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MINISTRSTVA
2808. Odredba o spremembah Odredbe o številu mest državnih tožilcev

Na podlagi prvega odstavka 141. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 
– ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZKSZDČEU-1 in 19/15) in na predlog generalnega državnega tožilca ter po predhodnem 
mnenju Državnotožilskega sveta, v soglasju z Vlado Republike Slovenije izdaja minister za pravosodje

O D R E D B O
o spremembah Odredbe o številu mest državnih tožilcev

I.
V Odredbi o številu mest državnih tožilcev (Uradni list RS, št. 76/11, 69/12, 52/13 in 52/14) se v II. točki, v preglednici vrstice

»

Specializirano državno  
tožilstvo RS 13

2 višja državna tožilca
8 okrožnih državnih tožilcev
3 okrajni državni tožilci

Okrožno državno tožilstvo 
v Mariboru 29

5 višjih državnih tožilcev
16 okrožnih državnih tožilcev
8 okrajnih državnih tožilcev

Skupaj 262

18 vrhovnih državnih tožilcev
37 višjih državnih tožilcev

143 okrožnih državnih tožilcev 3 za italijanski jezik
1 za madžarski jezik

64 okrajnih državnih tožilcev 1 za italijanski jezik
«

spremenijo tako, da se glasijo:
»

Specializirano državno  
tožilstvo RS 13

3 višji državni tožilci
8 okrožnih državnih tožilcev
2 okrajna državna tožilca

Okrožno državno tožilstvo  
v Mariboru 29

4 višji državni tožilci
16 okrožnih državnih tožilcev
9 okrajnih državnih tožilcev

Skupaj 262

18 vrhovnih državnih tožilcev
37 višjih državnih tožilcev

143 okrožnih državnih tožilcev 3 za italijanski jezik
1 za madžarski jezik

64 okrajnih državnih tožilcev 1 za italijanski jezik
«.

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

Št. 701-36/2015
Ljubljana, dne 24. septembra 2015
EVA 2015-2030-0044

mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister

za pravosodje

Vlada Republike Slovenije je k tej odredbi podala soglasje s sklepom št. 00720-8/2015/3 z dne 20. 9. 2015.

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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OBČINE
BREŽICE

2809. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje 
razpršene poselitve Velike Malence 2 – Ap 1143 
(v nadaljevanju OPPN)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/25 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 Skl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 
33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 
3/10) župan Občine Brežice sprejema

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje razpršene 

poselitve Velike Malence 2 – Ap 1143 
(v nadaljevanju OPPN)

1.0 OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OPPN
V naselju Velike Malence na parc. št. 584/7 k.o. Čatež 

je brez potrebnih dovoljenj zgrajena lesena počitniška hiša. 
Lastnica želi porušiti stari objekt in zgraditi novo stanovanjsko 
hišo.

Rušitev obstoječega in gradnja novega objekta je omogo-
čena na podlagi 124. člena Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14, v nadaljevanju 
OPN), tako da je za predmetno gradnjo potrebno izdelati občin-
ski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN).

2.0 OBMOČJE OPPN
Območje OPPN se nanaša na del parc. št. 584/7 

k.o. Čatež, na kateri je zgrajena počitniška hiša. Skupna povr-
šina območja je cca 300 m².

Obravnavano zemljišče je v naselju Velike Malence, ven-
dar zunaj strnjenega območja pozidave. Na zahodni strani 
območje OPPN meji na gozd, na severni in vzhodni strani na 
sadovnjak in travnik, na južni strani pa na sosednjo parcelo in 
zgrajeno nadstrešnico za parkiranje osebnih vozil. Dostop do 
območja OPPN je urejen s severovzhodne smeri z lokalne ce-
ste LC 024063 Boršt–Gorenja Pirošica preko parcele javnega 
dobra, parc. št. 1887/2 k.o. Čatež, in preko parcele št. 584/5 
k.o. Čatež, ki je v privatni lasti.

3.0 NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi pri-

kaza stanja prostora, OPN, veljavnega izvedbenega prostor-
skega akta v neposredni bližini t.j. Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Velike 
Malence – Ap 1143 (Uradni list RS, št. 26/15) in investicijskih 
namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje 
nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se 
lahko pripravijo variantno.

4.0 ROKI ZA PRIPRAVO OPPN IN NJEGOVIH POSA-
MEZNIH FAZ

– Sklep o pripravi OPPN, sprejema – župan, rok – sep-
tember 2015;

– Objava sklepa v Uradnem listu RS in v svetovnem sple-
tu, objavi – Občina, rok – september 2015;

– Osnutek OPPN, izdela – izdelovalec, rok – 15 dni po 
objavi Sklepa (oktober 2015);

– Pridobivanje smernic za načrtovanje od nosilcev ureja-
nja prostora in odločbe o (ne)potrebi izdelave celovite presoje 
vplivov na okolje, pridobiva – izdelovalec po pooblastilu Obči-
ne, rok – oktober, november 2015;

– Usklajevanje smernic za načrtovanje in izdelava dopol-
njenega osnutka OPPN – izdela – izdelovalec, rok – 20 dni po 
pridobitvi smernic (november 2015);

– Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega 
osnutka OPPN ter po potrebi okoljskega poročila, izvaja – Ob-
čina in izdelovalec, rok – 30 dni po zakonu (december 2015);

– Zavzemanje stališč do pripomb in predlogov z javne 
razgrnitve OPPN, izdela – izdelovalec in Občina, rok – 10 dni 
po zaključku javne razgrnitve (december 2015, januar 2016);

– Priprava gradiva za 1. obravnavo na seji Občinskega 
sveta (OS), pripravi – Občina in izdelovalec, rok – 14 dni pred 
sejo OS (januar 2016);

– 1. obravnava na OS* in sprejem dopolnjenega osnutka 
OPPN s stališči do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, 
izvaja – OS, rok: februar 2016;

– Posredovanje stališč do pripomb in predlogov z javne 
razgrnitve v objavo, objavi – Občina, rok – 7 dni po sprejemu 
na OS (februar 2016);

– Predlog OPPN, izdela – izdelovalec, rok – 10 dni po 
prejetju stališč do pripomb od Občine (februar 2016);

– Pridobivanje in usklajevanje mnenj nosilcev urejanja 
prostora k OPPN, pridobiva – izdelovalec po pooblastilu Obči-
ne, rok – 30 dni po zakonu (marec 2016);

– Usklajen predlog OPPN, izdela – izdelovalec, rok – 
10 dni po prejetju mnenj (april 2016);

– Priprava gradiva za 2. obravnavo na seji OS, pripravi – 
Občina in izdelovalec, rok – 14 dni pred sejo OS (april 2016);

– 2. obravnava usklajenega predloga OPPN na OS* in 
sprejem dokumenta, izvaja – OS, rok: april 2016;

– Izdelava končnega dokumenta OPPN, izdela – izdelo-
valec, rok: 10 dni po sprejemu na OS (maj 2016);

– Posredovanje in objava odloka o OPPN v Uradnem listu 
RS, izvaja – Občina, rok – 7 dni po prejetju usklajenih izvodov 
končnega akta.

*Navedeni roki, ki se nanašajo na obravnave občinskega 
sveta (OS), se prilagodijo časovnim terminom zasedanja OS.

Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skla-
du z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo 
OPPN, čemur se prilagodijo opredeljeni roki izdelave OPPN.

5.0 NOSILCI UREJANJA PROSTORA
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načr-

tovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci 
urejanja prostora ter ostali udeleženci:

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

Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 
1000 Ljubljana (CPVO);

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re-
ševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, 
Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami);

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 
Urad za upravljanje z vodami, Novi trg 9, 8000 Novo mesto 
(vode, ogrožena območja);

4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana; v vednost Zavod za varstvo kul-
turne dediščine, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, 
8000 Novo mesto (kulturna dediščina);

5. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, Cesta prvih 
borcev 9, 8250 Brežice (ceste);

6. Komunala Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Breži-
ce (vodovod, kanalizacija, odvoz odpadkov);

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

8. Adriaplin, Dunajska 7, 1000 Ljubljana (plinsko omrežje);
9. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 

(občinske ceste, javne površine).
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Ostali pozvani, da podajo svoja priporočila:
10. Krajevna skupnost Velike Malence, Velike Malen-

ce 32, 8262 Krška vas.
11. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 

8000 Novo mesto (telekomunikacije).
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je po-

trebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev ure-
janja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te 
pridobijo v postopku.

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

6.0 OBVEZNOSTI FINANCIRANJA OPPN
Pripravljavec OPPN je:
OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Naročnik OPPN je:
MARTINA VOGRIN, Župeča vas 1a, 8263 Cerklje ob Krki.
Finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.

7.0 ZAČETEK VELJAVNOSTI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni 
strani Občine Brežice.

Št. 3505-14/2015
Brežice, dne 18. septembra 2015

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

DOBRNA

2810. Sklep o preklicu Sklepa o določitvi območij 
kratkotrajnega parkiranja v Občini Dobrna

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni 
list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/11) 
je Občinski svet Občine Dobrna na 8. seji dne 24. 9. 2015 
sprejel

S K L E P
o preklicu Sklepa o določitvi območij 

kratkotrajnega parkiranja v Občini Dobrna

1. člen
Občinski svet Občine Dobrna sprejme sklep, da se Sklep 

o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v Občini Dobrna, 
sprejet na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna z dne 
14. 7. 2015 in objavljen v Uradni listu RS, št. 55/15, dne 24. 7. 
2015, prekliče.

2. člen
Sklep o preklicu Sklepa o določitvi območij kratkotrajnega 

parkiranja v Občini Dobrna začne veljati takoj po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0007/2015-3-(1)
Dobrna, dne 24. septembra 2015

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

2811. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu Zavrh

Na podlagi 29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list 
RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/11) ter 60. in 
96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 
– popravek, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 
35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) izdajam

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb  

in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu Zavrh

I.
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev Odlo-

ka o občinskem lokacijskem načrtu Zavrh (Odlok o občinskem 
lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna, 
Uradni list RS, št. 39/06, 99/06, 103/11– v nadaljevanju: Odlok 
o LN Zavrh).

II.
Javna razgrnitev Sprememb in dopolnitev Odloka o LN 

Zavrh bo izvedena v sejni sobi Občine Dobrna, Dobrna 19, 
3204 Dobrna.

Javna razgrnitev traja 15 dni, od 6. 10. 2015 do 20. 10. 
2015.

III.
V času javne razgrnitve bo Občina Dobrna organizirala 

javno obravnavo Odloka o LN Zavrh. Javna obravnava bo 
opravljena, dne 14. 10. 2015 ob 16:00 uri v sejni sobi Občine 
Dobrna.

IV.
Namen javne razgrnitve je seznaniti občane in zaintere-

sirano javnost z vsebino predlaganih sprememb in dopolnitev 
Odloka o LN Zavrh in pridobiti k osnutku pripombe, mnenja in 
dodatne predloge.

Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko podajo občani 
in zainteresirani na kraju razgrnitve ali pa jih v času javne raz-
grnitve pošljejo na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 
Dobrna ali na el. naslov: obcina@dobrna.si.

V.
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev 

Odloka o LN Zavrh se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije, ter na svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.

Št. 350-0002/2015-2(1)
Dobrna, dne 28. septembra 2015

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

METLIKA

2812. Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu 
Občine Metlika za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. 
US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah 
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(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13) in 
19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 
38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 7. redni seji dne 
24. 9. 2015 sprejel

O D L O K
o 1. spremembi Odloka o proračunu 

Občine Metlika za leto 2015

1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Metlika 

za leto 2015 (Uradni list RS, št. 10/15) tako, da se glasi:

»II. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 

določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov  Proračun leta 
2015

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 14.977.652,36
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.381.079,03

70 DAVČNI PRIHODKI  4.614.809,00
700 Davki na dohodek in dobiček  4.158.109,00
703 Davki na premoženje  356.200,00
704 Domači davki na blago in storitve 100.500,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 766.270,03
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 654.856,13
711 Takse in pristojbine 8.511,25
712 Denarne kazni 7.170,00
714 Drugi nedavčni prihodki 95.732,65

72 KAPITALSKI PRIHODKI 252.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 30.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 222.000,00

73 PREJETE DONACIJE 149.895,21
730 Prejete donacije iz domačih virov 16.061,00
731 Prejete donacije iz tujine 133.834,21

74 TRANSFERNI PRIHODKI 9.194.678,12
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 3.445.374,81
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. 
iz sredstev prorač. EU 5.749.303,31

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 15.922.182,04
40 TEKOČI ODHODKI 2.062.820,78

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 396.977,60
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  60.968,35
402 Izdatki za blago in storitve 1.509.074,83
403 Plačila domačih obresti 35.800,00
409 Rezerve 60.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI  2.701.847,91
410 Subvencije 375.930,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom  1.440.448,79
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam  339.453,84
413 Drugi tekoči domači transferi 546.015,28
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 10.726.928,68
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.726.928,68

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  430.584,67
431 Investicijski transferi  193.184,58
432 Investicijski transferi PU  237.400,09

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
(I.-II.) 
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) –944.529,68

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II. 403-
404) (Skupaj prihodki brez prihodkov 
od obresti minus skupaj odhodki brez 
plačil obresti) –910.229,68

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70+71)-(40+41) (Tekoči prihodki minus 
tekoči odhodki in tekoči transferi) 616.410,34

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

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)  0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije  0,00

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

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

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.)  0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00
50 ZADOLŽEVANJE 0,00

500 Domače zadolževanje 0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  601.037,52
55 ODPLAČILA DOLGA 601.037,52

550 Odplačila domačega dolga  601.037,52
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.545.567,20
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –601.037,52
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 944.529,68
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.545.567,20

«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-152/2015
Metlika, dne 24. septembra 2015

Župan
Občine Metlika

Darko Zevnik l.r.
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MIRNA PEČ

2813. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen 
programov in dodatnih znižanj v javnem vrtcu 
Občine Mirna Peč

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 
62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF), Pravilnika o meto-
dologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 
in 40/11), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list 
RS, št. 40/12, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12) ter 15. člena Sta-
tuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08) je Ob-
činski svet Občine Mirna Peč na 6. seji dne 24. 9. 2015 sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi cen 

programov in dodatnih znižanj v javnem vrtcu 
Občine Mirna Peč

1. člen
Prvi člen Sklepa o določitvi cen programov in dodatnih 

znižanj v javnem vrtcu Občine Mirna Peč (Uradni list RS, 
št. 94/14) se spremeni tako, da se glasi:

»Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po 
posameznih programih predšolske vzgoje (v EUR):
Oddelek 1. starostnega obdobja 409,00 €
Kombinirani oddelek (2-4 let) 351,17 €
Oddelek 3-4 let  351,17 €
Oddelek 2. starostnega obdobja  284,17 €
Dnevni odbitek za neporabljena živila 1,64 €

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

in se uporablja s 1. 10. 2015.

Št. 602-3/2015-2
Mirna Peč, dne 25. septembra 2015

Župan
Občine Mirna Peč

Andrej Kastelic l.r.

OPLOTNICA

2814. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve 
za leto 2015

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13), 29. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Statuta Ob-
čine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12), 88. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12) 
in 8. člena Odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2015 
(Uradni list RS, št. 23/15) je Občinski svet Občine Oplotnica na 
4. redni seji dne 17. 9. 2015 sprejel

O D L O K
o porabi sredstev proračunske rezerve 

za leto 2015

1. člen
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev prora-

čunske rezerve Občine Oplotnica.

2. člen
Za odpravo posledic naravnih nesreč neurja iz jesenske-

ga obdobja leta 2014 ter iz poletnih neurij v letu 2015; za ure-
ditev lokalnih cest in javnih poti, za sanacijo nastalih zemeljskih 
plazov, za interventna dela na cestni infrastrukturi, se dovoli 
poraba sredstev iz rezervnega sklada Občine Oplotnica za leto 
2015 v višini 58.610 EUR.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 4.5/2015
Oplotnica, dne 17. septembra 2015

Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

2815. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. 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: 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, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in Statuta Občine 
Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12) je Občinski svet Občine 
Oplotnica na 3. redni seji dne 17. 9. 2015 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-

mičnini:
– Z ID znakom 763-3021/0-0 (parc. št. 3021, v izmeri 

252 m2, k. o. Oplotnica
– Z ID znakom 763-2993/2-0 (parc. št. 2993/2-0, v izmeri 

782 m2, k. o. Oplotnica
– Z ID znakom 763-3026/6-0 (parc. št. 3026/6, v izmeri 

144 m2, k. o. Oplotnica
– Z ID znakom 763-3026/7-0 (parc. št. 3026/7, v izmeri 

217 m2, k. o. Oplotnica.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 4.16.1/2015
Oplotnica, dne 17. septembra 2015

Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

PREBOLD

2816. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o Izvedbenem delu občinskega prostorskega 
načrta Občine Prebold – spremembe št. 1

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
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ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) 
in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 
45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 9. redni seji dne 
17. 9. 2015 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o Izvedbenem delu občinskega prostorskega 
načrta Občine Prebold – spremembe št. 1

1. člen
Odlok o Izvedbenem delu občinskega prostorskega na-

črta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 43/10) se v 115. členu 
dopolni tako, da se doda nova druga alineja, ki se glasi:

»– na zemljiščih parc. št. 306/1, 306/8, 308/5, 308/12, 
308/14, 308/16, 308/21, 308/22, 308/46, 308/47, 308/48, 
308/49, 308/50, 308/51, 308/52 in 308/53, vse k.o. Prebold ter 
407/3, 411/1, 412 in 413/3, vse k.o. Latkova vas je maksimalni 
faktor zazidanosti 0,9, maksimalni višinski gabarit pa 18 m nad 
terenom.«

Dosedanja druga alineja 115. člena postane tretja alineja.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-2/2015
Prebold, dne 17. septembra 2015

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak l.r.

2817. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Ura-
dni 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, 
57/12, 110/13 in 19/15) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine 
Prebold (Uradni list RS, št. 52/13) in Sprememb in dopolnitev 
Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski 
svet Občine Prebold na 9. redni seji dne 17. 9. 2015 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-

mičnini parc. št. 1206/7 k.o. 1018 – Marija Reka.

2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti zna-

čaj javnega dobra in se pri njej vknjiži lastninska pravica na 
ime Občina Prebold, Hmeljarska 3, p. Prebold, matična številka 
1357654.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 478-20/2015
Prebold, dne, 17. septembra 2015

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak l.r.

RAVNE NA KOROŠKEM

2818. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske 
komisije o prejemu povzetka informacij 
o državni pomoči z identifikacijsko številko 
pomoči

Na podlagi 27. člena Pravilnika o ohranjanju in spod-
bujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ravne na 
Koroškem za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, 
št. 62/15) župan Občine Ravne na Koroškem objavlja

O B V E S T I L O
o pridobitvi potrdila Evropske komisije 

o prejemu povzetka informacij o državni pomoči 
z identifikacijsko številko pomoči

Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih 
vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na pode-
želju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske Unije (UL L št. 193 z dne 
1. 7. 2014) je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Služba za državne pomoči in razvoj dne 31. 8. 2015 posre-
dovala Evropski komisiji povzetek podatkov o shemi državne 
pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.

