,
– odstraniti reklamne panoje in napise ter ostalo opre-

mo (odre, stole, scene …), ki so bili nameščeni samo za čas 
tekme ali prireditve.

14. člen
Osnovna šola ne odgovarja za osebno opremo uporab-

nikov pri uporabi športne dvorane.
Uporaba športne dvorane je na lastno odgovornost.
Uporabnik športne dvorane odgovarja za morebitno 

škodo, kot posledico namernega uničenja ali poškodovanja 
opreme v času treningov, tekem in prireditev.

15. člen
Vstop na igralno površino je dovoljen samo v čistih 

športnih copatih.

16. člen
Osnovna šola vodi dnevno evidenco uporabe športne 

dvorane, iz katere morajo biti razvidni naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– vodja (trener) skupine,
– odgovorna oseba uporabnika,
– čas uporabe,
– površine v uporabi,
– število udeležencev,
– podpis vodje skupine (trenerja),
– ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma po-

škodbah na objektu in opremi po zaključku uporabe.
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IV. NAČIN DOLOČANJA CENE UPORABE

17. člen
Cenik uporabe športne dvorane potrdi Občinski svet Ob-

čine Puconci pred pričetkom sezone za vsako sezono posebej 
na predlog osnovne šole. Cenik se objavi na spletni strani 
Občine Puconci in Osnovne šole Puconci.

Cenik uporabe športne dvorane pripravi za čas uporabe 
ene ure/60 minut. Osnova za določitev cene uporabe je eko-
nomska cena, ki jo s sklepom določi župan.

Ekonomska cena uporabe zajema materiale stroške:
– stroške ogrevanja,
– stroške električne energije,
– stroške komunalnih storitev,
– stroške tekočega vzdrževanja objekta (sanitarni mate-

rial, žarnice ...),
– stroške pisarniškega materiala in storitev,
– stroške zavarovanja,
– stroške čiščenja,
– druge materialne stroške.
Stroške upravljanja zagotavlja občina, na podlagi vsa-

koletnega finančnega načrta, potrjenega na Občinskem svetu 
Občine Puconci.

18. člen
Uporabniki športne dvorane morajo ceno uporabe porav-

nati v skladu s pogodbo.
Osnovna šola ne zaračunava cene uporabe v naslednjih 

primerih:
– za redno vzgojno izobraževalno dejavnost, ki se izvaja 

v okviru zakonsko predpisane dejavnosti Javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda OŠ Puconci,

– organizatorjem in izvajalcem za izvedbo občinskih špor-
tnih šolskih prvenstev za osnovnošolsko mladino,

– izvedbo občinskih prireditev.

19. člen
V tržno nezanimivih terminih za izvajanje Letnega pro-

grama športa Občine Puconci, ob humanitarnih prireditvah 
in prireditvah, katerih organizator je Občina Puconci, se 
uporaba zaračuna po posebni ceni, ki se določi po posebni 
pogodbi.

20. člen
Cena uporabe za prireditve se določi v ceniku uporabe za 

posamezno sezono.

21. člen
Prihodki od uporabe in drugi prihodki iz naslova upo-

rabe športne dvorane so prihodek osnovne šole in se vodijo 
na posebni postavki. Pridobljeni prihodki se namenijo iz-
ključno za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z upravljanjem 
in vzdrževanjem športne dvorane, investicije in investicijsko 
vzdrževanje.

V. OGLAŠEVANJE

22. člen
Uporaba površin za oglaševanje se za uporabnike dvora-

ne uskladi 1-krat letno.
Za stalno nameščene panoje ali napise se določi cena za 

1 m2 površine v ceniku za posamezno sezono. Pano lahko vse-
buje logotip, naziv in polni naslov podjetja. Naročnik zagotovi 
izdelan pano/transparent oziroma plača slikopleskarska dela. 
Panoji se praviloma nameščajo vsako leto v poletnih mesecih, 
ko je športna dvorana zaprta za treninge (izven sezone).

23. člen
V času športnih in drugih prireditev lahko uporabnik sklad-

no s pogodbo o uporabi namesti začasne reklamne panoje, ki 
jih je dolžan po končani prireditvi odstraniti. Začasni reklamni 
panoji so lahko samostoječi ali nameščeni na letvenike in 
ograje na tribunah, in sicer tako, da ne poškodujejo igralne 
površine, opleskov in druge opreme v dvorani ter niso nevarni 
za uporabnike in obiskovalce.

Stalnih reklamnih panojev ni dovoljeno prekrivati v času 
prireditev.

VI. KONČNE DOLOČBE

24. člen
Nadzor nad uporabo športne dvorane in nadzor nad iz-

vajanjem pravilnika in hišnega reda zagotavlja osnovna šola s 
svojim strokovno-tehničnim kadrom.

V času šolskega pouka, zagotavlja nemoteno uporabo 
športne dvorane in skrbi, da se dejavnost odvija v okviru hišne-
ga reda, strokovni kader osnovne šole in vrtca.

25. člen
Ravnatelj najkasneje v roku 15 dni po sprejemu tega 

pravilnika izda hišni red za uporabo športne dvorane. Hišni red 
mora biti izobešen v prostorih športne dvorane.

26. člen
Občina objavi javni razpis za uporabo športne dvorane za 

šolsko leto 2013/2014 najkasneje do 15. 10. 2013. Na podlagi 
prejetih prijav komisija izdela urnik vadbe najkasneje do 1. 11. 
2013. Za javni razpis, pogoje, način oddaje športne dvorane in 
ostale zadeve se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika.

27. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2013
Puconci, dne 19. septembra 2013

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l.r.
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VLADA
3027. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

Na podlagi 8. člena ter 1. in 5. točke 9. člena Zakona 
o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, 
za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, 
št. 80/00 in 17/04), izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o oblikovanju cen naftnih derivatov

1. člen
Ta uredba določa mehanizem oblikovanja cen naftnih 

derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se 
ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov (v nadaljnjem 
besedilu: distributerji), in merila, po katerih se morajo oblikovati 
cene ali njihove sestavine.

2. člen
(1) Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejejo 95-ok-

tanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem besedilu: 
NMB-95), 98- ali večoktanski neosvinčeni motorni bencin, ki 
se uporablja v cestnem ali pomorskem prometu (v nadaljnjem 
besedilu: NMB-98), dizelsko gorivo (v nadaljnjem besedilu: di-
zel) in ekstra lahko kurilno olje (v nadaljnjem besedilu: KOEL).

(2) Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvo-
da, ki znaša en liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena 
tekočega obdobja.

3. člen
Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja 

brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena) za posa-
mezen naftni derivat se določi z naslednjim izračunom:

pri čemer je:
Pt: modelska cena naftnega derivata v eurih/liter;
r: gostota naftnega derivata (za motorna bencina 

znaša 0,755 kg/l, za dizel in KOEL 0,845 kg/l);
r: članarina Zavodu Republike Slovenije za blagov-

ne rezerve v eurih/l, ki jo na podlagi 21.b člena 
Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, 
št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12) z 
uredbo določi Vlada Republike Slovenije;

M: marža distributerjev, kakor je navedena v 
11. členu te uredbe;

i: dnevni podatek; i = 1, 2, 3, …, n;
t: 14-dnevni interval tekočega obdobja;
n: n = 14; spremljamo 14-dnevno povprečje (dejan-

sko je n = 10, ker za soboto in nedeljo ni objave 
borznih kotacij);

e: 1 USD = x EUR (objavljeni dnevni tečaj Banke 
Slovenije ob 8.00 uri);

CIF MedH: borzna kotacija derivata (najvišja dnevna vrednost 
v USD/tono po viru: Platt's European Marketscan).

4. člen
P* je najvišja prodajna cena brez dajatev v eurih/liter, 

korigirana po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene.

5. člen
(1) Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelski 

ceni Pt v skladu z veljavnimi predpisi dodajo vse davčne obre-
menitve. Drobnoprodajna cena se skladno z matematičnimi 
pravili zaokroži na tri decimalna mesta. S ponovnim preraču-
nom dobimo po odbitku vseh davčnih obremenitev najvišjo 
korigirano prodajno ceno brez dajatev P*t, ki se lahko uveljavi 
na trgu v obdobju t + 1.

(2) Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene, 
kakršnega predvideva prejšnji odstavek, se korigirana prodajna 
cena tekočega 14-dnevnega obdobja P*t določi kot najvišja 
prodajna cena brez dajatev Pt, ki velja v obdobju t + 1 (P*t = Pt).

6. člen
(1) Mehanizem oblikovanja cen iz 3., 4. in prejšnjega 

člena te uredbe se neposredno uporablja za NMB-95, dizel 
in KOEL.

(2) Za NMB-98, ki kotira le na borzi v Rotterdamu, se upo-
rablja prilagojeni postopek, ki je določen v 7. členu te uredbe.

7. člen
Osnova prodajne cene za NMB-98 je borzna kotacija za 

NMB-95 (CIF MedH), povečana za oktansko premijo. Ta se 
dnevno izračunava kot razlika med cenama NMB-98 in NMB-
95, ki kotirata na borzi v Rotterdamu (barges FOB Rotterdam, 
vir: Platt's European Marketscan). Za vse nadaljnje postopke 
oblikovanja in spremembe cen se smiselno uporabljajo določbe 
prejšnjih členov.

8. člen
Postopek delovanja mehanizma iz 3. člena te uredbe:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez dajatev 

(v eurih/liter), ki se lahko uveljavi na trgu, so borzne kotacije 
CIF MedH (CIF Mediteran – High), izražene v ameriških do-
larjih/tono;

b) modelska cena v eurih/tono se izračuna tako, da se 
vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem ameriškega 
dolarja za isti dan, skupna vsota pa se deli s številom dni, za 
katere so na razpolago podatki;

c) če za določen dan ni podatka o deviznem tečaju, se 
kot relevanten podatek vzame zadnji razpoložljivi devizni tečaj;

d) dejansko se modelska cena izračuna na podlagi podat-
kov za deset dni (v soboto in nedeljo ni podatkov o borznem 
trgovanju), in sicer od ponedeljka v tednu x do petka v tednu 
x + 1. Če je zaradi državnih praznikov ali dela prostih dni ali 
zaradi drugega vzroka na razpolago manj kakor deset podat-
kov, se 14-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih 
podatkov. Za razpoložljive podatke se štejejo podatki o bor-
znih kotacijah CIF MedH in podatki o deviznem tečaju, ki so 
objavljeni najpozneje do ponedeljka v tednu x + 2, in sicer do 
8. ure. Navedeni podatki se za izračun modelske cene štejejo 
kot dokončni podatki;

e) izračunana modelska cena, izražena v eurih/tono, se 
prek gostote (     ) derivata in faktorja 1/1000 preračuna v 
eure/liter ter se ji prištejeta v eurih/liter izražena članarina Za-
vodu za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov in v eurih/liter 
izražena bruto marža.

9. člen
(1) Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x + 2 in 

velja do ponedeljka v tednu x + 4, distributerji pa so dolžni že 
v ponedeljek v tednu x + 2 o višini oblikovane cene obvestiti 
ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.

(2) Če je v ponedeljek v tednu x + 2 v Republiki Sloveniji 
državni praznik ali dela prost dan, so distributerji dolžni prvi na-
slednji delovni dan o višini oblikovanih cen obvestiti ministrstvo, 
pristojno za gospodarstvo, cena pa se na trgu v tem primeru 
lahko uveljavi drugi naslednji delovni dan.

 

                     Mr
n

eCIFMedH
P

n

i
ii

t 











































1000
1 

 

 
 
  
 
 

 

                     Mr
n

eCIFMedH
P

n

i
ii

t 











































1000
1 

 

 
 
  
 
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 81 / 4. 10. 2013 / Stran 9145 

10. člen
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih 

mest in zaokroževanje:
– borzna cena v ameriških 
dolarjih/tono: 

eno decimalno mesto (vhodni 
podatek);

– tečaj Banke Slovenije: štiri decimalna mesta (vhodni 
podatek);

– borzna cena derivata v 
eurih/liter:

zaokrožitev na pet decimalnih 
mest;

– modelska cena: zaokrožitev na pet decimalnih 
mest;

– prodajna cena brez 
dajatev:

zaokrožitev na pet decimalnih 
mest;

– drobnoprodajna cena: zaokrožitev na tri decimalna 
mesta.

11. člen
Višina marže za bencina znaša 0,08530 eura/liter, za di-

zel 0,07998 eura/liter in za KOEL 0,05265 eura/liter in se med 
veljavnostjo uredbe ne spreminja.

12. člen
Ta uredba začne veljati 9. oktobra 2013 in velja eno leto.

Št. 00726-26/2013
Ljubljana, dne 3. oktobra 2013
EVA 2013-2130-0027

Vlada Republike Slovenije

dr. Gregor Virant l.r.
Minister

3028. Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (ES) 
o določitvi skupnih pravil za prilagodljivo 
uporabo zračnega prostora

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči-
ščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 
– ZDU-1G) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju Uredbe Komisije (ES) o določitvi 

skupnih pravil za prilagodljivo uporabo  
zračnega prostora

1. člen
(vsebina)

(1) S to uredbo se določajo pristojni organi, njihove na-
loge in nadzor v zvezi z izvajanjem Uredbe Komisije (ES) 
št. 2150/2005 z dne 23. decembra 2005 o določitvi skupnih 
pravil za prilagodljivo uporabo zračnega prostora (UL L št. 342 
z dne 24. 12. 2005, str. 20; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
2150/2005/ES).

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se ta uredba 
ne uporablja za vojaške operacije, kot so operacije varovanja 
zračnega prostora Republike Slovenije in skupne bojne opera-
cije sil zavezništva NATO, vojaško usposabljanje in operacije 
v zvezi s kršitvami zračnega prostora Republike Slovenije iz 
10. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno 
prečiščeno besedilo).

2. člen
(pristojni organi)

(1) Naloge strateškega upravljanja zračnega prostora 
Republike Slovenije iz 4. člena, naloge ocenjevanja varnosti iz 

7. člena in naloge poročanja iz 8. člena Uredbe 2150/2005/ES 
izvaja ministrstvo, pristojno za promet, v sodelovanju z ministr-
stvom, pristojnim za obrambo.

(2) Naloge predtaktičnega upravljanja zračnega prostora 
Republike Slovenije iz 5. člena Uredbe 2150/2005/ES opravlja 
celica za upravljanje zračnega prostora Republike Slovenije.

(3) Naloge taktičnega upravljanja zračnega prostora Re-
publike Slovenije iz 6. člena Uredbe 2150/2005/ES opravljajo 
izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa ter nadzorne 
vojaške enote neposredno in po svojih operativnih enotah 
– centrih za kontrolo zračnega prometa, centru za nadzor in 
kontrolo zračnega prostora ter na območju, na katerem se 
izvajajo dejavnosti, zaradi katerih se zahteva rezervacija ali 
omejitev zračnega prostora.

3. člen
(strateško upravljanje zračnega prostora)

Predloge odločitev in drugih strokovnih gradiv v zvezi z 
nalogami iz prvega odstavka prejšnjega člena pripravlja Odbor 
za upravljanje zračnega prostora Republike Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: odbor), ki ga ustanovita ministrstvo, pristojno za 
promet, in ministrstvo, pristojno za obrambo.

4. člen
(predtaktično upravljanje zračnega prostora)

(1) Člane celice za upravljanje zračnega prostora Repu-
blike Slovenije izmed zaposlenih v Slovenski vojski, Agenciji 
Republike Slovenije za okolje in v javnem podjetju Kontrola 
zračnega prometa Slovenije, d. o. o., soglasno imenujejo mi-
nister, pristojen za promet, minister, pristojen za obrambo, in 
minister, pristojen za meteorologijo. Slovenska vojska, Agen-
cija Republike Slovenije za okolje in javno podjetje Kontrola 
zračnega prometa Slovenije, d. o. o., opredelijo naloge v zvezi 
s prilagodljivo uporabo zračnega prostora v delovnih procesih 
pristojnih služb in enot Slovenske vojske, letalskih meteorolo-
ških služb in služb zračnega prometa.

(2) Celica samostojno izvaja naloge, ki so opredeljene 
v točkah b, c, d, f, g, l in n prvega odstavka 4. člena Uredbe 
2150/2005/ES, za potrebe odbora in pristojnih ministrstev pa 
opravlja operativne naloge, ki so opredeljene v točkah e, h, i, j, 
k in m prvega odstavka 3. člena Uredbe 2150/2005/ES. Celica 
sprotno seznanja odbor s sprejetimi odločitvami in odprtimi 
vprašanji upravljanja zračnega prostora.

(3) Administrativne in druge podporne naloge za opravljanje 
nalog celice zagotavlja javno podjetje Kontrola zračnega prometa 
Slovenije, d. o. o. Tekoča zbirka arhivskega gradiva v zvezi z 
delovanjem celice se hrani na ministrstvu, pristojnem za promet.