Evropska komisija je dne 7. 9. 2015 potrdila prejem pov-
zetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o 
identifikacijski številki pomoči.

Shema državne pomoči »Podpore za ohranjanje in ra-
zvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ravne na Koroškem za 
programsko obdobje 2015–2020« se vodi pod identifikacijsko 
številko: SA.43002(2015/XA).

Št. 331-0002/2015
Ravne na Koroškem, dne 23. septembra 2015

Župan
Občine Ravne na Koroškem

dr. Tomaž Rožen l.r.

ROGATEC

2819. Sklep o imenovanju nadomestne namestnice 
članice Občinske volilne komisije Občine 
Rogatec

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08 in 83/12) ter 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni 
list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski 
svet Občine Rogatec na 7. redni seji dne 2. 9. 2015 sprejel 
naslednji

S K L E P

I.
Občinski svet Občine Rogatec ugotavlja, da je Dragu 

Granerju, Ulica bratov Šanda 2, Rogatec, zaradi odstopa pre-
nehal mandat namestnika članice Občinske volilne komisije 
Občine Rogatec.

II.
Za nadomestno namestnico članice Občinske volilne ko-

misije Občine Rogatec v mandatnem obdobju 2015–2019 se 
imenuje Cvetka Kos, Steklarska ulica 17, Rogatec.
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III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0070-0005/2015-21
Rogatec, dne 2. septembra 2015

Podžupan
Občine Rogatec

Anton Roškar l.r.

SEMIČ

2820. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič 
za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 
– odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US, 
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. in 40. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – 
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D in 55/15 – 
ZFisP), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 
št. 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 
– ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D in 
14/15 – ZUUJFO), ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič 
(Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 8. 
redni seji dne 24. 9. 2015 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 

2015

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Semič za leto 2015 (Uradni 

list RS, št. 11/15) se spremeni drugi 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:

 v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 
2015

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.621.769,73
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.947.052,25

70 DAVČNI PRIHODKI  2.521.830
700 Davki na dohodek na dobiček 2.270.475
703 Davki na premoženje 162.650
704 Domači davki na blago in storitve 88.705
706 Drugi davki /

71 NEDAVČNI PRIHODKI  425.222,25
710 Udeležbe na dobičku in dohodki 
od premoženja 372.930
711 Takse in pristojbine 3.500

712 Globe in druge denarne kazni 5.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 500
714 Drugi nedavčni prihodki 42.792,25

72 KAPITALSKI PRIHODKI 96.974,41
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 1.974,41
721 Prihodki od prodaje zalog /
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredm. sredstev 95.000

73 PREJETE DONACIJE 1.050
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.050
731 Prejete donacije iz tujine /

74 TRANSFERNI PRIHODKI 576.693,07
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 492.347,78
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 84.345,29

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.730.000
40 TEKOČI ODHODKI 947.556,61

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 247.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 37.583
402 Izdatki za blago in storitve 625.390,38
403 Plačila domačih obresti 15.340
409 Rezerve 22.243,23

41 TEKOČI TRANSFERI 1.570.730,12
410 Subvencije 195.623,65
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 759.599,84
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 163.704,43
413 Drugi tekoči domači transferi 451.802,20
414 Tekoči transferi v tujino /

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.101.413,27
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.101.413,27

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 110.300
431 Investicijski transferi prav. in fiz. os., 
ki niso pror. uporabniki 19.000
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom  91.300

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –108.230,27

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
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VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

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

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550) 120.000
55 ODPLAČILA DOLGA  120.000

550 Odplačila domačega dolga 120.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –228.230,27
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –120.000
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 108.230,27
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 228.230,27

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
Sedmi člen se spremeni tako, da se na novo glasi:

»7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Županja lahko spreminja vrednost projektov v načrtu ra-
zvojnih programov. Za projekte, katerih vrednost se spremeni 
za več kot 20 %, mora novelirano investicijsko dokumentacijo 
predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

Investicijsko dokumentacijo za vse investicijske projekte 
Občine Semič s sklepom potrjuje županja.«

3. člen
Deveti člen se spremeni tako, da se na novo glasi:

»9. člen
(splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov 
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska 
rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračun-
ska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se 
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu 
niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med 
letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem 
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Sredstva proračunske postavke splošne proračunske re-
zervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji 
od 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Splošna proračunska rezervacija v letu 2015 je oblikova-
na v višini 16.243,23 EUR.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije od-
loča županja.«

4. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Semič za leto 

2015 (Uradni list RS, št. 11/15) ostanejo nespremenjena.

5. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-09/2014-67
Semič, dne 24. septembra 2015

Županja
Občine Semič

Polona Kambič l.r. 

SODRAŽICA

2821. Odlok o porabi koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
v Občini Sodražica

Na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, 
št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C) in 15. člena 
Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski 
svet Občine Sodražica na 6. redni seji dne 17. 9. 2015 sprejel

O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo v Občini Sodražica

1. člen
Ta odlok določa namene in način porabe denarnih sred-

stev, ki jih Občina Sodražica prejme kot del koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (v nadaljnjem besedilu: 
sredstva).

2. člen
Sredstva se porabijo za namene varstva in vlaganj v na-

ravne vire v Občini Sodražica, in sicer za:
– načrtovanje in vzdrževanje gozdne infrastrukture;
– urejanje gozdnih in podobnih učnih poti;
– vzdrževanje območij, pomembnih za ohranitev prosto-

živečih živali oziroma rastlin;
– izobraževanje in obveščanje lastnikov in obiskovalcev 

gozdov.

3. člen
Višina sredstev in namen se za posamezno leto določijo 

v proračunu Občini Sodražica.
V primeru, da sredstva v posameznem letu ne bodo po-

rabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodek v 
proračun naslednjega leta.

4. člen
Do namenskih sredstev iz tega naslova so upravičeni 

izvajalci nalog, navedenih v 2. členu, s katerimi občina sklene 
pogodbo za izvedbo nalog.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 341-2/15
Sodražica, dne 17. septembra 2015

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.
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2822. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov, 
obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov, odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11), 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/12), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini 
Sodražica (Uradni list RS, št. 49/13, 71/14) in Odloka o obve-
znem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Sodražica 
(Uradni list RS, št. 85/07, 41/09) je Občinski svet Občine So-
dražica na 6. redni seji dne 16. 9. 2015 sprejel

S K L E P
o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst 

komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov

1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna sto-

ritve zbiranja, odlaganja in obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov, ki jih izvaja Javno komunalno podje-
tje Komunala Ribnica d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne 
službe).

2. člen
Cene določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike na 

območju Občine Sodražica, ki so ali bodo uporabniki storitve 
zbiranja, odlaganja in obdelave določenih vrst komunalnih od-
padkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov.

3. člen
Cena javne infrastrukture za storitev javne službe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0060 €/kg brez 
DDV.

Cena storitve izvajanja javne službe zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov znaša 0,1542 €/kg brez DDV.

Cena javne infrastrukture za storitev javne službe zbiranja 
bioloških odpadkov znaša 0,0038 €/kg brez DDV.

Cena storitve izvajanja javne službe zbiranja bioloških 
odpadkov znaša 0,1158 €/kg brez DDV.

4. člen
Cena javne infrastrukture za storitev javne službe obde-

lave določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0000 €/kg 
brez DDV.

Cena storitve izvajanja javne službe obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0000 €/kg brez DDV.

5. člen
Cena javne infrastrukture za storitev javne službe odlaga-

nje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpad-
kov znaša 0,0000 €/kg brez DDV.

Cena storitve izvajanja javne službe odlaganje ostan-
kov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov znaša 
0,1631 €/kg brez DDV.

6. člen
Določbe tega sklepa do sprejetja novega odloka o načinu 

opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki smiselno dopolnjujejo ali zamenjujejo določbe Odloka 
o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine 
Sodražica (Uradni list RS, št. 85/07, 41/09).

7. člen
Pri obračunu cene za gospodinjstva se upošteva nasle-

dnje:
– Odvoz mešanih komunalnih odpadkov, embalaže in 

ločeno zbranih frakcij (papir, steklo …) in oddaja komunalnih 
odpadkov v zbirnem centru Komunale Ribnica d.o.o. v Goriči-
vasi, razen oddaje gradbenih odpadkov nad 150 kg oziroma 
0,2 m3 na letnem nivoju in azbestnih odpadkov, so vključeni v 
ceno ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki.

– Za gospodinjstva, ki imajo od 1 do 6 članov, se za obra-
čun upošteva minimalno 120 l zabojnik, za 7 ali več članov go-
spodinjstva pa se za obračun storitev upošteva 240 l zabojnik.

– V primeru, da ima gospodinjstvo večji zabojnik od mi-
nimalno določenega, se mu za obračun storitev upošteva de-
janski zabojnik.

– Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v večsta-
novanjskih stavbah se za posamezno stanovanjsko sose-
sko obračunava obstoječi volumen posod v tej stanovanjski 
soseski.

– Kadar si več uporabnikov iz večstanovanjske stavbe 
ali več stavb deli posodo, se porazdelitve količine opravljenih 
storitev ravnanja z MKO in embalažo med uporabnike izvedejo 
na podlagi predpisov iz področja upravljanja večstanovanjskih 
stavb.

– Za stavbe, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev in so pri-
merne za bivanje (prazne hiše, vikendi …), se za porazdelitev 
količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalni-
mi odpadki upoštevata najmanj ena tretjina najmanjše velikosti 
zabojnika in najmanjša pogostost odvoza.

– V primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik 
s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor 
med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba 
zagotoviti svoje primerne zabojnike.

– Za obračun storitev se uporabljajo pretvorniki iz kilo-
gramov v litre, in sicer: za zbiranje odpadkov 0,1548 kg/l, za 
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov 0,0745 kg/l.

– Za 1-članska gospodinjstva se upošteva faktor po-
gostosti odvoza 0,333, za 2-članska gospodinjstva pa faktor 
pogostosti odvoza 0,5.

– Razmerje inštaliranega volumna (volumen zabojnika 
in frekvenca odvoza) nameščenih zabojnikov za MKO proti 
zabojnikom za embalažo (mešana, steklena, kartonska) lahko 
doseže najmanj faktor 1 proti 2 (MKO: embalaža = 1:2).

– Kolikor uporabnik preseže razmerje 1:2 med namešče-
nimi zabojniki za MKO in embalažo (mešana, steklena, karton-
ska), si je dolžan zagotoviti dodatni inštaliran volumen MKO 
do vzpostavitve razmerja 1:2. Na pisno željo uporabnika, se 
ta volumen lahko zagotovi samo obračunsko brez namestitve 
dodatnega zabojnika za MKO.

8. člen
Pri obračunu cene za gospodarstvo se upošteva nasle-

dnje:
– za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov pri pravnih 

osebah se določi tolikšno velikost posode, da lahko uporabniki 
storitev vanjo prepuščajo mešane komunalne odpadke med 
enim in drugim praznjenjem,

– v primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik 
s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor 
med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba 
zagotoviti svoje primerne zabojnike,

– za obračun storitev se uporabljajo pretvorniki iz kilo-
gramov v litre, in sicer: za zbiranje odpadkov 0,1548 kg/l, za 
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov 0,0745 kg/l,

– odvoz embalaže in ločeno zbranih frakcij (papir, steklo) 
v okviru izvajanja javne službe je vključen v ceni ravnanja z 
mešanimi komunalnimi odpadki,

– pravne osebe, ki presegajo razmerje 1:2 (MKO: vse 
vrste embalaže), si lahko s pogodbo uredijo individualni odvoz 
posamezne ločene frakcije.
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9. člen
Pri obračunu cene za biološke odpadke se upošteva 

naslednje:
– Zbiranje bioloških odpadkov se zaračunava mesečno 

glede na mesečno povprečje letno odpeljanega volumna za-
bojnika za biološke odpadke za posamezno odjemno mesto in 
znaša 3,33 odvozov mesečno.

– Kadar si več uporabnikov iz večstanovanjske stavbe 
ali več stavb deli posodo, se porazdelitve količine opravljenih 
storitev ravnanja z biološkimi odpadki med uporabnike izvedejo 
na podlagi predpisov iz področja upravljanja večstanovanjskih 
stavb.

– V primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik 
s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor 
med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba 
zagotoviti svoje primerne zabojnike.

– Minimalni nameščen posamezni zabojnik za biološke 
odpadke na odjemnem mestu, ki se ga odvaža na 7 ali 14 dni, 
je 80-litrski zabojnik.

10. člen
Če količina odpadkov v treh ali več zaporednih časovnih 

presledkih prevzemanja preseže prostornino zabojnika, izvaja-
lec javne službe uporabniku odredi namestitev ustrezne večje 
posode. Za preseženo prostornino šteje zapolnitev posode 
preko zgornjega roba ter prosto odloženi odpadki izven, a v 
neposredni bližini posode.

Dodatne odrejene količine se upoštevajo pri mesečnem 
obračunu.

11. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta sklep, prenehajo veljati 

cene ravnanja z odpadki, ki veljajo od 1. 2. 2010.

12. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se 1. 11. 2015.

Št. 354-6/15
Sodražica, dne 16. septembra 2015

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA

2823. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti

Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba je na podlagi 
61. 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 76/14 – odl. 
US) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list 
RS, št. 45/13) je na 10. seji dne 17. 9. 2015 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet in podlaga odloka)

S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list 

RS, št. 7/14, 21/14) sprejme Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti, ki ga 
je pod št. 13022 izdelala družba Projekt d.d. Nova Gorica (v 
nadaljevanju OPPN).

2. člen
(vsebina odloka)

Podrobni načrt ob upoštevanju prostorskih izvedbenih 
pogojev iz občinskega prostorskega načrta podrobneje določa:

– območje podrobnega načrta,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor-

skih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de-

diščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter 

ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-

stora,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.

3. člen
(sestava načrta)

Podrobni načrt sestavlja tekstualni in kartografski del.
(A) Tekstualni del sestavlja besedilo odloka
(B) Kartografski del sestavljajo:
1. Izseki iz kartografskega dela Občinskega prostorskega 

načrta Občine Šempeter - Vrtojba
– prikaz območij enot urejanja prostora in osnovne oziro-

ma podrobnejše namenske rabe M 1:5000
– prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske 

javne infrastrukture M 1:5000
2. območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem 

M 1:1000
3. prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji 

M 1:5000
4. Ureditvena situacija M 1:1000
5. potek omrežij in priključevanje objektov na gospodar-

sko javno infrastrukturo, grajeno javno dobro M 1:1000
6. Načrt parcelacije M 1:1000
(C) Priloge:
– obrazložitev in utemeljitev OPPN ter povzetek za jav-

nost
– smernice in mnenja
– strokovna podlaga zasnove prometne ureditve, zasnove 

odvajanja meteornih in odpadnih voda ter vodooskrbe
– katastrski elaborat.

II. OBMOČJE OPPN

4. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega površine zemljišč katastrske 
občine Vrtojba, kot je razvidno iz kartografskega dela načrta. 
Ureditveno območje je na severni strani omejeno s traso hitre 
ceste Vrtojba–Razdrto. Na severozahodni strani poteka meja 
ureditve po severni strani zemljišča obstoječega skladiščnega 
objekta oziroma južni strani parkirnega platoja tovornih vozil 
ter po liniji vzhodnega roba površin parkirnega platoja tovornih 
vozil. Na vzhodu sega območje do trase državne ceste (Vrtoj-
benske obvoznice). Na južni strani meji na kmetijska zemljišča. 
Na zahodu poteka meja po državni meji z Italijo.

(2) Območje podrobnega načrta sovpada z območjem z 
oznako ŠE 89 iz Občinskega prostorskega načrta.
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(3) Na območje izven podrobnega načrta posega predlog 
(ena izmed možnih variant) priključka na javno plinovodno 
omrežje, ki zajema traso priključka po zemljiščih št. 115/3, 
85/4, 32, 84/1, 47/2, 86/1, 46/3, 97/2; vse k.o. Vrtojba in 3440/5, 
k.o. Šempeter.

(4) Na območje izven podrobnega načrta posega ureditev 
krožišča ob navezavi glavne prometnice na državno cesto – 
Vrtojbensko obvoznico, ki sega na zemljišča št. 97/2, 919/3, 
920/4, 921/4, 931, 3583/2, 929/3, 922/1, 921/5, 920/5, 919/4, 
918/1, 917/1, 916/1; vse k.o. Vrtojba.

(5) Na območje izven podrobnega načrta posega ureditev 
dela zahodne povezovalne ceste, ki sega na zemljišča št. 43/5, 
43/7 in 46/3; obe k.o. Vrtojba.

(6) Območje OPPN z natančnim potekom meje in ureditve 
izven območja OPPN so prikazane na grafičnih načrtih.

III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

5. člen
(rešitve in pogoji glede funkcije in oblikovanja območja 

podrobnega načrta)
(1) Območje ima po občinskem prostorskem načrtu dve 

podrobnejši namenski rabi prostora:
– severni del območja: BD – posebno območje v izmeri 

pribl. 8,6 ha, namenjeno večjim nakupovalnim centrom, sejmi-
ščem, zabaviščnim parkom, prireditvenim prostorom in drugim 
sorodnim dejavnostim. Dodatne možne dejavnosti so družbene 
dejavnosti, poslovne dejavnosti, dejavnosti drugih posebnih 
območij, druge dejavnosti, ki služijo tem območjem;

– južni del območja: IG – gospodarska cona v izmeri 
pribl. 14,8 ha, namenjena obrtnim, skladiščnim, prometnim, 
trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim. Dodatne 
možne dejavnosti so gostinstvo, družbene dejavnosti, druge 
dejavnosti, ki služijo tem območjem.

(2) Z OPPN se določa pogoje za izgradnjo javne gospo-
darske infrastrukture na območju, na katere se bodo priključe-
vali novo načrtovani objekti in dograditve obstoječih objektov.

(3) Urejevalno območje se prometno navezuje na obsto-
ječe prometno omrežje:

– na vzhodni strani se navezuje na državno cesto;
– na severni strani se priključuje na hitro cesto – izvoz 

iz hitre ceste iz smeri Italije in uvoz na hitro cesto v smeri 
proti Razdrtemu. Lokaciji izvoza in uvoza na hitri cesti se ne 
spreminjata.

(4) Vzdolž in po sredini območja je načrtovana osrednja 
zbirna cesta z iztekom na vzhodni strani na Vrtojbensko obvo-
znico. Na priključku na obvoznico je načrtovano krožišče, ki bo 
služilo napajanju poslovne cone in priključevanju na hitro cesto.

(5) Skrajna zahodna prometna povezava v smeri sever- 
jug je načrtovana na podlagi smernic v Občinskem prostorskem 
načrtu.