5. člen
(taktično upravljanje zračnega prostora)

Izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa in nad-
zorne vojaške enote zagotovijo, da njihove službe in enote 
opravljajo naloge iz 6. člena Uredbe 2150/2005/ES. V ta namen 
te službe in enote vzpostavijo ustrezne postopke usklajevanja 
in izmenjave informacij ter zagotavljajo varnost pri upravljanju 
interakcij med civilnimi in vojaškimi leti.

6. člen
(mednarodno sodelovanje)

Kadar je za izvedbo neke naloge ali aktivnosti iz 4. člena 
Uredbe 2150/2005/ES potrebna sklenitev mednarodne po-
godbe, in v podobnih primerih, izvede potrebne postopke na 
predlog izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa ter 
izvajalca nadzora in kontrole zračnega prostora ministrstvo, 
pristojno za promet.

7. člen
(nadzor)

Pristojna organa za nadzor nad izvajanjem odločitev v 
zvezi s strateškim upravljanjem zračnega prostora ter za nad-
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zor nad predtaktičnim in taktičnim upravljanjem zračnega pro-
stora za statistično raziskovanje in revizijo varnosti sta Javna 
agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije in Vojaški letal-
ski organ, vsak za svoje področje pristojnosti. Nadzorna organa 
za vsako koledarsko leto, na zahtevo pristojnih ministrstev in 
celice za upravljanje zračnega prostora Republike Slovenije 
pa tudi kadar koli med letom, poročata o izvajanju te uredbe in 
vprašanjih iz svoje pristojnosti iz Uredbe 2150/2005/ES.

8. člen
(prehodna določba)

Naloge upravljanja zračnega prostora se do dneva za-
četka uporabe te uredbe opravljajo po dosedanjih operativnih 
dogovorih in ustaljeni praksi, ki so bili vzpostavljeni pred uve-
ljavitvijo te uredbe.

9. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne tri mesece po 
njeni uveljavitvi.

Št. 00729-52/2013
Ljubljana, dne 3. oktobra 2013
EVA 2013-2430-0035

Vlada Republike Slovenije

dr. Gregor Virant l.r.
Minister

3029. Uredba o dopolnitvi Uredbe o upravnem 
poslovanju

Na podlagi 7. člena Zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 
126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12 
in 47/13) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o upravnem poslovanju

1. člen
V Uredbi o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 

106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10 
in 101/10) se v 58. členu za drugim odstavkom doda novi tretji 
odstavek, ki se glasi:

»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se uradne ure v 
davčnih pisarnah davčne uprave Republike Slovenije določijo v 
ponedeljek in sredo. V ponedeljek se začnejo ob 8.00 in konča-
jo ob 15.00, v sredo se začnejo ob 8.00 in končajo ob 17.00.«.

Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo 
četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00717-30/2013
Ljubljana, dne 3. oktobra 2013
EVA 2013-1711-0061

Vlada Republike Slovenije

dr. Gregor Virant l.r.
Minister

3030. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o načinu izvajanja gospodarske javne službe 
vzdrževanja državnih cest

Na podlagi 3., 7. in 33. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 36. člena Zako-
na o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) 
ter tretjega odstavka 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10 in 48/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu 
izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja 

državnih cest

1. člen
V Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe 

vzdrževanja državnih cest (Uradni list RS, št. 64/12 in 76/12) 
se naslov 10. člena spremeni tako, se glasi: »(dejavnosti izven 
obsega koncesije)«.

2. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je v času trajanja koncesije dana v javni promet 

nova državna cesta, državna kolesarska povezava ali prome-
tna površina iz prejšnjega odstavka oziroma predana v upra-
vljanje direkciji druga državna cesta na določenem območju 
koncesije, postane ta državna cesta, kolesarska povezava 
ali prometna površina ne glede na seznam državnih cest iz 
Priloge 1 te uredbe sestavni del državnih cest na tem območju 
koncesije. Koncesionar na tem območju jo je dolžan prevzeti 
na način in pod pogoji, kot veljajo za to območje. Ta določba 
se uporablja tudi za primer, ko občinska cesta, kolesarska 
povezava ali druga prometna površina s spremembo katego-
rizacije postane državna cesta, državna kolesarska povezava 
ali prometna površina.«.

3. člen
Četrti odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Koncesija za posamezno koncesijsko območje se 

podeli v ločenem sklopu javnega razpisa ali na podlagi samo-
stojnega postopka javnega razpisa.«.

4. člen
V prvem odstavku 15. člena se 1. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»1. splošni pogoji:
– da kandidat ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravno-

močno obsojen za kazniva dejanja, določena v prvem odstavku 
42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 
– uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o 
javnem naročanju);

– da kandidat na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, 
ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v 
evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena 
Zakona o javnem naročanju ali 81.a člena Zakona o javnem 
naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in 
področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 43/12 – odl. US in 90/12) oziroma 73. člena 
Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti 
(Uradni list RS, št. 90/12);

– da kandidat ni v postopku prisilne poravnave ali da zanj 
ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in 
sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

– da kandidat ni v stečajnem postopku ali da za kandidata 
ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče 
o tem predlogu še ni odločilo;

– da kandidat ni v postopku prisilnega prenehanja ali da 
zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prene-
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hanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z njegovimi 
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil po-
slovne dejavnosti ali da ni v katerem koli podobnem položaju;

– da kandidat ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli 
državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim 
ravnanjem;

– da kandidat na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu 
s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi Republike 
Slovenije, nima zapadlih, neplačanih, obveznosti v zvezi s pla-
čili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v 
vrednosti 50 eurov ali več;«.

4. točka se spremeni, tako, da se glasi:
»4. ekonomski pogoji:
– kandidat mora izkazati, da je imel v zadnjih treh kole-

darskih letih pred rokom za oddajo ponudbe skupni prihodek v 
višini, ki je za posamezno območje koncesije določen v Prilogi 
2 te uredbe;

– da ima kandidat poravnane zapadle obveznosti do do-
baviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;

– da koncedent v razmerju do kandidata ni v obdobju 
zadnjih dveh let pred rokom za oddajo ponudbe upravičeno 
unovčil nobene garancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti ali garancije za odpravo napak v garancijskem roku;

– da je v obdobju zadnjih dveh let pred rokom za oddajo 
ponudbe kandidat pravočasno izpolnil vse zapadle obveznosti 
do koncedenta;

– kandidat na dan izdaje dokazila nima blokiranega nobe-
nega transakcijskega računa, v zadnjih 180 dneh pred izdajo 
dokazila pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokira-
nega več kot 30 dni. Dokazilo ne sme biti izdano več kot 30 dni 
pred rokom za oddajo ponudbe;

– kandidatova bonitetna ocena, izdana pri AJPES, na dan 
izdaje dokazila dosega vsaj bonitetni razred SB6 ali boljše. Če 
kandidat ne more pridobiti bonitetne ocene s strani AJPES, 
izkaže za dan izdaje dokazila bonitetno oceno Baa2 agencije 
Moody's ali bonitetno oceno BBB agencije S&P ali bonitetno 
oceno BBB agencije Fitch. Dokazilo ne sme biti izdano več kot 
30 dni pred rokom za oddajo ponudbe;«.

Za 4. točko se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. reference:
– kandidat mora izkazati, skupaj s potrdili njegovih re-

ferenčnih naročnikov, da je v zadnjih treh koledarskih letih 
pred rokom za oddajo ponudbe po tej uredbi uspešno izvedel 
istovrstna referenčna dela v skupni dolžini najmanj 1/3 razpi-
sanega cestnega omrežja, ki ga prevzema v vlogi, pri čemer 
se posamezna cesta iz referenčnega posla pri izračunu dolžine 
omrežja iz referenčnega posla upošteva samo enkrat. Za isto-
vrstna referenčna dela se štejejo dela rednega vzdrževanja in 
varstva kategoriziranega javnega cestnega omrežja, ki so gle-
de na vrsto del in način opravljanja primerljiva z nalogami kon-
cesionarja po tej uredbi in kot jih podrobneje določa predpis, ki 
ureja vrste vzdrževalnih del na javnih cestah in nivo rednega 
vzdrževanja javnih cest.«.

V drugem odstavku se za besedo »koncesionar« doda 
besedilo, ki se glasi:

»ob oddaji vloge in«.
V tretjem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se 

glasi:
»Če se kandidat poteguje za pridobitev več koncesij, se 

glede izkazovanja pogojev iz 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 
tega člena ni dovoljeno sklicevati na kapacitete oziroma refe-
renčna potrdila, ki jih je kandidat že uporabil za dokazovanje 
izpolnjevanja pogojev na drugem koncesijskem območju, razen 
če je za drugo koncesijsko območje postopek dokončen in 

mu koncesija ni bila podeljena ali če je bil postopek podelitve 
koncesije na drugem koncesijskem območju zaključen brez 
podelitve koncesije.«.

Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Kandidat, ki v vlogi nastopa s podizvajalci, se lahko 
glede izkazovanja pogojev iz 2. in 3. točke, prve alineje 4. točke 
ter 5. točke prvega odstavka tega člena, sklicuje na kapacitete 
oziroma referenčna potrdila podizvajalcev, ki jih navede v vlogi, 
če ti podizvajalci poleg pogojev iz 1. točke prvega odstavka 
tega člena izpolnjujejo tudi pogoje iz druge do šeste alineje 4. 
točke prvega odstavka tega člena.«.

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

5. člen
Tretji odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V primeru skupne vloge članov konzorcija morajo 

pogoje iz 1. točke in druge do šeste alineje 4. točke prvega 
odstavka prejšnjega člena izpolnjevati vse osebe, ki so vložile 
tako vlogo, ostale pogoje pa lahko izkazujejo skupaj člani kon-
zorcija in podizvajalci, ki so navedeni v skupni vlogi, če ti podi-
zvajalci poleg pogojev iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega 
člena izpolnjujejo tudi pogoje iz druge do šeste alineje 4. točke 
prvega odstavka prejšnjega člena.«.

6. člen
17. člen se črta.

7. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Merili za izbor koncesionarja sta:
– najnižja ponudbena vrednost rednega vzdrževanja dr-

žavnih cest za koncesijsko območje, ki predstavlja 90 odstot-
kov skupnega števila točk, in

– stalnost teh cen, ki predstavlja deset odstotkov skupne-
ga števila točk.«.

Četrti in peti odstavek se črtata.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane četrti odsta-

vek, se beseda »vseh« nadomesti z besedo »obeh«.
Dosedanji sedmi odstavek postane peti odstavek.

8. člen
Tretji odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje iz 1. točke 

prvega odstavka 15. člena te uredbe, v primeru iz četrtega od-
stavka 15. člena in tretjega odstavka 16. člena te uredbe pa tudi 
pogoje, ki se zahtevajo z navedenima določbama te uredbe.«.

9. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot priloga 

sestavni del te uredbe.