(6) Gospodarska javna infrastruktura razen plinovoda je 
že na območju. Navezave na javno infrastrukturo se načrtujejo 
znotraj območja OPPN. Za plinovod je načrtovan rezervat trase 
na območju urejanja OPPN in priključevanje trase na izgrajen 
plinovod izven območja.

(7) Na območju se načrtujejo ob prometnih poteh trase 
pešpoti in trase kolesarskih stez. Načrtujejo se dvosmerne 
kolesarske steze ob osrednji zbirni cesti in zahodni povezovalni 
cesti, z navezavo proti naselju Šempeter pri Gorici in Vrtojba.

(8) Dispozicija gospodarske javne infrastrukture, priključe-
vanja na infrastrukturo, grajenega javnega dobra in območja po-
zidav načrtovanega OPPN je prikazana v grafičnem delu načrta.

6. člen
(rešitve in pogoji glede funkcije in oblikovanja objektov 

in naprav)
(1) Objekte se načrtuje vzdolž osrednje zbirne ceste, s 

katere bo omogočeno priključevanje na cestno omrežje. Načr-

tovani sta dve prečni povezovalni cesti (vzhodna, zahodna) in 
severna povezovalna cesta (med obstoječim poslovnim objek-
tom na severni strani in novo pozidavo).

(2) Območje OPPN je razdeljeno na 8 enot, z oznakami 
A, B, C, D, E, F, G in H. Enote A, B, E in F (delno) so enote z 
obstoječo pozidavo. Enote C, D, F (delno), G in H so namenje-
ne novi pozidavi.

(3) V enotah A, B in E so ob izpolnjevanju pogojev stopnje 
izkoriščenosti zemljišča in velikosti objektov, določenih v tem 
odloku, možne: nove gradnje, dozidave, nadzidave, rekonstruk-
cije in vzdrževalna dela, odstranitve objektov in spremembe 
namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti.

(4) V enotah C, D, F, G in H so ob izpolnjevanju pogojev 
stopnje izkoriščenosti zemljišča in velikosti objektov, določenih 
v tem odloku, možne: nove gradnje, dozidave, nadzidave, 
rekonstrukcije in vzdrževalna dela, odstranitve objektov in spre-
membe namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti.

(5) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja nove 
in vzdrževanje ter rekonstrukcije obstoječe komunalne, ener-
getske, prometne in druge gospodarske infrastrukture, priključ-
kov na infrastrukturo ter urejanje zelenih in utrjenih površin.

(6) Dovoljena je gradnja enostavnih in nezahtevnih objek-
tov v okviru dopustnih dejavnosti. Dopustni enostavni in ne-
zahtevni objekti so: majhna stavba, pomožni objekt v javni 
rabi, ograja, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte 
gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, sa-
mostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, špor-
tno igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo 
vode in namakanje, objekt za oglaševanje ter pomožni objekti, 
namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesre-
čami, pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih 
pojavov ter prefabrikati.

(7) Objekti v posameznih enotah morajo biti oblikovani po 
enotnih oblikovalskih izhodiščih, z uporabo sodobnih materia-
lov in načinov gradnje. Pri oblikovanju fasad je obvezna enotna 
uporaba materialov okenskih in vratnih odprtin. Strešna kritina 
je v rahlem naklonu za dvignjeno atiko. Naklon strešin je lahko 
tudi večji in brez atike pri arhitekturno posebno oblikovanih 
objektih.

(8) Kote zunanjih ureditev in uvoznih priključkov kakor tudi 
vhodi v objekte morajo biti prilagojeni niveletam dostopnih cest.

(9) Utrjene površine na posameznih zemljiščih, namenje-
ne parkiriščem in manipulaciji naj bodo tlakovane, asfaltirane 
ali betonirane. Izvedba utrjenih površin mora biti z ustreznim 
naklonom in odvodnjavanjem v ponikanje preko lovilca olj. Za 
ureditev ponikovalnih polj se zagotovi ustrezna zatravljena 
površina.

(10) V enotah A, B, C1, C2 in D so dopustni objekti in deli 
objektov po enotni klasifikaciji:

121 gostinske stavbe
122 poslovne in upravne stavbe
123 trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
124 stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
126 stavbe splošnega družbenega pomena, razen stavb 

za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko in srednješolsko izo-
braževanje, jasli, vrtci, osnovne šole, srednje šole, gimnazije 
in podobno; od stavb za zdravstveno oskrbo (12640) pa samo 
dispanzerji, ambulante, zdravstvene posvetovalnice, veterinar-
ske ambulante in podobno ter stavbe za kombinirane storitve 
nastanitve, nege in zdravstvene oskrbe in podobno

21 objekti prometne infrastrukture
22 cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski 

vodi
2302 elektrarne in drugi energetski objekti – samo toplar-

ne, kotlovnice, kogeneracijski objekti in sončne elektrarne s 
pripadajočo opremo in instalacijami

241 objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
24203 objekti za ravnanje z odpadki – samo zbirna mesta 

za komunalne odpadke
24205 drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje.
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(11) V enotah E, F1, F2, G, H1 in H2 so dopustni objekti in 
deli objektov po enotni klasifikaciji:

121 gostinske stavbe
122 poslovne in upravne stavbe
123 trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
124 stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
125 industrijske stavbe in skladišča
12630 stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskoval-

no delo, razen stavb za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko in 
srednješolsko izobraževanje, jasli, vrtci, osnovne šole, srednje 
šole, gimnazije in podobno

12640 – samo veterinarske ambulante in podobno
21 objekti prometne infrastrukture
22 cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski 

vodi
2302 elektrarne in drugi energetski objekti – samo toplar-

ne, kotlovnice, kogeneracijski objekti in sončne elektrarne s 
pripadajočo opremo in instalacijami

24203 objekti za ravnanje z odpadki – samo zbirna mesta 
za komunalne odpadke

24205 drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni 
drugje.

(12) Vse obstoječe dejavnosti lahko še naprej delujejo 
v obstoječih objektih. V vseh enotah je gradnja stanovanjskih 
stavb oziroma delov stavb za potrebe bivanja prepovedana.

7. člen
(rešitve in pogoji glede funkcije in oblikovanja javnih zelenih 

in drugih javnih površin)
(1) Vmesni pas med cestiščem in peš hodnikom ali ko-

lesarsko stezo je vedno zeleni pas (travnata površina) v širini 
1,50 m.

(2) Pas ob cestišču je v širini najmanj 1 m zeleni pas 
(travnata površina).

(3) Vzdolž osrednje zbirne ceste se posadi drevored v 
ravni liniji vzporedno s cesto.

8. člen
(rešitve in pogoji glede lege in velikosti objektov na zemljišču 

z njihovo funkcionalno, tehnično in oblikovno zasnovo 
s pogoji za projektiranje)

(1) V OPPN so določena območja bodoče širitve pozida-
ve, omejena z gradbeno mejo, do katere lahko segajo stavbe 
ali pa so od nje odmaknjene v notranjost.

(2) Velikosti območja pozidave so določena po posame-
znih enotah, kot je prikazano v grafičnem delu:

– območje enote C1: 115,50 m x 100 m,
– območje enote C2: 113,75 m x 100 m,
– območje enote D: 100 m x 130 m,
– območje enote E: 25 m x 30,60 m,
– območje enote F1: 75 m x 87,20 m,
– območje enote F2: 40 m x 30 m,
– območje enote G: 400,50 m x 70 m (86,50 m),
– območje enote H1: 113,75 m x 86,50 m, in
– območje enote H2: 60 m x 70 m.
(3) Območja enot C1 in C2 ter H1 in H2 je možno združe-

vati, kot je prikazano v grafičnem delu načrta.
(4) Tlorisne velikosti objektov se lahko prilagajajo glede 

na velikost funkcionalnega zemljišča, ob upoštevanju gradbe-
nih mej in drugih omejitev, predpisanih v tem odloku.

(5) Največje višine objektov so omejene z etažnostjo:
– P+3 območja A in B,
– P+5 območja C, E, F, G,
– P+7 območji D in H,
– v vseh enotah je možna gradnja kletnih etaž pod objekti.
(6) Pri določanju velikosti objektov je potrebno upoštevati 

velikosti faktorjev izrabe funkcionalnih zemljišč:
– največji dovoljeni faktor zazidanosti funkcionalnega ze-

mljišča objekta (FZ) je 0,7,
– najmanjši dovoljeni faktor zelenih površin na funkcional-

nem zemljišču objekta (FZP) je 0,1,

– največji dovoljeni faktor izrabe funkcionalnega zemljišča 
objekta (FI) v enotah A1, A2, B, C1, C2 in D je 1,6,

– največji dovoljeni faktor izrabe funkcionalnega zemljišča 
objekta (FI) v enotah E, F1, F2, G, H1 in H2 je 2,0.

(7) V objektu ali na zunanjih površinah funkcionalnega 
zemljišča je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest 
glede na vrsto dejavnosti v objektu, upoštevajoč normative v 
Občinskem prostorskem načrtu z vsakokratnimi sprememba-
mi. Potrebna parkirna mesta so lahko zagotovljena tudi na 
drugih ustreznih površinah znotraj območja OPPN. Znotraj 
posameznih enot je možna postavitev parkirnih mest prečno 
na priključno cesto.

(8) Parcele je dopustno ograjevati. Ograje morajo biti 
transparentne izvedbe, višine do 2,5 m, pri čemer je potrebno 
zagotavljati prometno preglednost.

(9) Za gradnjo igralnice v enoti D mora investitor izvesti 
istočasno projektno obdelavo in istočasno pridobiti gradbeno 
dovoljenje za igralniški in ves spremljevalni program, kot do-
loča OPN.

9. člen
(rešitve in pogoji glede lege, zmogljivosti ter poteka objektov 

in omrežij gospodarske javne infrastrukture in grajenega 
javnega dobra s pogoji za projektiranje)

(1) Omrežja nove gospodarske javne infrastrukture se 
načeloma načrtuje v javnih prometnih površinah. Mesta pri-
ključevanja objektov na infrastrukturo so na robovih zemljišč, 
v primerih trase infrastrukture preko zemljišč, so lahko tudi na 
lokacijah trase.

(2) Novi objekti se priključujejo na novo ali obstoječo 
gospodarsko javno infrastrukturo in cestno omrežje, skladno 
s soglasjem pristojnih upravljavcev. Obstoječe objekte gospo-
darske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra je do-
pustno rekonstruirati in vzdrževati ter dograjevati skladno s 
prostorskimi potrebami in možnostmi.

(3) Pred izdelavo projektnih dokumentacij in izvedbo 
objektov je potrebno izvesti zakoličbe obstoječih vodov na lo-
kacijah posegov ter pridobiti soglasja za priključitev ali posege 
v varovalnih pasovih od pristojnih upravljavcev infrastrukture.

10. člen
(odmiki objektov od sosednjih zemljišč in objektov)
(1) Razmiki med stavbami morajo biti najmanj tolikšni, da 

so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarnovarnostni, sanitarni 
in drugi pogoji in da je možno vzdrževanje in raba objektov v 
okviru funkcionalnega zemljišča objekta.

(2) Najbolj izpostavljen del nove stavbe (nad in pod tere-
nom) mora biti od meje sosednjih parcel oddaljen najmanj 4 m, 
pri nezahtevnih in enostavnih objektih pa najmanj 1,5 m, če so 
objekti taki, da imajo enega ali več prostorov v katerega človek 
lahko vstopi, pri ostalih nezahtevnih in enostavnih objektih pa 
0,5 metra.

(3) Če so odmiki zahtevnih, manj zahtevnih in nezah-
tevnih objektov od meja sosednjih parcel manjši od odmikov, 
določenih v prejšnjem odstavku tega člena, je treba v projektu 
za pridobitev gradbenega dovoljenja podati utemeljitev posega 
ter predložiti soglasje lastnikov sosednjih parcel. Gradnja eno-
stavnih objektov v odmiku, manjšem od navedenega, je možna 
s soglasjem lastnikov sosednjih zemljišč.

(4) Medsoseske ograje se praviloma postavijo na mejo 
zemljiških parcel obeh lastnikov, s čimer morata lastnika mej-
nih parcel soglašati. V primeru, ko lastnika sosednjih zemljišč 
o postavitvi ograje na parcelno mejo ne soglašata, je lahko 
ograja postavljena največ do meje zemljiške parcele na kateri 
se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje 
zemljišče.

(5) Navedeni odmiki ne veljajo za gradnjo gospodarske 
javne infrastrukture in priključkov na infrastrukturo. Odmiki teh 
objektov od sosednjega zemljišča ter vplivi gradnje na sose-
dnjo zemljišče morajo biti opredeljeni in obrazloženi v projektni 
dokumentaciji.
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IV. NAČRT PARCELACIJE

11. člen
(načrt parcelacije)

(1) Načrt parcelacije deli zemljišča znotraj posameznih 
funkcionalnih enot na predlagane zaključene enote.

(2) Načrt parcelacije zemljišč gospodarske javne infra-
strukture in javnega dobra obsega zemljišča, namenjena raz-
širitvi prometnih površin, s pešpotmi in kolesarskimi potmi. 
Površine, namenjene javnemu dobru, merijo cca 29.232,30 m2 
in obsegajo zemljišča in dela zemljišč: 43/5, 43/7, 46/3, 47/4, 
47/1, 53/6, 54/1, 54/5, 54/1, 54/10, 54/11, 54/8, 54/9, 54/10, 
54/12, 54/14, 54/15, 58/1, 59/1, 59/3, 60/1, 61/1, 64, 65/1, 
66/3, 67/3, 68/3, 68/4, 69/4, 75/2, 75/3, 72/1, 75/4, 75/9, 75/11, 
75/13, 97/2, 919/3, 919/6, 920/3, 921/3, 921/4, 972/1, 972/2, 
1166/4, 1171/3, 1171/4, 1171/5, 1181, 1197/7, 3570/8, 3582/3; 
vse k.o. Vrtojba.

V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

12. člen
(etapnost izvedbe)

(1) Prostorske ureditve se lahko izvajajo etapno. Sočasno 
z izgradnjo posameznih objektov ali po njihovi izgradnji mora 
biti zagotovljena izgradnja potrebne gospodarske javne in pro-
metne infrastrukture. Gradnja gospodarske javne infrastrukture 
v etapah je dopustna, če zgrajeni del predstavlja zaključeno 
funkcionalno celoto.

(2) Posamezni objekti se lahko izgradijo pred izgradnjo 
nove gospodarske javne infrastrukture in prometne ureditve, 
kot je zasnovana v OPPN, v kolikor jim obstoječa grajena 
infrastruktura omogoča potrebno komunalno, energetsko in 
prometno opremljenost zemljišča, potrebno za obratovanje 
objekta, ter pod pogojem, da novo predvidene gradnje in ure-
ditve omogočajo delovanje obstoječih objektov.

(3) Do izvedbe servisne ceste hitre ceste je potrebno 
omogočiti vozilom, ki vozijo po severni povezovalni cesti, do-
stop do objektov v enoti B.

(4) Ob izgradnji servisne ceste je potrebno izvesti krožišče 
na sečišču zahodne in severne povezovalne ceste.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

13. člen
(varovanje kulturne dediščine)

Na območju, ki ga ureja OPPN, ni evidentiranih enot kul-
turne dediščine, zato ukrepi za varovanje kulturne dediščine 
niso potrebni.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA 
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

14. člen
(varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave)
Na območju OPPN ni naravnih vrednot ali zavarovanih 

območij, načrtovanih za zavarovanje. Pri izgradnji objektov je 
potrebno upoštevati predpise glede varovanja okolja. Emisije 
onesnaženja okolja morajo biti znotraj dovoljenih toleranc.

15. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Območje s podrobnejšo namensko rabo BD ima dolo-
čeno III. stopnjo varstva pred hrupom, območje s podrobnejšo 
namensko rabo IG ima določeno IV. stopnjo varstva pred 
hrupom.

(2) Za objekte mora njihov lastnik glede na posamezno 
dejavnost zagotavljati morebitno potrebno zaščito objektov in 
njihovih funkcionalnih površin pred hrupom in drugimi vplivi 
(prah, vibracije ipd.) zaradi prometa iz državne ceste ter hitre 
ceste, upoštevajoč obremenitve okolja zaradi predvidenega 
naraščanja prometa v 20-letnem planskem obdobju. Izvedba 
ukrepov je obveznost investitorja.

16. člen
(varstvo voda)

(1) Na območju je evidentirana Vrtojbensko – Mirenska 
podtalnica, za zaščito katere še ni sprejeta uredba o zava-
rovanju. Za vsa območja, ki se nahajajo na vodovarstvenem 
območju je treba pri načrtovanju dosledno upoštevati veljaven 
predpis ter omejitve in pogoje iz veljavnega predpisa.

V postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja bo po-
trebno upoštevati določila Pravilnika o kriterijih za določitev 
vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 8/11) 
in na lokacijah, ki bi se lahko nahajale na vodovarstvenem 
območju zajetja pitne vode, izdelati elaborat Analizo tveganja 
za onesnaženje zaradi gradnje na vodovarstvenem območju, 
skladno s smernicami s področja upravljanja z vodami (ARSO). 
Vsi objekti in naprave morajo biti načrtovani na način, ki za-
gotavlja izvedbo ukrepov, s katerimi bodo preprečeni škodljivi 
vplivi na podtalnico.

(2) Varstvo voda se zagotavlja z odvodnjo načrtovanih 
odpadnih voda preko ločenega sistema z odvajanjem odpa-
dnih vod v javno kanalizacijsko omrežje z odvodom na čistilno 
napravo ob Vrtojbici in z odvodnjo onesnaženih padavinskih 
vod z manipulativnih in utrjenih površin preko lovilcev olj v me-
teorno kanalizacijo z odtokom ponikanje. Morebitne tehnološke 
odpadne vode je potrebno očistiti na mestu nastanka tako, da 
bodo parametri dopuščali njen izpust v kanalizacijski sistem.

(3) Pri načrtovanju je potrebno upoštevati vse zahteve 
veljavnih predpisov s področja nastajanja emisij in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in kanalizacijo, čiščenju ko-
munalne in padavinske odpadne vode ter v primeru posebnih 
dejavnosti ravnanje z emisijo snovi pri odvajanju odpadnih 
voda iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za 
vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna 
vozila.

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

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

17. člen
(zaščita pred poplavami, erozivnostjo in plazovitostjo terena)

(1) Območje OPPN je izven poplavne ogroženosti, zato 
ukrepi za zaščito pred poplavami niso potrebni.

(2) Na območju OPPN ni erozivnega ali plazovitega te-
rena, zato ukrepi za zaščito niso potrebni. Kolikor se objekte 
gradi v globino terena, je potrebno pri projektih za gradbeno 
dovoljenje in izvedbi objektov upoštevati in izvajati zaščitne 
ukrepe gradbenih jam, skladno s tehnologijo izgradnje.