10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00729-50/2013
Ljubljana, dne 3. oktobra 2013
EVA 2013-2430-0055

Vlada Republike Slovenije

dr. Gregor Virant l.r.
Minister

Priloga
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PRILOGA: 
 

»Priloga 2 
 
POGOJI ZA KONCESIONARJA 
 
1.  Kadrovske zmogljivosti 
 
Zagotoviti ustrezno število, izobrazbo in delovne izkušnje kadrov, ki bodo sodelovali pri izvajanju del v 
okviru koncesije, in sicer: 
 
1.1 Najmanjše število zaposlenih: 
– 1 odgovorni vodja vzdrževanja za H, G + R ceste: 

 za organizacijo in koordinacijo del, 
 za izvajanje kontrole nad izpolnjevanjem pogojev pri soglasjih in dovoljenjih, 
 za vzdrževanje, organizacijo in koordinacijo del rednega vzdrževanja, 
 za varstvo cest in nadzor nad izpolnitvijo pogojev izdanih dovoljenj, 
 za spremljanje in izvajanje prometnih režimov (prometna, neprometna signalizacija in 

oprema), 
 za udeležbo na terenskih ogledih, ustnih obravnavah in tehničnih pregledih,  
 za vodenje katastra; 

– 2 tehnična administratorja na 400 km cest za izvajanje nalog: 
 za opravljanje ostalih administrativno-tehničnih nalog, 
 za sodelovanje pri pripravi osnutkov soglasij in dovoljenj, 
 za uveljavljanje škod pri zavarovalnicah; 

– 1 obračunski referent za pripravo in izdelavo obračuna na 400 km cest, 
– 1 voznik na vzdrževalno enoto, 
–  1 strojnik na vzdrževalno enoto, 
– 1 vodja vzdrževalne enote na vzdrževalno enoto, 
– 1 delovodja ali skupinovodja na vzdrževalno enoto, 
– 1 zidar na vzdrževalno enoto, 
– 1 tesar na vzdrževalno enoto, 
– 1 vzdrževalec mehanizacije na vzdrževalno enoto, 
– 1 cestni preglednik na 50 km dnevno preglednih cest; število dnevnih oziroma tedenskih pregledov 

posameznih cestnih odsekov glede na tip ceste (IVRC) in povprečni letni dnevni promet (PLDP) na 
odseku določa predpis, ki ureja vrste vzdrževalnih del na javnih cestah in nivo rednega 
vzdrževanja javnih cest. Povprečno število pregledanih kilometrov na dan (A) se izračuna: Σ 
(tedensko število pregledov posameznega odseka x dolžina odseka (km) / 7 dni. Potrebno število 
preglednikov je A / 50 km, 1 vzdrževalec cest na 20 km. 

 
1.2 Najnižja zahtevana izobrazba v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema 
izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06) in delovne izkušnje zaposlenih: 
– vzdrževalec cest – druga raven izobraževanja, 
– cestni preglednik – četrta raven izobraževanja, 
– voznik – četrta raven izobraževanja, 
– strojnik – četrta raven izobraževanja, 
– tesar – četrta raven izobraževanja, 
– zidar – četrta raven izobraževanja, 
– vzdrževalec mehanizacije – četrta raven izobraževanja, 
– delovodja in pomočnik vodje enote – peta raven izobraževanja, 
– vodja vzdrževalne enote – peta raven izobraževanja, 
– tehnični administrator – šesta raven izobraževanja, 
– obračunski referent – peta raven izobraževanja, 
– odgovorni vodja vzdrževanja – peta raven izobraževanja in deset let delovnih izkušenj. 
 
 
1.3 Zahtevane delovne izkušnje, razen v kolikor ni v prejšnji točki drugače določeno: 
a) vzdrževalec cest in cestni preglednik: 

– predhodno znanje iz cestno-vzdrževalne stroke, pridobljeno v okviru organiziranega 
izobraževanja, ki dopolnjuje redni izobraževalni program (Zakon o nacionalnih poklicnih 
kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09)) ali temu 
primerljivo znanje oziroma poklicno kvalifikacijo, pridobljeno po programih izobraževanja v 
drugi državi članici EU, ki se izkazuje s spričevalom o uspešno dokončanem šolanju oziroma 
drugimi dokazili o izobrazbi, strokovni usposobljenosti, poklicnih izkušnjah ter dokazili o 
vsebini in poteku usposabljanja, 

– enoletne izkušnje pri delih na cestah; 
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b) peta raven izobraževanja in višje: 
– izobrazba gradbene, naravoslovne ali ustrezne druge tehnične smeri, 
– pet let delovnih izkušenj pri podobnih delih in nalogah. 

 
2. Tehnične zmogljivosti 
  
2.1 Oprema cestne vzdrževalne enote 
 
Vzdrževalna enota mora ustrezati naslednjim zahtevam: 
– pokrita skladišča ali silosi za sol za posipanje za minimalne zaloge 100 ton na vsaki bazi oziroma 

zimski točki. Na celotnem razpisanem območju lahko kapaciteta odstopa navzdol do min. 50 ton 
samo ena baza oziroma zimska točka, 

– deponija za drobljenec za posipanje (izjemoma na prostem) za minimalne zaloge 150 m3 vseh 
frakcij. Za drobljenec mora izvajalec zagotoviti za predvidene količine sredstva za pokrivanje 
(ponjave, cerade, strehe, itd.), in sicer najprej za 50% predvidenih količin, postopoma za celotno 
količino, 

– garaže ali prostori za predpisano mehanizacijo, 
– skladišče za cestno-prometno opremo in signalizacijo, 
– skladišče za materiale za interventno krpanje cest, 
– priročna mehanična delavnica s skladiščem, 
– upravni in dežurni prostori. 
 
Ponudnik mora imeti zgradbe v svoji lasti oziroma mora imeti sklenjeno najemno pogodbo za čas trajanja 
pogodbe. 
 
2.2 Tehnična oprema 
 
Minimalni obseg mehanizacije in opreme za izvajanje koncesije je: 
– 2 merilca slanosti na območje, 
– snežni rezkar z lastnim pogonom – A in kot priključek – B po območjih: 

– območje 1: 1 x A in 3 x B 
– območje 2: 2 x A in 2 x B 
– območje 3: 1 x A in 2 x B 
– območje 4: 2 x A in 2 x B 
– območje 5: 4 x B 
– območje 6: 2 x B 
– območje 7: 2 x B 
– območje 8: 5 x B 
– območje 9: 1 x B 

– 1 rezervoar za solnico z mešalno garnituro na 300 km cest, 
– 1 stroj za talne označbe na območje, 
– 1 termokeson na območje, 
– 1 rezkar za asfalt (priključek za rovokopač) na 400 km cest, 
– 1 prikolica s prometno signalizacijo za intervencije s samostojnim izvorom energije na 300 km cest, 
– 1 kompresor na območje, 
– 1 poltovorno vozilo s kabino za 5 oseb z vso opremo za bolj zahtevna dela na vzdrževalno enoto 

(pregledniška vozila so izvzeta), 
– 1 tovorno vozilo 12–15 ton nosilnosti na vzdrževalno enoto, 
– 1 unimog ali 1 traktor s priključki za košnjo na 150 km cest, 
– 1 rovokopač na vzdrževalno enoto, 
– 1 valjar teže do 1500 kg na vzdrževalno enoto, 
– 1 posipalec na 30 km cest; od tega mora biti najmanj 50 % avtomatskih posipalcev za mokro 

soljenje, ostali posipalci pa so lahko vlečni. Vsi avtomatski posipalci morajo biti opremljeni z merilci 
dejanskega posipa, 

– 1 mala motorna brizgalka emulzije na vzdrževalno enoto, 
– 1 stroj za rezanje asfalta, globina reza do 15 cm na vzdrževalno enoto, 
– 1 vibracijsko nabijalo (žaba in plošča) na vzdrževalno enoto, 
– 1 agregat za proizvodnjo električne energije na 400 km cest, 
– 1 vrtalno kladivo na 400 km cest, 
– 1 hidravlično razbijalno kladivo (priključek) na 400 km cest, 
– 1 komplet prenosnih prometno odvisnih semaforjev na vzdrževalno enoto, 
– 1 stroj za pranje mehanizacije na vzdrževalno enoto, 
– 1 kosilnica nahrbtna na 50 km, 
– 1 motorna žaga na 50 km, 
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– 1 pregledniško vozilo z vso opremo, ki je predpisana za opravljanje pregledniške službe za 
najnujnejše vzdrževalne ukrepe na 50 km dnevno preglednih cest oziroma na vsakega cestnega 
preglednika iz točke 1.1. te priloge, 

– 1 snežni plug na 30 km, 
– 1 laserski merilnik temperature podlage vozišča na vzdrževalno enoto, 
– opremljenost za pravočasno interno in eksterno obveščanje o dogodkih na cestnem omrežju - 

GSM aparati in internet, 
– informacijski sistem, združljiv z naročnikovim, in primerno računalniško opremo, ki jo bo na zahtevo 

naročnika pravočasno dopolnjeval in noveliral, 
– vsa vozila, ki se uporabljajo za potrebe rednega vzdrževanja, morajo biti opremljena s sistemom 

satelitskega nadzora gibanja vozil. 
 
Koncedent ima pravico zahtevano opremo cestne vzdrževalne enote in tehnično opremo preveriti pri 
ponudniku. Oprema mora biti ustrezno vzdrževana in uporabljiva. 
 
3. Ostali pogoji 
  
3.1. Skupni prihodek 
 
Kandidat za posamezno območje koncesije mora kumulativno izkazati v zadnjih treh koledarskih letih pred 
letom, v katerem je razpisana koncesija, najmanj naslednji skupni prihodek: 
Območje 1:    7.000.000,00 EUR 
Območje 2:    8.000.000,00 EUR  
Območje 3:    7.000.000,00 EUR 
Območje 4:    8.000.000,00 EUR  
Območje 5:  12.000.000,00 EUR  
Območje 6:    9.000.000,00 EUR  
Območje 7:    5.000.000,00 EUR  
Območje 8:  13.000.000,00 EUR  
Območje 9:    3.500.000,00 EUR 
 
3.2 Organizacijski pogoji 
 
– organizirana stalna dežurna služba: 1 oseba na celotnem območju, 
– ena organizirana intervencijska skupina, ki jo sestavljata dva delavca na 250 km do 300 km cest. 
 
3.3. Izgled in oprema izvajalcev 
 
Izgled in oprema vseh neposrednih izvajalcev rednega vzdrževanja in varstva cest v Republiki Sloveniji 
morata biti poenotena in morata ustrezati predpisom, ki urejajo varnost cestnega prometa. 
 
3.4. Sposobnost vključevanja v enotni sistem planiranja vzdrževalnih del 
 
Ponudnik mora dokazati, da se je sposoben vključiti v enoten sistem planiranja vzdrževalnih del in načina 
vodenja dokumentacije.«. 
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DRŽAVNI ZBOR
2959. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2J) 9009

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2960. Ukaz o imenovanju članice Uradniškega sveta 9010
2961. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega ve-

leposlanika Republike Slovenije v Republiki Uzbe-
kistan 9010

2962. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega ve-
leposlanika Republike Slovenije v Združenih me-
hiških državah 9010

VLADA
3027. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov 9144
3028. Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (ES) o določi-

tvi skupnih pravil za prilagodljivo uporabo zračne-
ga prostora 9145

3029. Uredba o dopolnitvi Uredbe o upravnem poslova-
nju 9146

3030. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdr-
ževanja državnih cest 9146

MINISTRSTVA
2963. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za etilometre 9010
2964. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za 

priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohod-
ka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in od-
hodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih 
odhodkov 9014

2965. Odredba o izdaji Drugega dopolnila k Tretji izdaji 
Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji – 
Formulariuma Slovenicuma 3.2 9018

USTAVNO SODIŠČE
2966. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 41. člena 

Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ni 
v neskladju z Ustavo 9018