18. člen
(potresna varnost)

Za zagotavljanje potresne varnosti objektov je potrebno 
upoštevati pri načrtovanju in izgradnji stavb potresno karto 
Slovenije, ki določa, da se območje nahaja v coni s projektnim 
pospeškom tal Ag = 0,175 g.

19. člen
(možnost razlitja nevarnih snovi)

Kolikor se izvaja na objektu dejavnost, pri kateri obstaja 
možnost razlitja nevarnih snovi, je potrebno izvesti vse pred-
hodne zaščitne ukrepe varovanja okolice.
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20. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Za zagotavljanje požarne varnosti in zaščite je potreb-
no pri projektiranju in gradnji zagotavljati:

– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– ustrezno požarno ločitev objektov ali ustrezne odmike 

med objekti,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Pri zagotavljanju požarne varnosti in zaščite je potreb-

no upoštevati veljavne predpise s področja varstva pred poža-
rom. Za izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom 
tako za požarno manj zahtevne objekte kot požarno zahtevne 
objekte se dokazuje z ustreznim elaboratom, izdelanim po 
predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.

(3) Odmiki med objekti morajo zagotavljati pogoje za 
omejevanje širjenja požara na sosednja zemljišča ali sosednje 
objekte. Manjše odmike se lahko ob izpolnjevanju ostalih pogo-
jev odloka zagotavlja z ustrezno protipožarno zaščito.

(4) Za objekte je potrebno zagotavljati vire za vodo za 
gašenje, ki se zagotovi iz hidrantnega omrežja ali požarnih 
bazenov posameznih objektov. Glede na zasnovo, lokacijo, 
namembnost in velikost objekta morajo biti ob požaru zagoto-
vljene naprave in oprema za gašenje začetnih požarov, ki jih 
lahko uporabijo vsi uporabniki, zagotovljene naprave in oprema 
za gašenje, ki jih lahko uporabijo usposobljeni uporabniki in 
gasilci in vgrajeni ustrezni sistemi za gašenje požara za dolo-
čene objekte. Zagotovljen mora biti neoviran in varen dostop 
za gašenje in reševanje v stavbi.

(5) Za zagotovitev neoviranih in varnih dovozov, dostopov 
ter delovnih površin za intervencijska vozila, morajo biti vozne 
površine za intervencijska vozila in manipulativne površine ob 
objektih dimenzionirane na osni pritisk 10 ton. Širine in radiji 
poti morajo ustrezati standardu SIST DIN 14090.

IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV 
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO 

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

21. člen
(splošni pogoji)

Načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječo ali 
predvideno gospodarsko javno infrastrukturo skladno s so-
glasjem upravljavcev posamezne infrastrukture. Upoštevati je 
potrebno ustrezne odmike od obstoječe infrastrukture. V po-
stopku pridobivanja gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti 
soglasja upravljalcev infrastrukture tako za priključevanje kot za 
gradnje v varovalnih pasovih.

22. člen
(prometna ureditev)

(1) Območje OPPN je dostopno s hitre ceste H-4 na 
severu in z državne ceste R3 614 na vzhodu. Prometna uredi-
tev na obravnavanem območju je zasnovana ob upoštevanju 
predvidene preureditve prometa ob hitri cesti, ki jo načrtuje 
upravljavec DARS d.d. in ob upoštevanju izdelanih prometnih 
študij za obravnavano območje.

(2) V območju hitre ceste izven območja OPPN se bo s 
preureditvijo (izvajalec DARS) umestilo novo servisno cesto. 
Na hitri cesti je predviden pomik zaviralnega pasu na območje 
državne meje in ureditev izvoza na servisno cesto na obmo-
čju bivših kontrolnih objektov mejnega prehoda. Med voznim 
pasom hitre ceste in servisno cesto je predvidena umestitev 
ločilne zelenice. Servisna cesta poteka v smeri proti vzhodu 
vse do navezave na obstoječo uvozno rampo hitre ceste. Na 
servisni cesti je predviden priključek zahodne povezovalne 
ceste in sicer po sistemu desno-desno in desni izvoz na mestu 
obstoječega izvoza s hitre ceste.

(3) Skladno z občinskem prostorskim načrtom se na dr-
žavni cesti, na mestu obstoječega trikrakega križišča načrtuje 
ureditev novega trikrakega dvopasovnega krožišča.

(4) Iz krožišča na državni cesti je kot zahodni krak načrto-
vana osrednja zbirna cesta, ki obravnavano območje dejansko 
razpolovi in se zaključi ob obstoječem poslovnem objektu na 
zahodu.

(5) Načrtovanje prometnih poti na območju:
– ob osrednji zbirni cesti je na južni strani načrtovana 

ločilna zelenica, dvosmerna kolesarska steza in pešhodnik; na 
severni strani je ob osrednji zbirni cesti predvidena obcestna 
bankina oziroma zelenica;

– od osrednje zbirne ceste sta v smeri proti severu načr-
tovani prečni povezovalni cesti (vzhodna in zahodna), ki omo-
gočata povezavo s severnim predelom območja in hkrati tudi 
povezavo s servisno in posredno tudi hitro cesto; ob zahodni 
povezovalni cesti je predvidena na eni strani ločilna zelenica, 
dvosmerna kolesarska steza in pločnik, na drugi pa obcestna 
zelenica;

– ob vzhodni cesti se načrtuje na eni strani ločilna zeleni-
ca s pešhodnikom, na drugi pa obcestna zelenica;

– vzhodno in zahodno cesto povezuje severna povezo-
valna cesta, ki ima na južni strani predvideno ločilno zelenico 
in pločnik na severni pa obcestno zelenico.

(6) Križanja glavnih prometnic znotraj območja se uredi z 
enopasovnimi krožišči, ki zagotavljajo prevoznost tudi za tovor-
na vozila. Krožišče južno od obstoječega bencinskega servisa 
ureja križanje vzhodne ceste, uvoza na servisno in hitro cesto, 
izvoza s servisne in hitre ceste in izvoza z območja bencinske-
ga servisa. Nova krožna križišča so predvidena tudi na križanju 
osrednje zbirne ceste z vzhodno in zahodno povezovalno cesto 
ter pri navezavi funkcionalnih površin ob poslovnem objektu na 
zahodu območja.

(7) Napajanje posameznih zemljišč na glavne prometnice 
se uredi s posameznimi priključki, kot je prikazano v grafičnem 
delu načrta.

(8) Na skrajni južni strani obravnavanega območja je 
možno načrtovati južno povezovalno oziroma servisno pot, 
s prečnimi priključevanji na osrednjo zbirno cesto. Slednja 
servisna pot ni načrtovana kot obvezna cesta za komunalno 
ureditev območja temveč kot možnost izgradnje servisne ceste 
v sklopu povezovanja zemljišč na južni strani zbirne ceste, v 
kolikor to narekuje tehnologija bodoče pozidave.

(9) Na jugozahodni strani se povežeta poljski poti, ki pote-
kata preko kmetijskih površin izven območja urejanja, z vzdol-
žno utrjeno makadamsko potjo na obrobju območja urejanja.

(10) Ob zaključku zbirne ceste pri tehnološkem parku in 
na severni povezovalni cesti sta načrtovani postajališči me-
stnega avtobusa.

23. člen
(fekalna in meteorna kanalizacija)

(1) Na območju urejanja je trenutno zgrajen mešani kana-
lizacijski sistem. Obstoječi sistem je sestavljen iz dveh glavnih 
zbirnih kanalizacijskih vodov (D1 in D2), ki potekata s servisne 
cone severno od hitre ceste in se združita v primarni odvodnik 
z oznako kanal D v južnem predelu obravnavanega območja.

(2) Kanalizacijski sistem območja mora biti izveden v stro-
go ločenem sistemu. Vse komunalne odpadne vode se morajo 
priključevati na javni kanalizacijski sistem. Meteorne odpadne 
vode se odvajajo v ponikanje. Vse parkirne in povozne površine 
morajo biti utrjene, omejene z dvignjenimi betonskimi robniki 
in nagnjene proti lovilcu olj. Vsi povezovalni vodi in objekti, v 
katerih bo zbirana in predelovana odpadna voda morajo biti 
ustrezno tesnjeni. Predvidena mora biti vgradnja standardizi-
ranih lovilcev olj (SIST EN 858-2).

(3) S pozidavo območja med osrednjo zbirno in sever-
no povezovalno cesto se opusti tangirane odseke obstoječe 
kanalizacije. Nadomestni kanal mešanega sistema preseka 
300 mm se uredi vzdolž severne povezovalne ceste z naveza-
vo na primarni kanal D2 v zahodni povezovalni cesti.
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(4) S pozidavo območja južno od osrednje zbirne ceste 
se v podaljšku zahodne povezovalne ceste posega v koridor 
obstoječega primarnega kanala D2 preseka 1000 mm. Odsek 
obstoječega kanala se opusti, nadomestni kanal se uredi z 
deviacijo vzdolž osrednje zbirne ceste in nato novim odklonom 
proti jugu.

(5) S pozidavo območja med državno in zahodno pove-
zovalno cesto ter pozidavo južno od osrednje zbirne ceste se 
posega v koridor obstoječega sekundarnega kanala mešanega 
tipa preseka 300 mm. Predvidi se deviacija kanala vzdolž osre-
dnje zbirne ceste v smeri proti vzhodu in navezava na primarni 
kanal D1 na območju novega krožišča.

(6) Komunalne odpadne vode iz posameznih objektov se 
preko krajših priključnih kanalov odvede v posamezne sekun-
darne in primarne odseke mešanega kanalizacijskega omrežja.

(7) Odvodnjavanje novo predvidenih javnih utrjenih povr-
šin se uredi preko lokalnih kanalizacijskih odsekov za meteorne 
vode. Lokalni odseki se zaključujejo v lovilcih ogljikovodikov, 
ki se opremijo z by-passi, končna dispozicija pa je predvidena 
v ponikanje. Ponikovalna polja javnih površin so prikazana v 
grafičnem delu načrta.

(8) Ponikanje padavinskih voda z objektov in z njihovih 
manipulativnih površin se izvede na funkcionalnem zemljišču 
objektov.

24. člen
(vodovod)

(1) Za potrebe območja se bo vodovodno omrežje nave-
zovalo na obstoječi razvod glavnega napajalnega voda profila 
200 mm, ki poteka po območju od hitre ceste ob bivšem mej-
nem prehodu do osrednje zbirne ceste, na katerega so priklju-
čeni ostali napajalni vodi notranjih profilov 110 mm in 150 mm. 
Odsek dograditve vodovoda poteka od križišča osrednje zbirne 
in zahodne povezovalne ceste vzdolž osrednje zbirne ceste, 
vzdolž vzhodne povezovalne ceste in vzdolž priključne ceste. 
Vodovod se zaključi z navezavo na obstoječe omrežje vzhodno 
od bencinskega servisa.

(2) Za vsak objekt se načrtuje lasten vodovodni priključek, 
ki se izvede s priključevanjem na glavno cev, z vodomernimi 
jaški na vedno dostopnem mestu.

(3) Požarna zaščita se zagotavlja z obstoječimi zunanjimi 
hidranti ter novimi zunanjimi nadzemnimi hidranti na novem 
odseku vodovoda. Upravljavec javnega vodovodnega omrežja 
zagotavlja oskrbo s požarno vodo s količino 10 l/s. Kolikor 
bo v posameznem objektu predvidena dejavnost s povečano 
požarno ogroženostjo, bo moral investitor z dodatnimi ukrepi 
zagotoviti ustrezne količine požarne vode.

25. člen
(komunalni odpadki)

Prostori za zbiranje komunalnih odpadkov se uredijo v 
sklopu posameznih funkcionalnih zemljišč v bližini novih gra-
denj v soglasju z upravljavcem.

26. člen
(elektro energetsko omrežje)

(1) Območje se navezuje na obstoječe elektro energetsko 
omrežje, ki je napajano po kablovodu iz TP 20/0,4kV ABK Šem-
peter. Priključevanje je možno na še razpoložljivo neizkorišče-
no moč transformacije v transformatorskih postajah TP MMP 2 
in TP Primex, lociranih na območju urejanja ter TP MMP 1, ki 
je v bližini izven območja.

(2) Potrebe po dodatni moči se načrtuje z novimi TP, kate-
rih lokacije so razvidne iz grafičnega prikaza. Za dodaten obseg 
napajanja se te priključuje (vzanka) na Kbv 20 kV RTP Vrtojba 
– TP Primex, kateri se bo uporabljal za glavno napajanje in 
bo prevzel celotno obremenitev omrežja. Rezervno napajanje 
bo predvideno po sedanjem napajalnem kablu iz TP ABK. 
Konfiguracija omrežja je izdelana z verjetnostjo, da se objekti 
ne bodo gradili zaporedoma iz ene ali druge strani. SN mreža 

z objekti TP se lahko dopolnjuje po etapah, skladno z predvi-
denimi pozidavami in dejanskimi potrebami po električni moči. 
Napajalni vod 20 kV se zaradi zankanja načrtuje z vodnikom 
prereza Al 240 mm2.

(3) Glede na predvideno moč transformacije in ma-
ksimalne oddaljenosti med posameznimi TP se načrtu-
je 6 x TP 20/0,4 kV. TP so samostojni objekti ali deli objektov 
pozidave, izvedeni kot prefabricirane betonske transformator-
ske postaje kabelske izvedbe z maksimalno močjo transforma-
cije od 1 x 1000 kVA do 2x 1000 kVA. Postavi se jih na za to 
predvidena zemljišča.

(4) Večji porabniki na območju se priključujejo direktno v 
TP s podzemnimi kabli ustreznih presekov, manjši porabniki 
na zgrajen NN razvod v kabelski kanalizaciji z razdelilnimi 
kabelskimi omarami. Kabelska kanalizacija naj se za potrebe 
NN razvoda izvede s cevmi kapacitete STG 4x110 mm. Ka-
belsko kanalizacijo se izvede vzporedno z obstoječo kabelsko 
kanalizacijo, ki poteka na južni strani obravnavanega območja. 
Naveže se jo na obstoječe kabelske jaške. Kablovodi naj bodo 
vloženi v cevi kabelske kanalizacije z globino vkopa 80 cm. 
Na lomih in na cca 70 m naj se locira kabelske jaške ustreznih 
dimenzij. Drugod naj se koristi obstoječa kabelska kanalizacija, 
ki se jo po potrebi poveča.

Kjer bodo paralelno potekali SN in NN kablovodi se izdela 
skupna kabelska kanalizacija. Merilna mesta porabljene energije 
morajo biti locirana na dostopnih mestih pri uporabniku ali v TP.

(5) Ob novih prometnicah in dostopnih cestah, peš poteh 
in kolesarskih stezah se načrtuje ureditev enostranske javne 
razsvetljave. Razsvetljava krožišč naj se načrtuje s svetlobni-
mi stolpi s sredinsko namestitvijo na otoku. Obstoječa javna 
razsvetljava pretežno severnega dela območja urejanja se 
ohranja.

27. člen
(tk in katv omrežje)

(1) Za novo pozidavo območja se načrtuje TK omrežje ob 
trasi elektro vodov s priključevanjem v objektu »Modra resta-
vracija«, kjer je lokacija telefonske centrale. Nove trase se izva-
ja v kabelski kanalizaciji (cevna kanalizacija PVC 2x f100 mm, 
priključki cev stg 1x f50 mm in kabelski jaški). Obstoječa 
kanalizacija se še vedno koristi, po potrebi se jo lahko poveča.

(2) Priključitev območja na optično omrežje ponudnika 
Katv se izvede na obstoječem objektu tehnološkega parka, 
kjer se nahaja optično vozlišče. Po območju se izvede razvod 
kabelske kanalizacije.

28. člen
(plinovodno omrežje)

(1) Izgradnja plinovodnega omrežja ni obveza za ko-
munalno opremljenost zemljišč območja urejanja. V načrtu je 
določen rezervat, v katerega je možno umestiti plinovod.

(2) Priključevanje na plinovodno omrežje je možno izven 
območja severovzhodno, kjer je zgrajeno obstoječe omrežje 
v ulici Polje pri obstoječem bencinskem servisu. Potek trase 
priključka je razviden v grafičnem delu načrta.

(3) Predvidena poraba zemeljskega plina znotraj območja 
ureditve bo odvisna predvsem od dejavnosti, katere se bodo 
izvajale na območju ureditve.

29. člen
(toplovod)

(1) Na območju se v trasah novih prometnic načrtuje re-
zervat omrežja daljinskega ogrevanja. Izgradnja toplovodnega 
omrežja ni obveza za komunalno opremljenost zemljišč obmo-
čja urejanja.

(2) Proizvodnja toplotne energije je možna v samostojnem 
objektu, namenjenem samo za proizvodnjo energije, kot tudi 
v objektu, namenjenem opravljanju drugih dejavnosti. Pred-
videna poraba daljinske toplote znotraj območja ureditve je 
odvisna predvsem od dejavnosti, katere se bodo izvajale na 
območju ureditve.
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X. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI 
UREJANJA PROSTORA

30. člen
(varovalni pasovi)

(1) Izven območja urejanja na južni strani poteka obsto-
ječe prenosno plinovodno omrežje z varovalnim pasom 65 m. 
Vzporedno z obstoječim prenosnim plinovodnim omrežjem je 
predvidena gradnja novega prenosnega plinovodnega omrež-
ja ter rekonstrukcija obstoječega prenosnega plinovodnega 
omrežja. Novo in rekonstruirano prenosno plinovodno omrežje 
s posegom ne bo tangirano. Izgradnja se načrtuje z državnim 
prostorskim načrtom.

(2) V območju hitre ceste je varovalni pas od roba cestne-
ga sveta hitre ceste 35 m, v kateri je raba prostora omejena 
oziroma dovoljena le po predhodnem soglasju DARS d.d.. 
Upoštevati je potrebno bodočo širitev hitre ceste za en prome-
tni pas, to je minimalno 7 m od roba cestnega sveta. V varoval-
nem pasu hitre ceste ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in 
drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in 
oglaševanje. V času izgradnje prostorskih ureditev je potrebno 
zagotoviti stalno prevoznost iz prometnih površin drugih ob-
močij do hitre ceste (dostopnost tovornih vozil s kamionskega 
terminala do hitre ceste). Razsvetljava mora izpolnjevati zah-
teve glede zastrtosti bleščanja in svetlobnega onesnaževanja 
v skladu s predpisi.

(3) Na vzhodnem delu območja se posega v varovalni 
pas in z izvedbo krožišča ter kolesarske poti v območje dr-
žavne ceste. Za rekonstrukcijo križišča v krožišče je potrebno 
pridobiti gradbeno dovoljenje. Znotraj meja cestnega sveta in 
območij preglednosti ni dovoljena zasaditev, postavitev skulp-
tur, reklamnih panojev, likovnih del in podobnega na način, ki 
bi oviral preglednost na območju državne ceste ali bi lahko na 
drugačen način vplival na zmanjšanje pretočnosti ali prometne 
varnosti na območju državne ceste. Za vse gradbene posege v 
območju varovalnega pasu državne ceste je potrebno pridobiti 
predhodno soglasje upravljavca državne ceste.