2967. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med so-
diščem in prekrškovnim organom 9021

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2968. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze 

d.d. Ljubljana 9022

OBČINE
AJDOVŠČINA

3013. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina 9135

BOVEC
3014. Sklep o ukinitvi javnega dobra 9136
3015. Sklep o ukinitvi javnega dobra 9136

BREŽICE
2969. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini 

Brežice 9023
2970. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o proračunu Občine Brežice za leto 2013–3 9024
2971. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra 9025
2972. Sklep o ukinitvi javnega dobra 9025
3016. Avtentična razlaga 30. člena (varovanje kmetijskih 

zemljišč) Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih 
za območje Občine Brežice za namen postavitve 
manjših vodnih zbiralnikov in objektov za akumu-
lacijo ter namakanje na kmetijska zemljišča 9136

3017. Avtentična razlaga 30. člena (varovanje gozdnih 
zemljišč) Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih 
za območje Občine Brežice za namen postavitve 
manjših vodnih zbiralnikov in objektov za akumu-
lacijo ter namakanje na gozdna zemljišča 9137

CELJE
2973. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

storskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad 
– Bukovžlak in Vrhe 9026

2974. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o priznanjih Mestne občine Celje 9027

2975. Sklep o določitvi dodatno potrebne subvencije 
cene storitve uporabe nogometnih stadionov in 
zimskega bazena 9028

CERKNICA
2976. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Cerknica 

za leto 2013 9028
2977. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

na območju Občine Cerknica 9029
2978. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena 9046

ČRNOMELJ
2979. Odlok o spremembah in dopolnitvah »Odloka o zazi-

dalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza«, sklop 2 9046
2980. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj, 
1. sprememba in dopolnitev 9048

2981. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 9049

GORENJA VAS - POLJANE
3018. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 9138

IDRIJA
2982. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih 

službah v Občini Idrija 9049
2983. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada 
Občine Idrija 9049

2984. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za dolo-
čitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih 
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 
dejavnost na območju Občine Idrija 9050

ILIRSKA BISTRICA
3019. Sklep o izločitvi iz javnega dobra 9138
3020. Sklep o izločitvi iz javnega dobra 9138

KOBARID
3021. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov 

Občinskega sveta Občine Kobarid 9138
3022. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju 

kulture 9139
3023. Sklep o cenah vzgojno-varstvenih programov v 

VVE Kobarid 9139
3024. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra 9139

KOZJE
2985. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 

2013 9050
2986. Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu 

v Občini Kozje 9051

KRANJ
2987. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemlji-

ščih parc. št. 1263/39, 1263/41, 1263/42, 1263/43 in 
1263/44, vse k.o. 2131 – Stražišče 9051

KRIŽEVCI
2988. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine 

Križevci za leto 2013 9052

VSEBINA
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LOG - DRAGOMER
2989. Sklep o vknjižbi lastninske pravice v korist Občine 

Log - Dragomer in zaznambi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena 9053

NAKLO
2990. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem na-

črtu PO11 Spodnja vas – sever 9053
2991. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem na-

črtu za območje PO 7 (Podbrezje - Britof – jug) 9058
2992. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 9065

NOVA GORICA
2993. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu Cesta na Bonetovšče 9065
2994. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu Bonetovšče – Fajdigovšče 9065

PIVKA
3025. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Pivka 9139

POSTOJNA
2995. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine 

Postojna 9066
2996. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in pada-

vinske odpadne vode na območju Občine Postojna 9072
2997. Odlok o podlagah za odmero komunalnega pri-

spevka za območje občinskega podrobnega pro-
storskega načrta Goričica ob Stari vasi – EUP 
– PO 59/5 9082

2998. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ure-
ditvi in varnosti cestnega prometa v Občini Postojna 9084

2999. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javne-
ga vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Miroslava Vilharja Postojna 9085

3000. Pravilnik o spremembi Pravilnika o povračilu stroškov 
šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami 9085

PREBOLD
3001. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o raz-

glasitvi Muzejske zbirke Prebold skozi čas za kul-
turni spomenik lokalnega pomena 9086

PUCONCI
3026. Pravilnik o uporabi zelene dvorane 9141

SEMIČ
3002. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 

2013 9086

SEŽANA
3003. Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana 

za leto 2013 9088
3004. Odlok o spremembah – 1 proračuna Občine Seža-

na za leto 2014 9089
3005. Sklep o vzpostavitvi območja kratkotrajnega parki-

ranja 9090

SLOVENJ GRADEC
3006. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Od-

loka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za individualno zazidavo Sn8 9090

SODRAŽICA
3007. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o od-

vajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na 
območju Občine Sodražica 9091

ŠENTRUPERT
3008. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine 

Šentrupert 9093
3009. Odlok o spremembi Odloka o programu opremlja-

nja za obstoječo komunalno opremo in merilih 
za odmero komunalnega prispevka za območje 
Občine Šentrupert 9133

3010. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o na-
domestilu za uporabo stavbnih zemljišč za obmo-
čje Občine Šentrupert 9133

VELIKA POLANA
3011. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana 9133

ŽALEC
3012. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom 9134

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 81/13 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si 
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Javni razpisi 2717
Javne dražbe 2768
Razpisi delovnih mest 2772
Druge objave 2775
Evidence sindikatov 2795
Objave po Zakonu o medijih 2796
Objave gospodarskih družb 2797
Zavarovanja terjatev 2798
Objave sodišč 2799
Izvršbe 2799
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 2799
Oklici dedičem 2802
Oklici pogrešanih 2802
Kolektivni delovni spori 2803
Preklici 2804
Zavarovalne police preklicujejo 2804
Spričevala preklicujejo 2804
Drugo preklicujejo 2805
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