(4) Izvedba kolesarske poti na območju pod hitro cesto v 
smeri proti Šempetru ni predmet OPPN.

(5) Izven območja OPPN sega možni priključek na plino-
vodno omrežje, kateri poteka deloma v državni cesti in območju 
ob državni cesti ter v občinski cesti ulice Polje.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH 
REŠITEV

31. člen
(odstopanja od vrst dopustnih dejavnosti na posameznih 

namenskih rabah)
Na območje OPPN je možno umestiti tudi energetski 

objekt oziroma objekte, ki služijo energetski oskrbi območja 
OPPN.

32. člen
(odstopanja pri izgradnji gospodarske javne infrastrukture 

in prometne ureditve)
(1) Pri prometnih ureditvah in ureditvah gospodarske 

javne infrastrukture s priključki so dopustna odstopanja od 
poteka tras, površin, objektov, lokacij transformatorskih postaj, 
uvozov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunal-
ne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če so pri 
nadaljnjem načrtovanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s 
tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše 
prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja na-
črta, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer.

(2) Odstopanja morajo biti usklajena z upravljavci infra-
strukture in ne smejo ovirati realizacije OPPN, biti v nasprotju 
z javnimi interesi ter biti skladni s predpisi, ki urejajo prostorsko 
načrtovanje in varovanje okolja.

33. člen
(odstopanja od velikosti objektov)

Nad najvišjo dopustno etažo po določilih tega odloka je 
možno načrtovati dodatno tehnično etažo, ki je od fasadne linije 
odmaknjena v notranjost objekta.

34. člen
(odstopanja od predvidene parcelacije)

(1) Dovoljeno je združevanje zemljišč, namenjenih gra-
dnji objektov ali delitev na manjša zemljišča, z upoštevanjem 
ostalih kriterijev, ki jih more izpolnjevati funkcionalno zemljišče 
posameznega objekta.

(2) Dopustna so odstopanja od predvidene parcelacije 
javnih površin pod pogojem, da je pridobljena pravica graditi in 
ni prizadeta javna korist.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen
(dostopnost prostorskega akta)

OPPN je na vpogled javnosti v času uradnih ur na sedežu 
občine.

36. člen
(merila in pogoji po prenehanju veljavnosti)

Po prenehanju veljavnosti OPPN se območje ureja z 
Občinskim prostorskim načrtom Občine Šempeter - Vrtojba.

37. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 01101-16/2015-3
Šempeter pri Gorici, dne 17. septembra 2015

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk l.r.

2824. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Caufovo v Vrtojbi, spremembe 
in dopolnitve 2015

Na podlagi 61. 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), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena 
Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je 
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 10. seji dne 17. 9. 
2015 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Caufovo v Vrtojbi, 
spremembe in dopolnitve 2015

Ι. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za OPPN)

S tem odlokom se ob upoštevanju občinskega prostor-
skega načrta Občine Šempeter - Vrtojba sprejme občinski 
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podrobni prostorski načrt Caufovo v Vrtojbi, spremembe in 
dopolnitve 2015 – v nadaljevanju OPPN. OPPN je nastal v 
postopku spreminjanja in dopolnjevanja v letu 2009 sprejetega 
občinskega podrobnega prostorskega načrta Caufovo v Vrtojbi 
(Uradni list RS, št. 54/09). OPPN je pod številko 9160 izdelala 
družba Projekt d.d. Nova Gorica.

2. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa vsebino OPPN, obseg ureditvenega 
območja, namembnost območja, umestitev načrtovane ure-
ditve v prostor, zasnovo projektnih rešitev in pogojev za go-
spodarsko javno infrastrukturo, parcelacijo, rešitve in ukrepe 
za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
etapnost izvedbe ter velikost dopustnih odstopanj od funkci-
onalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, poplavno varnost, 
inženirsko geološke pogoje, pogoje za gradnjo enostavnih in 
nezahtevnih objektov.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in 
grafično prikazane v OPPN, ki je na vpogled v prostorih Občine 
Šempeter - Vrtojba.

3. člen
(vsebina OPPN)

OPPN vsebuje:
A) TEKSTUALNI DEL
– odlok o OPPN
B) GRAFIČNI DEL

1. Izsek iz kartografskega dela občinskega 
prostorskega načrta s prikazom lege prostorske 
ureditve na širšem območju M 1:5000
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim 
parcelnim stanjem M 1:500
3. Ureditvena situacija M 1:500
4. Gospodarska javna infrastruktura, grajeno 
javno dobro M 1:500
5. Načrt parcelacije M 1:1000

C) PRILOGE
– Smernice in mnenja
– Tekstualni del
– Podatki o predlogu parcelacije
– Inženirsko-geološka presoja: Geoinženiring d.o.o., 

1000 Ljubljana, datum 29. 11. 2006.

II. OBSEG IN OPREDELITEV OBMOČJA

4. člen
(območje)

Območje OPPN tvorijo zemljišča parcel v k.o. Vrtojba: 
650, 653 delno, 632, 651, 652, 655 delno, 628, 626, 629, 625, 
631, 630, 633, 656 delno, 657 delno, 646/1, 644/4, 644/3, 
646/2, 644/2, 644/1, 643/3, 643/1, 643/2, 640, 639, 634/2, 
634/1, 624/1, 634/3, 638, 635, 637, 636, 627, 624/2, 641/5, 
3572 delno, 3578 delno.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

5. člen
(namenska raba)

(1) Območje je namenjeno gradnji individualnih stano-
vanjskih objektov, v delu ob RTP Vrtojba je predvidena tudi mo-
žnost objektov za mirne dejavnosti (poslovne oziroma oskrbne 
dejavnosti).

(2) Glede funkcije se površine delijo na:
– stanovanjske površine,
– prometne površine (dovozne ceste s pločniki in banki-

nami),

– javne površine (skupna parkirna mesta, ekološki otok),
– površine za infrastrukturo (TP).

6. člen
(vrste gradenj in vrste objektov)

(1) Dovoljene vrste gradenj: novogradnja, odstranitev 
objekta, nadzidava, dozidava, rekonstrukcija in vzdrževalna 
dela, sprememba namembnosti objekta v skladu tem odlokom.

(2) Dovoljene vrste objektov: stavbe in objekti, ki služijo 
dejavnostim na območju, infrastrukturni objekti.

7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)

(1) Z umestitvijo načrtovane ureditve v prostor bo obliko-
vana in zaokrožena pozidava na severovzhodnem delu Vrtojbe.

(2) Obstoječi stanovanjski objekti pridobijo ustrezno pro-
metno povezavo in komunalne priključke preko Opekarniške 
ceste in SN voda do TP Vrtojba opekarne. Podaljšek Opekar-
niške ceste proti severu povezuje kmetijske in gozdne površine 
z naseljem Vrtojba. Na zahodni strani OPPN, na grebenu, je 
predvidena možnost dovoza do vzhodnih delov parcel, ki gra-
vitirajo na ulico Laze.

(3) Gradnja na območju OPPN bo vplivala na količine 
meteornih vod v jarkih in cevovodih na poselitvenih območjih 
Čuklje in Zapučke.

(4) Vplivno območje v času gradnje in v času obratovanja 
ne bo segalo izven območja urejanja na sosednje nepremič-
nine.

8. člen
(arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve)

(1) gabariti
Za vse predvidene stavbe je dopustna pozidava znotraj 

maksimalno zazidljivih površin (grafična priloga). Faktorji izrabe 
zemljišča so: faktor zelenih površin FZP minimalno 0,4 in faktor 
zazidanosti maksimalno FZ 0,4.

V območju OPPN so predvideni naslednji tipi pozidave:
– stanovanjska hiša

– manjše hiše (hiše št. 10, 11, 12, 13, 22, 23) K, P +1: 
izhodiščni tloris 10x10 m

– hiše (hiše št. 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 31, 33, 34, 
39) K, P + 1: izhodiščni tloris 10x13 m

– večje hiše (hiše št. 20, 21, 25, 26, 27) K, P + 1: izho-
diščni tloris 13 x 10 m, etažnost v obliki stopničastih prerezov

– večje hiše (hiše št. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30) K, 
P + 1: etažnost v obliki stopničastih prerezov, izhodiščni 
tloris 13 x 13 m.

– večje hiše (hiše št. 1, 19, 24, 32, 35, 36, 38) K, 
P + 1: etažnost v obliki stopničastih prerezov, izhodiščni 
tloris 13 x 10 m

– objekti storitvenih dejavnosti (objekti št. 40, 41, 42, 43) 
(K), P + 1:

– tloris pritličnega dela objekta storitvenih dejavnosti 
8x14m (št. 42 – 8x17 m) ((K)P),

– tloris stanovanjskega, bivalnega dela 10x14 m 
(št. 42 10x17 m) ((K)P+1),

– objekt storitvenih dejavnosti št.43 (K)P+1 – maksi-
malne dimenzije tlorisa (glej grafično prilogo)

– garaže a, b
Možna pozidava garaž (P) do maksimalno zazidljive po-

vršine
– obstoječi objekti
Obstoječi objekti v sklopu zemljišč obstoječih stanovanj-

skih hiš (parcele št. 635, 629, 625) se lahko legalizirajo, odstra-
nijo ali rekonstruirajo.

(2) oblikovanje objektov
Za objekte v pobočju je obvezen je členjen tloris (objekti 

št. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 



Stran 7898 / Št. 71 / 28. 9. 2015 Uradni list Republike Slovenije

37, 38). Oblikovanje razgibanih volumnov po principu adicije 
stavbnih mas. Osnovni volumen posameznega objekta mora 
biti krit s streho, ki je oblikovana tako, da povzema oziroma 
nadgrajuje značilnosti lokalne tipike. Kritina mora biti po obli-
ki in teksturi podobna korcem. Strehe objektov praviloma s 
slemenom po vzdolžni osi, vzporedno s plastnicami (grafična 
priloga list št. 3, prerez 2, 3). Strehe tistih delov objektov št. 40 
do št. 43, za katere so možni storitveni in poslovni programi so 
lahko oblikovani kot ravne strehe oziroma strehe minimalnega 
naklona z atiko.

(3) zunanja ureditev
Pri višinskih razlikah terena je dopustno oblikovanje teras 

s podpornimi zidovi do višine 1,50 m, kolikor se v fazi izdelave 
PGD izkaže za utemeljeno so dopustne izjeme višine podpor-
nih zidov do 2,0 m. Na parcelnih mejah je višina zidov, živice 
ali ograj do višine 1,20 m, v križiščih je višina do 0,75 m zaradi 
preglednostnih trikotnikov, upoštevati je potrebno predpisane 
odmike od komunalnih naprav. Na vsaki parceli, razen na par-
celah javne infrastrukture, je potrebno zagotoviti 40 % površin, 
kjer voda lahko ponikne.

(4) parkiranje
Vsaka stanovanjska enota mora na lastni parceli zagoto-

viti vsaj 3 parkirna / garažna mesta za osebna vozila. Za potre-
be posamezne poslovne enote je potrebno zagotoviti najmanj 
1 parkirno mesto na 30–50 m2 koristne površine, vendar ne 
manj kot 1 parkirno mesto.

(5) enostavni in nezahtevni objekti
Postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov je možna 

če ne onemogočajo gradenj in ureditev, predvidenih v OPPN. 
Dopustni enostavni in nezahtevni objekti so: majhna stavba, 
majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave, pomožni 
objekt v javni rabi, ograja, podporni zid, rezervoar, vodnjak, 
vodomet, priključki na objekte gospodarske javne infrastruktu-
re, parkirišče, poti, športna igrišča, enostavni objekti za ogla-
ševanje (samo na parcelah in za potrebe dejavnosti v objektih 
št. 40–43), pomožni komunalni objekt, pomožni objekt za spre-
mljanje stanja okolja in naravnih pojavov.

Enostavni in nezahtevni objekti, ki imajo značilnosti stavb, 
morajo biti od parcelnih mej oddaljeni najmanj 1,5 m, manjši 
odmik je dopusten s soglasjem lastnikov sosednjih zemljišč.

(6) obstoječi objekti
Možne so vse oblike gradenj, ki niso v nasprotju z rešitva-

mi v OPPN. Etažnost objektov do (K)+P+1, faktor zazidanosti 
(FZ) do 0,4.

(7) vplivi na okolje, varovanje zdravja
Pri zasnovi pozidave in objektov je upoštevati vplivno ob-

močje hrupa obstoječe RTP Vrtojba v pasu širine cca 23 m od 
roba Opekarniške ceste. Kanalizacija fekalne in meteorne vode 
se priključuje v ločenem sistemu. Svetilke javne razsvetljave se 
izvede brez svetlobnega onesnaževanja. Lokacija se opremi s 
hidrantnim omrežjem.

(8) Najbolj izpostavljen del novega objekta (nad in pod 
terenom) mora biti od meje sosednjih parcel oddaljen najmanj 
4 m, pri nezahtevnih in enostavnih objektih pa najmanj 1,5 m, 
če so objekti taki, da imajo enega ali več prostorov v katere-
ga človek lahko vstopi, pri ostalih nezahtevnih in enostavnih 
objektih pa 0,5 metra.

Če so odmiki zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih 
objektov od meja sosednjih parcel manjši od odmikov, dolo-
čenih v drugem odstavku tega člena, je treba v projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja podati utemeljitev posega 
ter predložiti soglasje lastnikov sosednjih parcel. Nezahtevne 
in enostavne objekte je mogoče graditi do ali na parcelni meji 
sosednjega zemljišča na podlagi pridobljenega soglasja lastni-
kov sosednjih zemljišč.

Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega 
člena se medsoseske ograje praviloma postavijo na mejo ze-
mljiških parcel obeh lastnikov, s čimer morata lastnika mejnih 
parcel soglašati. V primeru, ko lastnika sosednjih zemljišč 
o postavitvi ograje na parcelno mejo ne soglašata, je lahko 

ograja postavljena največ do meje zemljiške parcele na kateri 
se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje 
zemljišče.

V času izdelave OPPN obstoječi objekti na parcelah 
št. 635, 629, 625 se lahko legalizirajo v obstoječih odmikih.

(9) inženirsko geološki pogoji
Za vsak objekt je potrebno izdelati geološko-geotehnično 

poročilo s pogoji temeljenja izvedbe. Poročilo mora temeljiti na 
raziskavah s sondažnimi razkopi ali vrtinami, ki segajo v pod-
lago. Izvesti bo potrebno zaledne drenaže, po potrebi zaščito 
vkopanih brežin. Območje OPPN je klasificirano na 5 stopenj 
glede na zahtevnost gradnje:

(1) neproblematično območje
(2) znižanje nivelete temeljnih tal za cca 2,00 m (rovi 

1. svetovne vojne), objekt št. 2,3.
(3) potrebni manjši geotehnični ukrepi, objekt št. 20, 21, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39.
(4) potrebni večji geotehnični ukrepi, objekt št. 1, a, b, 

16, 17, 18.
(5) neprimerno območje.
(10) ostali pogoji
Minimalna stopnja zagotavljanja komunalne in druge in-

frastrukturne opremljenosti za potrebe izdaje gradbenega do-
voljenja za stavbe je: dostop oziroma dovoz, priključevanje na 
vodovodno omrežje, priključevanje na kanalizacijsko omrežje 
(meteorno in fekalno) in priključevanje na elektroenergetsko 
omrežje, vse v skladu z rešitvami v OPPN.

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

JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

9. člen
(1) Pogoji za prometno urejanje
Naselje z razvejano prometno mrežo se naveže z dvema 

priključkoma na obstoječo Opekarniško cesto s pločnikom, ki 
jo je potrebno rekonstruirati po celotni dolžini trase.

(2) Pogoji za kanalizacijo in odvodnjo
Območje je treba opremiti z ločenim kanalizacijskim sis-

temom.
Odvod fekalnih voda se uredi s sistemom sekundarnih 

sušnih kanalov, ki se navežejo na obstoječe primarno sušno 
kanalizacijsko omrežje v Cesti 1.

Odvodnjo utrjenih površin in streh objektov se preko no-
vega omrežja meteorne kanalizacije vodi proti trasi Ceste 1.

Končno dispozicijo meteorne kanalizacije kompleksa se 
skladno s predhodno projektno dokumentacijo »Kanalizacija v 
Opekarniški ulici v Vrtojbi« (SPIT d.o.o., junij 2006) uredi de-
loma s priključkom na obstoječi meteorni kanal v Opekarniški 
cesti ter s priključkom v obstoječi odvodni jarek, ki se nahaja 
južno od Ceste 1.

Vodnogospodarska ureditev na širšem območju je bila ob-
delana v sklopu Hidrološko- hidravličnega elaborata »Analiza 
protipoplavnih ukrepov na območju Čukelj in Zapučk« (št. pro-
jekta 14-03/13, izdelovalec HIDROLAB d.o.o., september 2013, 
dopolnitev december 2013).

V elaboratu so opredeljeni potrebni ukrepi za ureditve 
odvodnje na obravnavanem območju. Meteorne vode območja 
OPPN bodo vodene v sistem odvodnje jarka »J1« (poimeno-
vanje iz elaborata).

Pred pričetkom gradnje novih stavb na območju OPPN 
je potrebno skladno z ugotovitvami zgoraj navedenega ela-
borata izvesti protipoplavne ukrepe na območjih Čuklje in 
Zapučke in sicer: povečanje pretočnih kapacitet odvodnega 
sistema jarka »J2« in odprava »ozkih grl« na sistemu jarka 
»J1«.

Pred izvedbo navedenih ukrepov je za območje OPPN 
dopustna gradnja gospodarske javne infrastrukture, ki bla-
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godejno vpliva na poplavno varnost, oziroma je ne poslabša. 
Gradnja novih cest in poti ter utrjevanje obstoječih poti, ki po-
slabša odtočne razmere, pred izvedbo protipoplavnih ukrepov 
niso dopustni, dopustna je rekonstrukcija obstoječe asfaltirane 
Opekarniške ceste.

(3) Pogoji za vodooskrbo
Vodovodno omrežje naselja se naveže na obstoječe 

omrežje. Pri tem je potrebno upoštevati razporeditev na ustre-
zne višinske cone z ustreznimi hidroforskimi črpališči, katerih 
merodajni pretok požarne vode za potrebe hidrantnega omrež-
ja mora biti skladen s predpisi tega področja.

(4) Pogoji za elektroenergetske naprave in telekomuni-
kacijske vode

Za potrebe naselja je potrebno zgraditi novo TP Caufovo 
s SN povezovalnim kablovodom in NN omrežjem.

Prva etapa pozidave se naveže na obstoječo TP Vrtoj-
ba opekarne. TP Caufovo je tipski objekt, transformator 1 x 
630 kVA, ki bo vzankan v obstoječi kablovod Kbv 20 kV RTP 
Vrtojba–TP Vrtojba opekarne.

Javna razsvetljava se izvede na kovinskih kandelabrih, 
svetilke brez svetlobnega onesnaževanja. Telekomunikacijsko 
omrežje se naveže na obstoječe TK omrežje.

Omrežje sistema KTV se naveže na že načrtovano KTV 
omrežje.

(6) Plinovodno omrežje
Navezava na obstoječe distribucijsko omrežje se izvede 

na Opekarniško cesto. V naselju bo plinovod potekal v največji 
možni meri v cestnem telesu vzporedno z ostalo komunalno 
infrastrukturo.

Alternativna energija: kolikor ne bo pravočasno izvedeno 
plinovodno omrežje, se kot začasna rešitev predvidi uporaba 
utekočinjenega naftnega plina (UNP) ali drugih ustreznih virov 
energije.

(7) Ravnanje z odpadki
Odvzemna mesta morajo biti locirana in izvedena v skla-

du z veljavno zakonodajo in pooblaščenemu izvajalcu odvoza 
odpadkov.

Na območju OPPN sta predvidena dva ekološka otoka 
in sicer:

– na začetku dovozne ceste v naselje (cesta 2),
– na najvišjem delu območja (cesta 4).

V. PARCELACIJA

10. člen
OPPN predvideva parcelacijo. Površine območja se delijo 

na:
– gradbene parcele,
– zelene površine,
– javne površine za parkirna mesta in ekološke otoke,
– parcele gospodarske infrastrukture: ceste, pločniki, ban-

kine, pešpot, TP.
Omogočena je alternativna priključitev trikotnega zemlji-

šča parcele št. 643/1 k parceli št. 33 ali objekta št. 36.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

11. člen
Prostorska ureditev je iz vidika segmentov okolja (vode, 

odpadki, krajina in vidne značilnosti okolja, hrup, zrak, svetlob-
no onesnaževanje, elektromagnetno sevanje) sprejemljiva ob 
upoštevanju omilitvenih ukrepov. Posegi v prostor so možni le, 
kolikor ne prekoračujejo Gradbeni odpadki – ves odstranjeni 
materjal iz območja OPPN bo deponiran na odlagališču »Stara 
gora«. Odvoz in reciklažo opravlja komunalno podjetje Komu-
nala Nova Gorica d.d., po pooblastilih ARSO.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

12. člen
(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti pogoje za 

varen umik ljudi in premoženja, ustrezne odmike od meje par-
cel in med objekti ter potrebne poti požarne ločitve, neovirane 
in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska 
vozila, vire vode za gašenje.

(2) Potresna varnost, objekti morajo biti grajeni potresno 
varno z upoštevanjem pospeškov tal ag = 0.175.

(3) Erozijska ogroženost je prisotna in obdelana v inže-
nirsko-geološki presoji, v kateri je obdelana klasifikacija tal za 
območje pozidave:

1. neproblematična tla,
2. potrebno znižanje nivelete tal,
3. potrebni manjši geotehnični ukrepi,
4. potrebni večji geotehnični ukrepi,
5. neprimerno območje.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE

13. člen
Ločena začetna etapa izgradnje infrastrukture in stano-

vanjskih objektov je izvedljiva ob Opekarniški cesti na zahodni 
strani območja OPPN in objektov v območju RTP Vrtojba. Vse 
naslednje etape se nadaljujejo navzgor po pobočju. Vzhodno 
od grebena je etapnost pogojena z izgradnjo komunalne infra-
strukture v Opekarniški cesti.

Prva etapa obsega objekte št. 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43 in pripadajočo infrastrukturo.

Pred pričetkom gradnje novih stavb ali novih cest, poti 
oziroma pred utrjevanjem obstoječih poti, ki poslabša odtočne 
razmere, je potrebno izvesti ukrepe, navedene v odstavku »(2) 
Pogoji za kanalizacijo in odvodnjo« 9. člena odloka.

IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ 
OD FUNKCIONALNIH OBLIKOVALSKIH 

IN TEHNIČNIH REŠITEV

14. člen
(1) Postavitev objektov v prostor
Minimalni odmiki objektov od parcelnih mej so opredeljeni 

grafično z maksimalno zazidljivo površino. Znotraj zazidljivega 
območja se lahko objekt postavi kjerkoli. Podane kote etaž 
so izhodiščne, dovoljen odmik od njih je ± 0˙50 m v skladu z 
višinami cestnih priključkov.

(2) Infrastruktura in njeni priključki
Pri prometnih ureditvah in ureditvah gospodarske jav-

ne infrastrukture s priključki so dopustna odstopanja od 
poteka tras, površin, objektov, lokacij transformatorskih po-
staj, uvozov, naprav in priključkov posamezne prometne, 
komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, 
če so pri nadaljnjem načrtovanju pridobljene rešitve, ki so 
primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali 
omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost 
celotnega območja načrta. Plinovodno omrežje lahko od-
stopa od predvidenih rešitev tudi v primeru nezmožnosti 
pridobitve pravice graditi.

Nobeno od odstopanj ne sme poslabšati prostorskih in 
okoljskih razmer. Odstopanja morajo biti usklajena z upra-
vljavci infrastrukture in ne smejo ovirati realizacije OPPN, biti v 
nasprotju z javnimi interesi ter morajo biti skladni s predpisi, ki 
urejajo prostorsko načrtovanje in varovanje okolja.

(3) Parcelacija
Dopustna so odstopanja od predvidene parcelacije javnih 

površin pod pogojem, da je pridobljena pravica graditi in ni 
prizadeta javna korist.
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X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti OPPN so dopustni posegi, ki 

upoštevajo smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora k 
OPPN in ki so usklajeni z merili iz tega odloka.

16. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Caufovo (Uradni 
list RS, št. 54/09).

18. člen
(vpogled in nadzor)

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) je na vpogled 
pravnim in fizičnim osebam na Oddelku za okolje in prostor 
Občine Šempeter-Vrtojba. Nadzor nad izvajanjem OPPN opra-
vljajo pristojne inšpekcijske službe.

19. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 01101-16/2015-6
Šempeter pri Gorici, dne 17. septembra 2015

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk l.r.

2825. Sklep o določitvi cene za programe vrtca 
za šolsko leto 2015/2016

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni 
list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 36/10), 15. člena 
Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), 
Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015 
(Uradni list RS, št. 97/14) ter predloga Osnovne šole Ivana 
Roba Šempeter pri Gorici je Občinski svet Občine Šempeter - 
Vrtojba na 10. seji dne 17. 9. 2015 sprejel

S K L E P
o določitvi cene za programe vrtca za šolsko 

leto 2015/2016

1.
Cene programov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempe-

ter pri Gorici – Vrtec od 1. septembra 2015 znašajo:
Program 2015/2016 EUR
1. starostno obdobje celodnevni – 1 do 3 leta 422,34 EUR
1. starostno obdobje poldnevni s kosilom – 
1 do 3 leta 321,30 EUR
2. starostno obdobje celodnevni – 3 do 6 let 281,51 EUR
2. starostno obdobje poldnevni s kosilom – 
3 do 6 let 222,57 EUR
2. starostno obdobje poldnevni brez kosila – 
3 do 6 let 197,78 EUR
Kombinirani 333,41 EUR

2.
Cena živil za celodnevne in poldnevne programe s ko-

silom znaša 39,75 EUR na otroka, kar je 1,81 EUR dnevno. 

Cena živil za poldnevni program brez kosila znaša mesečno 
14,96 EUR, kar je 0,68 EUR dnevno. Za čas, ko je otrok od-
soten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške 
neporabljenih živil.

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

listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. septembra 2015 
za šolsko leto 2015/2016.

Št. 01101-16/2015-9
Šempeter pri Gorici, dne 17. septembra 2015

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk l.r.

2826. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra v lasti Občine Šempeter - Vrtojba

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtoj-
ba (Uradni list RS, št., št. 45/13), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB) in drugega od-
stavka 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: 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, 101/13 
– ZDavnepr, 110/13 in 19/15) je Občinski svet Občine Šempeter 
- Vrtojba na 10. seji dne 17. 9. 2015 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 

v lasti Občine Šempeter - Vrtojba

1.
Pri nepremičninah s parc. št.
– 3091/11, 3321/2 in 3315/4 vse k.o. 2315 – Šempeter;
– 2667 k.o. 2315 – Šempeter;
– 3140/2, 3140/3, 3141/2, 3141/3, 3144/2, 3144/3, 

3145/2, 3145/3, 3147/3, 3255/2, 3255/3, 3254/2, 3254/3, 
3253/2, 3253/3, 3252/3, 3252/5, 3252/6, 3252/4, 3251/3, 
3251/2, 3250/4, 3250/2, 3249/8, 3249/9, 3249/10, 3249/11 vse 
k.o. 2315 – Šempeter;

– 2659/2, 2659/3, 2659/4 in 2760/4 vse k.o. 2315 – Šem-
peter;

se vzpostavi status grajenega javnega dobra v lasti Občine 
Šempeter - Vrtojba.

2.
Navedene nepremičnine pridobijo status grajenega jav-

nega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo 
izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti 
odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču 
v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zazna-
muje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti 
Občine Šempeter - Vrtojba.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 01101-16/2015-10
Šempeter pri Gorici, dne 17. septembra 2015

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk l.r.
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2827. Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim 
premoženjem

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14), Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12 in 10/14) in 15. člena Statuta Občine 
Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet 
Občine Šempeter - Vrtojba na 10. seji dne 17. 9. 2015 sprejel 
naslednji

S K L E P

1.
Občinski svet sprejme načrt ravnanja s stvarnim premo-

ženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015.

2.
O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem od-

loči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje 
proračuna.

3.
Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji 

načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem 
skupaj z zaključnim računom proračuna.

4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 01101-16/2015-22
Šempeter pri Gorici, dne 17. septembra 2015

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk l.r.

ŠKOCJAN

2828. Statut Občine Škocjan

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) je Občinski svet Občine Škocjan na 
6. redni seji dne 22. 9. 2015 sprejel

S T A T U T
Občine Škocjan

1. člen
(vsebina statuta)

(1) Ta statut ureja:
1 Status občine, ustanovitev ožjih delov občine in njihov 

status ter uresničevanje lokalne samouprave v občini;
2 Naloge občine in njenih ožjih delov;
3 Organizacijo občine:
3.1 Skupne določbe,
3.2 Občinski svet,
3.3 Župana,
3.4 Nadzorni odbor občine,
3.5 Druge organe občine;
4 Ožje dele občine;

5 Neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini:
5.1 Zbor občanov,
5.2 Referendum o splošnem aktu občine,
5.3 Svetovalni referendum,
5.4 Drugi referendumi,
5.5 Ljudsko iniciativo;
6 Občinske javne službe;
7 Sodelovanje občine z drugimi občinami;
8 Premoženje in financiranje občine;
9 Splošne in posamične akte občine in druge določbe, 

pomembne za delovanje občine.

(2) V statutu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški 
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

1 STATUS OBČINE, USTANOVITEV OŽJIH DELOV  
OBČINE IN NJIHOV STATUS TER URESNIČEVANJE 

LOKALNE SAMOUPRAVE V OBČINI

2. člen
(območje, ime in sedež občine)

(1) Občina Škocjan (v nadaljevanju: občina) je samou-
pravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju 
naslednjih naselij: Bučka, Čučja Mlaka, Dobrava pri Škocjanu, 
Dobruška vas, Dolenje Dole, Dolenje Radulje, Dolnja Stara 
vas, Dule, Gabrnik, Gorenje Dole, Gorenje Radulje, Goriška 
Gora, Goriška vas pri Škocjanu, Gornja Stara vas, Grmovlje, 
Hrastulje, Hudenje, Jarčji Vrh, Jelendol, Jerman Vrh, Klenovik, 
Mačkovec pri Škocjanu, Male Poljane, Močvirje, Osrečje, Ruh-
na vas, Segonje, Stara Bučka, Stopno, Stranje pri Škocjanu, 
Škocjan, Štrit, Tomažja vas, Velike Poljane, Zaboršt, Zagrad, 
Zalog pri Škocjanu, Zavinek, Zloganje.

(2) Sedež občine je v Škocjanu.
(3) Občina je pravna oseba javnega prava s pravico po-

sedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
(4) Občino predstavlja in zastopa župan oziroma županja 

(v nadaljnjem besedilu: župan).
(5) Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z 

zakonom po postopku, ki ga določa zakon.
(6) Območja in imena naselij v občini se v skladu z zako-

nom spremenijo z občinskim odlokom.

3. člen
(naloge občine)

(1) Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja 
in opravlja naloge, določene v zakonu ter naloge, določene s 
predpisi občine.

(2) Če zakon tako določa, lahko občina opravlja posa-
mezne naloge iz državne pristojnosti. Za opravljanje nalog iz 
državne pristojnosti mora država občini zagotoviti potrebna 
sredstva.

4. člen
(uradno glasilo občine)

(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti obja-
vljeni v Uradnem listu RS in pričnejo veljati petnajsti (15) dan 
po objavi, če ni v njih drugače določeno.

(2) V Uradnem listu RS se objavljajo tudi drugi akti, za 
katere tako določi občinski svet.

5. člen
(uresničevanje lokalne samouprave)

(1) Občanke in občani (v nadaljnjem besedilu: občani) 
odločajo o zadevah iz občinske pristojnosti preko župana in 
občinskega sveta ter neposredno sodelujejo pri sprejemanju 
odločitev občinskih organov na zborih občanov, z referendu-
mom in ljudsko iniciativo.
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(2) Občani kot posamezniki in njihove organizacije sode-
lujejo pri oblikovanju razvojnih načrtov občine, proračunov in 
drugih splošnih aktov občine z dajanjem predlogov, pripomb in 
mnenj v javni razpravi na način in v rokih, ki jih določi župan. 
Javna razprava o posameznem predlogu ne sme trajati manj 
kot trideset (30) dni.

(3) Na podlagi odločitve organov občine se v posamezne 
oblike odločanja in v javno razpravo vključijo tudi osebe, ki 
imajo v občini začasno prebivališče, na podlagi zakona pa tudi 
osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih nepremičnin na območju 
občine.

6. člen
(grb, zastava in praznik občine)

(1) Občina ima svoj grb in zastavo, katerih oblika, vsebina 
in uporaba se določi z odlokom.

(2) Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zu-
nanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Škocjan, v 
zunanjem krogu na spodnji polovici pa naziv organa občine 
– Občinski svet; Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava, 
Občinska volilna komisija. V sredini žiga je grb občine.

(3) Obliko, vsebino in uporabo grba in zastave občine 
podrobneje določa odlok. Velikosti, uporabo in hrambo žigov 
določi župan s sklepom.

(4) Praznik občine je 6. julij – rojstni dan dr. Ignacija 
Knobleharja.

(5) Za prispevek k razvoju in prepoznavnosti občine po-
deljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim 
občinska priznanja in nagrade v skladu s posebnim odlokom.

7. člen
(ožji deli občine)

(1) Na območju občine so kot ožji deli občine ustanovljene 
krajevne in vaške skupnosti, in sicer:

– Krajevna skupnost Bučka, ki vključuje naslednja nase-
lja: Bučka, Dolenje Radulje, Dule, Gorenje Radulje, Jarčji Vrh, 
Jerman Vrh, Močvirje, Štrit, Zaboršt;

– Vaška skupnost Dobrava, ki vključuje naselja: Čučja 
Mlaka, Dobrava pri Škocjanu;

– Vaška skupnost Tomažja vas, ki vključuje naselja: Ruh-
na vas, Stranje pri Škocjanu, Tomažja vas;

– Vaška skupnost Dole, ki vključuje naselja: Dolenje Dole, 
Gorenje Dole, Jelendol in Mačkovec pri Škocjanu;

– Vaška skupnost Grmovlje, ki vključuje naselja: Dobru-
ška vas, Dolnja Stara vas, Grmovlje in Hudenje;

– Krajevna skupnost Škocjan, ki vključuje naselja: Hra-
stulje, Osrečje, Segonje, Stara Bučka, Stopno, Škocjan, Zalog, 
Zavinek in Zloganje;

– Vaška skupnost Zagrad, ki vključuje naselja: Gabrnik, 
Goriška Gora, Goriška vas, Gornja Stara vas, Klenovik, Male 
Poljane, Velike Poljane, Zagrad.

(2) S tem statutom so določene naloge občine, ki jih na 
svojem območju in pretežno v korist svojih prebivalcev izvajajo 
ožji deli občine krajevne in vaške skupnosti.

(3) Ožji deli občine krajevne in vaške skupnosti se lahko 
ukinejo ali se lahko spremeni njihovo območje s spremembo 
statuta občine. Pobudo za ustanovitev ožjih delov občine kra-
jevnih in vaških skupnosti ali za spremembo njihovih območij 
lahko da zbor krajanov ali najmanj pet (5) odstotkov prebivalcev 
dela občine. Statut se spremeni po prej na referendumu ugo-
tovljeni volji prebivalcev ožjega dela občine krajevne in vaške 
skupnosti o imenu in območju novega ožjega dela krajevne in 
vaške skupnosti. Sprememba ali ukinitev ožjega dela občine 
krajevne in vaške skupnosti začne veljati s prvim dnem pro-
računskega leta, ki sledi letu, v katerem je na rednih lokalnih 
volitvah izvoljen nov občinski svet.

(4) Ta statut določa pravni status ožjih delov občine kra-
jevnih in vaških skupnosti, organizacijo, pristojnosti in delovanje 
njihovih organov, njihovo sodelovanje z občani in občinskimi 
organi, financiranje ter stvarno premoženje posameznega ož-
jega dela občine.

2 NALOGE OBČINE

8. člen
(naloge občine)

(1) Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega 
pomena (izvirne naloge), določene z zakonom, zlasti pa:

1. sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo 
razvoj občine,

2. pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja ter 
ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,

3. ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove-
čanje najemnega socialnega sklada stanovanj,

4. zagotavlja javne vrtce in druge oblike predšolskega 
varstva,

5. gradi in vzdržuje objekte javnih vrtcev, osnovnih šol, 
splošne knjižnice, zdravstvenega doma, ambulant, športne 
dvorane,

6. zagotavlja obvezne in izbirne lokalne gospodarske 
javne službe v skladu z zakonom,

7. gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo,
8. splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
9. skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo 

pred hrupom,
10. gradi in vzdržuje ter upravlja:
– občinske ceste, ulice in javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne 

površine ter
11. zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih 

cestah in ureja promet v občini,
12. skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru 

elementarnih in drugih nesreč.
(2) Občina opravlja naloge, določene s tem statutom in 

podrobneje z odlokom, in sicer:
– ustvarja pogoje za glasbeno izobraževanje ter izobra-

ževanje odraslih,
– pospešuje društveno dejavnost na področju skrbi za 

socialno ogrožene, invalide in ostarele,
– podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob 

posebnih priložnostih ali obletnicah občanov,
– pospešuje društveno dejavnost na področju kulture, 

športa, turizma.

3 ORGANIZACIJA OBČINE

3.1 Skupne določbe

9. člen
(organi občine)

(1) Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor.
(2) Občina ima občinsko volilno komisijo kot samostojni 

občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in 
drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo voli-
tev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

(3) Občina ima lahko tudi druge organe, katerih ustanovi-
tev in naloge določa zakon.

(4) Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma 
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom, tem 
statutom in poslovnikom občinskega sveta.

(5) Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občin-
ski funkcionarji.

(6) Razloge in postopek za predčasno prenehanje man-
data člana občinskega sveta in župana, potrditev mandata 
nadomestnega člana oziroma nadomestne volitve ureja za-
kon.
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10. člen
(javnost dela)

(1) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, 
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, 
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, do-
kumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z za-
konom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma 
druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma 
državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut, 
poslovnik občinskega sveta in poslovnik nadzornega odbora.

(2) Javnost dela občinskih organov občine se praviloma 
zagotavlja z obveščanjem javnosti o njihovem delu, z obja-
vljanjem informacij javnega značaja, določenih z zakonom, na 
spletni strani občine ter v Katalogu informacij javnega značaja, 
z zagotavljanjem sodelovanja občanov pri pripravi splošnih 
aktov občine, z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z 
objavljanjem sklicev sej občinskega sveta in gradiva za točke 
dnevnega reda teh sej, z omogočanjem navzočnosti občanov 
in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občin-
skih organov. Podrobneje določa način zagotavljanja javnosti 
dela posameznega občinskega organa njegov poslovnik.

(3) Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpo-
gleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine 
o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo 
pravni interes.

11. člen
(neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini)

Občani sodelujejo pri odločanju na zborih občanov, z 
referendumom in z ljudsko iniciativo.

12. člen
(občinska uprava)

(1) Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, 
statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, 
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagota-
vljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

(2) Občinsko upravo na predlog župana ustanovi občinski 
svet z odlokom, s katerim določi tudi njeno notranjo organiza-
cijo in delovno področje.

(3) Posamezne naloge občinske uprave opravlja organ 
skupne občinske uprave, ki ga je na predlog župana sousta-
novil občinski svet s posebnim odlokom, s katerim so dolo-
čene njegove naloge, usmerjanje, nadzorovanje, vodenje in 
organizacija.

(3) Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in 
administrativna opravila za vse občinske organe.

(4) Občinsko upravo vodi direktorica oziroma direktor 
občinske uprave, usmerja in nadzoruje pa jo župan.

3.2 Občinski svet

13. člen
(občinski svet)

(1) Občinski svet Občine Škocjan šteje dvanajst članov.
(2) Volitve članov občinskega sveta se opravijo v skladu z 

zakonom, ki ureja lokalne volitve po proporcionalnem volilnem 
sistemu. O oblikovanju volilnih enot za volitve članov občin-
skega sveta in njihovem območju v skladu z zakonom odloči 
občinski svet z odlokom.

14. člen
(konstituiranje občinskega sveta)

(1) Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na 
kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinske-
ga sveta. Konstituiranje občinskega sveta določata zakon in 
poslovnik občinskega sveta.

(2) S konstituiranjem novoizvoljenega občinskega sve-
ta preneha mandat prejšnjim članom občinskega sveta. S 
konstituiranjem preneha tudi članstvo v odborih in komisijah 
občinskega sveta.

(3) Če je bil član občinskega sveta, ki mu je v skladu s 
prejšnjim odstavkom tega člena prenehal mandat, kot predstav-
nik občine imenovan v organ javnega zavoda, javnega podjetja 
ali sklada, katerega ustanoviteljica je občina, mu to članstvo 
preneha v skladu z ustanovitvenim aktom javnega zavoda, 
javnega podjetja ali sklada.

15. člen
(nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta)

(1) Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z dru-
gimi funkcijami in delom določa zakon.

(2) Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja man-
data župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja 
funkcije člana občinskega sveta.

16. člen
(pristojnosti občinskega sveta)

(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-
vah iz pristojnosti občine.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet:
– sprejema statut občine,
– sprejema odloke in druge občinske akte,
– sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane 

komisij in odborov občinskega sveta,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave 

glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, 

če ni z Zakonom o lokalni samoupravi /ZLS/ drugače določeno,
– imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov 

javnih dobrin,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut 

občine.
(2) Pristojnosti občinskega sveta določa zakon in ta statut.

17. člen
(seje občinskega sveta)

(1) Občinski svet dela in odloča na sejah.
(2) Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan v skladu 

z zakonom.
(3) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z do-

ločbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta po pro-
gramu dela občinskega sveta ter glede na potrebe odločanja 
na občinskem svetu. Praviloma enkrat mesečno in najmanj 
štirikrat letno.

(4) Podžupan lahko opravi sklic seje na podlagi posamič-
nega pooblastila župana, če je župan odsoten ali zadržan, sklic 
seje občinskega sveta pa je v skladu s prejšnjim odstavkom 
načrtovan ali je nujen.

(5) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan. 
Podžupan in najstarejši član občinskega sveta predlagata 
dnevni red seje, kadar sta v skladu s tem statutom sklicatelja.

(6) Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in admi-
nistrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri 
pripravi, sklicevanju in vodenju sej zagotavlja občinska uprava.

(7) Sklicevanje, vodenje sej občinskega sveta, določanje 
dnevnega reda in njegovo sprejemanje ter druge zadeve, po-
membne za delo občinskega sveta podrobneje ureja poslovnik 
občinskega sveta.

18. člen
(pravice člana občinskega sveta)

(1) Član občinskega sveta ima pravico udeleževati se 
sej občinskega sveta in odločati o vseh zadevah iz pristojnosti 
občinskega sveta.

(2) Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinske-
mu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, 
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih 
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da 
jih sprejme občinski svet na predlog župana.
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(3) Župan mora predloge članov občinskega sveta iz 
prejšnjega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, 
kot je določeno v poslovniku občinskega sveta.

(4) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena 
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo 
člani sveta županu in občinski upravi. Na seji se odgovarja na 
vsa vprašanja, ki so bila oddana do začetka seje, ter na ustna 
vprašanja, dana na sami seji sveta. Če zahteva odgovor na 
vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma prou-
čitev, lahko župan ali tajnik občine (direktor občinske uprave) 
odgovorita na naslednji seji.

19. člen
(odločanje občinskega sveta)

(1) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzo-
ča večina njegovih članov, odločitve pa sprejema z večino 
opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa 
drugačno večino.

(2) Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasova-
njem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zako-
nom ali če tako sklene občinski svet.

(3) Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih 
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se do-
ločijo s poslovnikom občinskega sveta, ki ga sprejme občinski 
svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.

20. člen
(izvrševanje odločitev občinskega sveta)

(1) Za izvrševanje odločitev občinskega sveta je odgo-
voren župan.

(2) Župan usmerja in nadzoruje delo občinske uprave 
glede izvrševanja odločitev občinskega sveta.

(3) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave.
(4) Župan in direktor občinske uprave poročata občinske-

mu svetu o izvrševanju njegovih odločitev na vsaki redni seji.

21. člen
(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)

(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja Občinskega sveta Občine Škocjan ima pet članov, ki jih 
izmed svojih članov imenuje občinski svet praviloma na svoji 
prvi seji.

(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja je v delovno telo občinskega sveta, pristojno za pripravo 
odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na predčasno pre-
nehanje mandatov občinskih funkcionarjev, potrditev mandatov 
nadomestnih članov občinskega sveta, odločanje o morebitnih 
pritožbah na izvolitev župana na nadomestnih volitvah ter 
druga mandatna vprašanja, imenovanje in razrešitve članov 
nadzornega odbora, občinske volilne komisije in drugih občin-
skih organov, imenovanja in razrešitve članov odborov in ko-
misij občinskega sveta, imenovanja in razrešitve predstavnikov 
občine v organih pravnih oseb javnega prava, ki jih je občina 
ustanovila.

(3) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja predlaga občinskemu svetu v sprejem pravilnike, s katerimi 
so urejene svetniške skupine in zagotavljanje sredstev za njiho-
vo delo, sejnine članov občinskega sveta, članov nadzornega 
odbora in članov krajevnih in vaških odborov in jih izvršuje.

(4) Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja izdaja posamične akte s področja pravic in obve-
znosti iz delovnih razmerij občinskih funkcionarjev in material-
nih pravic iz dela in v zvezi z delom ter druge akte komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

(5) Postopek določanja kandidatov in imenovanja članov 
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je do-
ločeno s poslovnikom občinskega sveta, ki podrobneje ureja 
tudi delo komisije.

22. člen
(stalna delovna telesa občinskega sveta)

(1) Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
1. odbor za javne finance,
2. odbor za okolje in prostor,
3. odbor za gospodarske dejavnosti,
4. odbor za negospodarske dejavnosti,
5. statutarno pravna komisija.
(2) Odbori in komisija iz prejšnjega odstavka štejejo pet 

članov.

23. člen
(pristojnosti komisij in odborov občinskega sveta)

(1) Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega 
delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega 
sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in 
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

(2) Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo 
občinskemu svetu v sprejem splošne in druge akte iz njegove 
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna 
in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine dolo-
čeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

(3) Komisije in odbori občinskega sveta, vsak na svojem 
področju dela, so dolžni oblikovati mnenja glede pripravljajočih 
se zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejemajo državni orga-
ni, in se tičejo koristi občine. Na tej podlagi oblikuje občinski 
svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

(4) Podrobneje določa način dela komisij in odborov ob-
činskega sveta poslovnik občinskega sveta.

24. člen
(ustanovitev občasnih delovnih teles)

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-
pom, s katerim določi njihovo sestavo in naloge.

3.3 Župan

25. člen
(pristojnosti župana)

(1) Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja ob-
činski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa 
pravice glasovanja.

(2) Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine 

in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti 
občinskega sveta,

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za 
izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odlo-
čitev občinskega sveta,

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave in or-
ganov skupne občinske uprave, ureditev njihovega delovnega 
področja, notranjo organizacijo občinske uprave,

– določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, 
odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi 
delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi in odloča o 
drugih pravicah in obveznostih javnih uslužbencev iz delovnega 
razmerja,

– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in vodjo 
organa skupne občinske uprave skupaj z drugimi župani občin 
ustanoviteljic,

– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov 
skupne občinske uprave,

– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut.

26. člen
(objave splošnih aktov)

(1) Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo-
šnih aktov občine v uradnem glasilu občine, določenem s tem 
statutom.
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(2) Objavo splošnih aktov, razen proračuna občine, za-
ključnega računa proračuna in splošnih aktov, s katerimi se v 
skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve, 
ki se lahko objavijo takoj po sprejemu, opravi župan najprej po 
poteku petnajst dni po sprejemu.

(3) Če župan meni, da je kakšen splošni akt ali njegov 
del neustaven ali nezakonit, in uveljavi svojo pravico do za-
držanja objave, mora o tem najpozneje v 8 dneh po sprejemu 
pisno obvestiti občinski svet, navesti razloge za zadržanje in 
predlagati občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi 
naslednji redni seji.

(4) Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, mora župan 
tak splošni akt objaviti.

27. člen
(podžupan)

(1) Podžupana imenuje župan izmed članov občinskega 
sveta najpozneje v petinštiridesetih (45) dneh po konstitutivni 
seji občinskega sveta.

(2) Na prvi seji občinskega sveta po imenovanju podžu-
pana obvesti župan o tem občinski svet, pri čemer ga seznani 
tudi s pooblastili, ki jih je dal podžupanu ter nalogami, pri katerih 
mu pomaga.

(3) Ne glede na pooblastila in naloge podžupana iz prej-
šnjega odstavka, podžupan na podlagi zakona nadomešča 
župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti ter v tem 
času poleg svojih opravlja še tekoče naloge iz pristojnosti 
župana.

(4) V času opravljanja funkcije župana zaradi predča-
snega prenehanja mandata župana podžupan nima pravice 
glasovati za odločitve občinskega sveta.

28. člen
(komisije in drugi strokovni organi občine)

(1) Župan imenuje komisije in druge strokovne organe 
občine, če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu.

(2) Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa 
kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posame-
znih zadev iz svoje pristojnosti.

3.4 Nadzorni odbor občine

29. člen
(nadzorni odbor občine)

(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne 
porabe v občini s pristojnostmi, določenimi z zakonom.

(2) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja 
zakonitost in pravilnost poslovanja neposrednih in posrednih 
uporabnikov občinskega proračuna s sredstvi občinskega 
proračuna in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovi-
tost in gospodarnost porabe sredstev občinskega proračuna 
ter upravljanja z občinskim finančnim oziroma stvarnim pre-
moženjem.

30. člen
(imenovanje članov nadzornega odbora)

(1) Nadzorni odbor ima pet članov. Člane nadzornega 
odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 
45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo 
imeti najmanj VI. stopnjo izobrazbe in izkušnje praviloma iz 
finančno računovodske, pravne ali tehnične smeri, oziroma naj-
manj V. stopnjo izobrazbe navedenih smeri in najmanj 5 (pet) 
let delovnih izkušenj.

(2) Kandidatno listo za člane nadzornega odbora občine 
predlaga občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja na podlagi predlogov kandidatov, ki jih 
po javnem pozivu predlagajo občani, njihove organizacije in 
politične stranke v občini.

31. člen
(konstituiranje nadzornega odbora)

(1) Prvo sejo nadzornega odbora občine najpozneje v pet-
najstih dneh (15) po imenovanju članov skliče župan. Nadzorni 
odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.

(2) Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predse-
dnika nadzornega odbora.

32. člen
(delovanje nadzornega odbora)

(1) Nadzorni odbor sprejema poročila o opravljenih nad-
zorih, postopkovne ter organizacijske odločitve na seji, na 
kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino 
opredeljenih glasov navzočih članov.

(2) Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi 
njegove seje, koordinira izvajanje letnega nadzornega progra-
ma in opravlja druge naloge, ki jih določa ta statut in poslovnik 
nadzornega odbora.

(3) Podrobneje ureja delo nadzornega odbora njegov 
poslovnik, ki ga sprejme nazorni odbor z večino glasov vseh 
članov. Poslovnik nadzornega odbora je splošni akt občine in 
začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine.

(4) Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine, 
nadzore pa opravlja na sedežih nadzorovanih oseb.

(5) Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja svoj žig.

33. člen
(program dela nadzornega odbora)

(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, 
ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta. 
Z letnim nadzornim programom in njegovimi dopolnitvami in 
spremembami mora nadzorni odbor seznaniti občinski svet in 
župana. Predlog finančnega načrta predloži nadzorni odbor 
županu v postopku priprave predloga občinskega proračuna.

(2) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, 
če je tak nadzor določen v letnem nadzornem programu. Če 
nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni 
program, mora najprej dopolniti nadzorni program.

(3) Nadzorni odbor začne izvedbo nadzora z izdajo skle-
pa, s katerim določi obseg nadzora in čas, v katerem bo potekal 
ter pooblastila člana nadzornega odbora, ki bo nadzor vodil. 
Sklep se vroči zastopniku oziroma pooblaščeni osebi nepo-
srednega, posrednega uporabnika občinskega proračuna ali 
druge pravne osebe, ki upravlja z občinskim premoženjem, pri 
katerem bo nadzorni odbor izvedel nadzor (v nadaljnjem bese-
dilu: nadzorovana oseba). O izdaji sklepa se obvesti župana.

(4) Nadzorni odbor samostojno ocenjuje uspešnost iz-
vajanja letnega nadzornega programa, sprejme poročilo in 
zaključni račun finančnega načrta nadzornega odbora.

(5) S posameznimi poročili o izvedenih nadzorih sezna-
nja nadzorni odbor občinski svet in župana, ko vsebujejo vse 
predpisane sestavine, so vročena nadzorovani osebi in so do-
končna. Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega 
odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava 
njegova poročila.

34. člen
(predmet nadzora)

(1) Nadzorni odbor opravlja naloge iz svoje pristojnosti in 
izvaja nadzor na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključ-
nih računov, pogodb, finančnih dokumentov in po potrebi druge 
dokumentacije končanih oziroma opravljenih dejanj, ki vplivajo 
na zakonito, pravilno, učinkovito in gospodarno poslovanje 
neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna 
ali upravljanje z občinskim finančnim oziroma stvarnim pre-
moženjem.

Nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 

občine,
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– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračun-
skih sredstev,

– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračun-
skih sredstev.

(2) Nadzorni odbor ne sme opravljati svojih pristojnosti na 
način, s katerim bi omejeval samostojnost občinskih organov in 
organov posrednih uporabnikov občinskega proračuna.

(3) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane 
osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti na vpogled vso 
potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, od-
govoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.

35. člen
(izločitev člana nadzornega odbora)

(1) Član nadzornega odbora se izloči iz nadzora in odlo-
čanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo 
dvom o njegovi nepristranskosti ali videz nasprotja interesov. 
Odločitev o izločitvi sporoči predsedniku nadzornega odbora 
pisno.

(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega od-
stavka, če:

– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali 
pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega 
odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti 
do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali 
zunajzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega 
kolena, četudi je zakonska zveza ali zunajzakonska sku-
pnost prenehala,

– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, po-
svojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, 
prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,

– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval 
v postopku, ki je predmet nadzora.

(3) Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi 
nadzorovana oseba in drug član nadzornega odbora. Zahtevo 
za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je 
potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za 
izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh 
članov.

36. člen
(osnutek poročila nadzornega odbora)

(1) Za posamezen nadzor je pristojen član nadzornega 
odbora, ki je določen s sklepom o izvedbi nadzora (v nada-
ljevanju: nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o 
nadzoru in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. 
Osnutek poročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine 
kot poročilo o nadzoru razen odzivnega poročila nadzoro-
vane osebe.

(2) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. 
Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo 
poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah 
nadzorni odbor sprejme osnutek poročila o nadzoru.

(3) Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan 
nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali 
dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek 
poročila o nadzoru dopolniti.

(4) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek po-
ročila o nadzoru najpozneje v roku osmih (8) dni po sprejemu.

37. člen
(odzivno poročilo)

(1) Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajstih 
(15) dni od prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na 
posamezne navedbe (odzivno poročilo).

(2) Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in poja-
snila za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri 
kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovana oseba 
razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.

38. člen
(vsebina poročila nadzornega odbora)

(1) Po preteku roka iz prejšnjega člena sprejme nadzorni 
odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, 
občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu 
sodišču in pristojnemu ministrstvu.

(2) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sesta-
vine v skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih sestavi-
nah poročila nadzornega odbora občine, ki ga izda pristojni 
minister.

(3) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno 
dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem 
temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.

(4) Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so 
bili kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzo-
rovane osebe smotrno glede na ugotovitve in ocene v nadzoru.

(5) V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane 
osebe pravilno in/ali smotrno.

(6) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana 
oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in dru-
gimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi 
ter posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem 
poslovanju.

(7) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučin-
kovito in/ali neuspešno.

(8) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi 
nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših 
stroških.

(9) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stro-
ških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.

(10) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili 
cilji poslovanja nadzorovane osebe.

(11) Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pra-
vilnosti poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, 
učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S 
priporočili oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje, 
kako nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže 
le poti za izboljšanje.

39. člen
(postopanje nadzornega odbora)

(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov 
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v po-
slovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih 
(15) dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo 
in Računsko sodišče Republike Slovenije.

(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja 
utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba 
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve 
posredovati pristojnemu organu pregona.

40. člen
(obravnava poročila nadzornega odbora)

(1) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, 
priporočila in predloge nadzornega odbora.

(2) Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih 
proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila nadzor-
nega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati 
priporočila in predloge nadzornega odbora.

41. člen
(javnost dela nadzornega odbora)

(1) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve 
javnosti dela nadzornega odbora določi nadzorni odbor s svo-
jim poslovnikom.

(2) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je 
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo 
on pooblasti.
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42. člen
(strokovna in administrativna pomoč za delo 

nadzornega odbora)
(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
(2) Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, 

ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi 
zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, organiziranju 
izvajanja nadzorov, arhiviranje gradiva, sprejemanje in urejanje 
pošte ter za opravljanje drugih opravil, potrebnih za nemotena 
administrativna tehnična dela nadzornega odbora.

(3) Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora 
lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na predlog nad-
zornega odbora imenuje občinski svet.

43. člen
(sredstva za delo nadzornega odbora)

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v 
občinskem proračunu na posebni proračunski postavki, na pod-
lagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega 
odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.

44. člen
(plačilo za opravljanje dela članov nadzornega odbora)

Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do 
plačila za opravljanje dela v skladu z aktom občinskega sveta 
– pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah 
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov volilnih dru-
gih občinskih organov ter o povračilih stroškov, ki ga je sprejel 
občinski svet. Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada pla-
čilo, ki se določi s podjemno pogodbo ali avtorsko pogodbo, ki 
jo sklene župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi 
pravilnika o tarifi za sodne izvedence.

3.5 Drugi organi občine

45. člen
(drugi organi občine)

Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki 
jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo 
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi 
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o 
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

46. člen
(poveljnik in štab civilne zaščite)

(1) Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, 
ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in 
drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s spreje-
timi načrti.

(2) Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje 
delo odgovorni županu.

4 OŽJI DELI OBČINE

47. člen
(sodelovanje pri opravljanju nalog občine)

Krajevne in vaške skupnosti sodelujejo pri opravljanju 
javnih zadev v občini, in sicer:

– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih pro-
gramov na območju občine na področju javne infrastrukture 
na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju investicij v 
komunalno infrastrukturo in sodelujejo pri nadzoru nad opra-
vljenimi deli,

– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo 
in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij 
lastnikov zemljišč za delo s področja javnih služb,

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih 
odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja v smi-
slu ureditve in vzdrževanja javnih prostorov, sprehajalnih poti 
ipd. in pri tem sodelujejo,

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna 
signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejitve hitrosti ipd.),

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih 
in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu 
občine,

– dajejo mnenja glede sprememb namembnosti kmetij-
skega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih 
proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kme-
tijski prostor (agromelioracija, komasacija), pri katerih je prišlo 
do spremembe režima vodnih virov,

– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potreba-
mi prebivalcev (krajevne, vaške) skupnosti na področju urejanja 
prostora in varstva okolja,

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih 
prireditev,

– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem 
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in 
sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,

– dajejo mnenje k odločitvi o razpolaganju in upravljanju 
s premoženjem občine, ki je skupnostim dano za uporabo za 
opravljanje njihovih nalog.

48. člen
(sredstva za delovanje krajevne in vaške skupnosti)
(1) Za delovanje in opravljanje nalog krajevnih in va-

ških skupnosti se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne 
finance, o financiranju neposrednih uporabnikov občinskega 
proračuna.

(2) Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov 
prebivalcev krajevnih in vaških skupnosti lahko občina prido-
biva sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, 
podjetij, zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. 
Tako pridobljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati 
in porabiti v skladu z njihovim namenom.

(3) Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potre-
bujejo za svoje delovanje sveti krajevnih in vaških skupnosti, 
zagotovi in z njimi tudi upravlja občina.

(4) Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil 
za potrebe krajevnih in vaških skupnosti in njihovih svetov 
zagotavlja občinska uprava.

49. člen
(krajevni in vaški odbori)

(1) Zaradi zagotovitve sodelovanja krajevnih in vaških 
skupnosti pri opravljanju javnih zadev, ustanovi občinski svet 
z odlokom krajevne in vaške odbore kot svoja posvetovalna 
telesa. Z odlokom se določi organizacija in način dela krajevnih 
in vaških odborov.

(2) Člane krajevnih in vaških odborov imenuje in razrešuje 
na predlog komisije občinskega sveta za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja občinski svet izmed prebivalcev posame-
zne krajevne in vaške skupnosti.

5 NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV 
PRI ODLOČANJU V OBČINI

5.1 Zbor občanov

50. člen
(zbor občanov)

(1) Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo ob-

močja občine, njenega imena ali sedeža in oblikujejo mnenja,
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– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukini-
tev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih območij,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre-
membah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo 
programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter va-
rovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, 
kot so gradnja energetskih objektov, odlagališč odpadkov in 
nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo 
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem sta-
tutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene 
občinski svet ali župan.

(2) Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora 
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna 
zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog 
upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, 
pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče 
upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primer-
nem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

51. člen
(sklic zbora občanov)

(1) Zbor občanov skliče župan za vso občino ali za njen 
posamezen del na lastno pobudo ali na pobudo občinskega 
sveta ali sveta krajevne in vaške skupnosti.

(2) Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za ka-
terega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter 
predlog dnevnega reda.

(3) Sklic zbora občanov je treba objaviti na krajevno obi-
čajen način in na spletni strani občine.

52. člen
(zahteva občanov za sklic zbora)

(1) Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako pred-
pisano z zakonom ali statutom občine ali če tako zahteva 
najmanj pet odstotkov volivcev v občini. Zbor občanov za 
del občine pa na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev 
tega dela.

(2) Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora 
vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor 
obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so 
zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek 
volivca, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča ter 
njihove podpise. Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, 
če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. 
Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prve-
mu podpisanemu volivcu na seznamu. Župan skliče zbor 
občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno 
vložene zahteve.

53. člen
(vodenje zbora občanov)

(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni 
podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje 
predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pre-
dloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje naj-
manj pet odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor 
sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje 
najmanj polovica volivcev, ki so glasovali.

(3) Javni uslužbenec, ki ga določi direktor občinske upra-
ve, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je gla-
sovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah 
zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave 
seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen 
način objavi.

5.2 Referendum o splošnem aktu občine

54. člen
(referendum o splošnem aktu občine)

(1) Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki 
so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet, 
razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih 
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski 
davki in druge dajatve.

(2) Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega 
odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana 
občinskega sveta.

(3) Občinski svet mora razpisati referendum, če to zah-
teva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa 
zakon ali statut občine. Pobudo za vložitev zahteve za razpis 
referenduma mora podpreti najmanj pet odstotkov volivcev v 
občini.

(4) Naknadni referendum o splošnem aktu občine ureja 
zakon.

5.3 Svetovalni referendum

55. člen
(svetovalni referendum)

(1) Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih 
vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.

(2) Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali 
za njen del.

(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami 
tega zakona, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine in 
zakonom, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo.

5.4 Drugi referendumi

56. člen
(referendum o samoprispevku in drugih vprašanjih)
(1) Občani lahko odločajo na referendumu o samopri-

spevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
(2) Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu 

z določbami zakona, ki ureja lokalni referendum, če z zakonom, 
ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno.

5.5 Ljudska iniciativa

57. člen
(ljudska iniciativa)

(1) Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva 
izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pri-
stojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

(2) Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnje-
ga odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo do-
ločbe tega statuta o številu volivcev, ki morajo podpreti pobudo 
za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu in 
zakona, s katerimi je urejen postopek s pobudo volivcem za 
razpis referenduma o splošnem aktu občine.

(3) Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta 
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski 
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej 
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene 
zahteve.

(4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih 
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od 
dne pravilno vložene zahteve.

58. člen
(sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju  

v občini)
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odlo-

čanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo 
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.
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6 OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

59. člen
(občinske javne službe)

(1) Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih v 
skladu z zakonom lahko sama določi, in javnih služb, za katere 
je določeno z zakonom, da jih zagotavlja občina.

(2) Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo 
tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene 
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospo-
darskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

(3) Izvajanje občinskih javnih služb uredi občina z odlo-
kom v skladu z zakonom.

60. člen
(izvajalci javnih služb)

(1) Režijski obrat in pravne osebe javnega prava, ki iz-
vajajo občinske javne službe, ustanavlja občina z odlokom ob 
upoštevanju pogojev, določenih z zakonom.

(2) Občina lahko za opravljanje javnih služb v skladu z 
zakonom in občinskim odlokom podeli koncesijo.

7 SODELOVANJE OBČINE Z DRUGIMI OBČINAMI

61. člen
(medobčinsko sodelovanje)

(1) Občina je članica Skupnosti občin Slovenije in Zdru-
ženja občin Slovenije. Skupnost občin Slovenije in Združenje 
občin Slovenije v skladu z zakonom, aktom o ustanovitvi ter 
svojim statutom usklajujeta, predstavljata in zagotavljata in-
terese članic v razmerju do državnih organov in v Kongresu 
regionalnih in lokalnih oblasti Sveta Evrope ter Odboru regij 
evropske Unije.

(2) Občina kot soustanoviteljica zagotavlja javno služ-
bo splošne knjižnične dejavnosti v skupnem javnem zavodu 
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. Za izvrševanje ustanovi-
teljskih pravic in za usklajevanje odločitev občin v zvezi z za-
gotavljanjem javnih služb, ki jih izvaja javni zavod, so občinski 
sveti udeleženih občin ustanovili skupni organ, ki ga sestavljajo 
župani.

(4) Občina kot soustanoviteljica JP Komunala Novo mesto 
d.o.o. zagotavlja obvezno gospodarsko javno službo oskrbe 
s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode, zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnimi 
odpadkov.

Občina kot soustanoviteljica CEROD d.o.o. zagotavlja ob-
vezno gospodarsko javno službo odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in obdelave določenih 
vrst komunalnimi odpadkov.

Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje 
odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ki jih izva-
ja javno podjetje, so občinski sveti udeleženih občin ustanovili 
skupni organ, ki ga sestavljajo župani.

(5) Občina je za skupno opravljanje nalog občinske upra-
ve v skladu z zakonom z odlokom kot organ skupne občinske 
uprave soustanovila: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 
Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki.

(6) Občina sodeluje z lokalnimi skupnostmi drugih držav 
ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.

62. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)

(1) V aktu o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev občin v 
zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ki jih izvajajo pravne ose-
be javnega prava, ki jih je občina ustanovila skupaj z drugimi 
občinami se določijo njegove naloge, organizacija dela in način 
sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za 
delo skupnega organa.

(2) Župan mora občinskemu svetu poročati o delu sku-
pnega organa iz prejšnjega odstavka najmanj enkrat letno.

8 PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

63. člen
(premoženje občine)

(1) Upravljanje in razpolaganje s premoženjem občine se 
izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon in predpisi, ki 
veljajo za upravljanje in razpolaganje z državnim premoženjem.

(2) Za neodplačno pridobitev premoženja je treba pred-
hodno pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premo-
ženje povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s 
pogoji, ki pomenijo obveznost občine.

64. člen
(prihodki občine)

(1) Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, 
taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

(2) Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom, upraviče-
na do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinan-
ciranja iz državnega proračuna.

65. člen
(proračun občine)

(1) Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 
občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski 
svet po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.

(2) Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki 
omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega 
se sprejema.

(3) Za pripravo in predložitev proračuna občine občinske-
mu svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.

(4) Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del, 
načrt razvojnih programov ter obrazložitve.

(4) Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo 
vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za 
zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani 
izdatki ne smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne 
proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.

66. člen
(izvrševanje proračuna občine)

(1) Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občin-
skemu svetu.

(2) V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, 
določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona, 
odlokom o proračunu občine ali drugim splošnim aktom občine.

(3) Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega fi-
nančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra, 
pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.

(4) Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za 
izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupa-
na in posamezne delavce občinske uprave.

(5) Župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o 
izvrševanju proračuna za tekoče leto. Poročilo vsebuje podatke 
in informacije, ki jih določa zakon, ki ureja sistem javnih financ.

67. člen
(odlok o proračunu občine)

(1) Proračun občine sprejme občinski svet z odlokom.
(2) Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagota-

vljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno 
zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje pro-
računskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila 
za izvrševanje proračuna.

(3) V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja 
proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki 
jih določa zakon.
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(4) Rebalans proračuna predlaga župan, če v teku prora-
čunskega leta ni možno uravnovesiti proračuna občine. Reba-
lans proračuna sprejme občinski svet z odlokom.

(5) Župan predlaga spremembe proračuna občine pred 
začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša. Spre-
membe in dopolnitve proračuna sprejme občinski svet z odlokom.

68. člen
(začasno financiranje)

(1) Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na 
katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje na 
podlagi zadnjega sprejetega proračuna in za iste namene. V 
obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva 
do višine sorazmerno porabljenih sredstev v enakem obdobju 
v proračunu za preteklo leto.

(2) Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skla-
du z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na 
županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za 
tri mesece.

69. člen
(uporaba sredstev proračuna)

Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so 
izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom določeni pogoji, le 
za namene in v višini, določeni s proračunom.

70. člen
(prerazporejanje proračunskih sredstev)

(1) Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, ra-
zen pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o 
proračunu občine.

(2) Če se med letom spremeni delovno področje prora-
čunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša 
obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine 
in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, 
na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v 
proračunsko rezervo.

71. člen
(zaključni račun proračuna)

(1) Župan predloži predlog zaključnega računa občin-
skega proračuna občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila 
tekočega leta.

(2) Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega 
proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v 30 dneh 
po sprejemu.

72. člen
(zadolževanje občine)

Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih 
sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.

73. člen
(zadolževanje javnih podjetij in javnih zavodov)

(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica 
je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo samo, če 
je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski 
svet. Soglasje izda župan.

(2) O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij 
in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na 
predlog župana občinski svet.

(3) Kadar občina z eno ali več občinami ustanovi javno 
podjetje ali javni zavod, o soglasju k zadolževanju odločajo 
občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.

74. člen
(finančno poslovanje občine)

(1) Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba 
v okviru občinske uprave.

(2) Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali no-
tranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, 
ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z 
zakonom in podzakonskimi predpisi.

75. člen
(javno naročanje)

Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del 
izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naro-
čanje.

9 SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

9.1 Splošni akti občine

76. člen
(splošni akti občine)

(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega 
sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.

(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi pro-
storske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in 
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet 
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

(4) Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja 
poslovnik občinskega sveta.

77. člen
(statut občine)

(1) Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme 
občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občin-
skega sveta.

(2) Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpi-
san s poslovnikom občinskega sveta za sprejem odloka.

78. člen
(poslovnik občinskega sveta)

S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko 
večino glasov navzočih članov, se podrobneje uredi organizaci-
ja in način dela občinskega sveta in delovnih teles občinskega 
sveta pri izvrševanju nalog iz pristojnosti občinskega sveta, 
zagotavljanje javnosti dela občinskega sveta, uresničevanje 
pravic in dolžnosti članov občinskega sveta, postopki spre-
jemanja občinskih splošnih aktov in proračuna, sodelovanje 
občanov pri pripravi predlogov predpisov, volitve in imenovanja 
in druge zadeve, pomembne za delo občinskega sveta.

79. člen
(odlok občine)

(1) Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz 
svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa 
način njihovega dela, ustanavlja pravne osebe javnega prava, 
izvajalce občinskih javnih služb, in ureja druge zadeve, če je 
tako določeno z zakonom.

(2) Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene 
pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

80. člen
(pravilnik)

S pravilnikom se podrobneje uredi izvrševanje določb 
statuta ali odloka.

9.2 Posamični akti občine

81. člen
(posamični akti občine)

(1) Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
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(2) S posamičnimi akti – odločbo ali sklepom – odloča 
občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene 
državne pristojnosti.

82. člen
(odločanje o pritožbah zoper posamične akte občine)
(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi 

občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi sto-
pnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače 
določeno.

(2) O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih 
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, odloča državni or-
gan, ki ga določi zakon.

(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih 
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

83. člen
(pooblastila v upravnih zadevah)

Pooblastila za vodenje postopka in odločanje v upravnih 
zadevah iz občinske pristojnosti se podeljujejo uradnim osebam 
v skladu z zakonom in predpisi izdanimi na podlagi zakona.

84. člen
(izločitev uradne osebe)

(1) O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direk-
tor občinske uprave, ki v primeru izločitve javnega uslužbenca 
o stvari tudi odloči, če je javni uslužbenec pooblaščen za odlo-
čanje v upravnih stvareh.

(2) O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča 
občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

85. člen
(obveščenost o upravnih postopkih)

(1) Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati, 
da je občina obveščena o vsakem upravnem postopku, v kate-
rem pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine. 
Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega 
postopka v osmih dneh.

(2) Župan mora vstopiti v upravni ali sodni postopek kot 
stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh po-
stopkih oziroma, če so z že izdanimi akti prizadete pravice in 
pravne koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

10 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

86. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut 
Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06).

87. člen
(konstituiranje stalnih delovnih teles občinskega sveta)

Stalna delovna telesa občinskega sveta, določena z 
22. členom tega statuta, se konstituirajo po izvolitvi novega 

občinskega sveta na prvih rednih volitvah po uveljavitvi tega 
statuta.

88. člen
(objava in začetek veljavnosti)

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

Št. 007-0001/2015-4
Škocjan, dne 22. septembra 2015

Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

VLADA
2829. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi 

zneska trošarine za energente

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, 
št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12, 109/12 in 32/14) 
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o določitvi zneska 

trošarine za energente

1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Ura-

dni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10, 
77/10, 82/10, 101/10, 5/11, 8/11, 11/11, 16/11, 21/11, 29/11, 
36/11, 59/11, 63/11, 66/11, 70/11, 73/11, 77/11, 87/11, 91/11, 
96/11, 101/11, 106/11, 2/12, 39/12, 44/12, 70/12, 74/12, 94/12, 
103/12, 15/13, 28/13, 31/13, 45/13, 62/13, 66/13, 72/13, 93/13, 
9/14, 19/14, 26/14, 31/14, 46/14, 51/14, 70/14, 73/14, 77/14, 
93/14, 1/15, 10/15, 15/15, 18/15, 40/15, 44/15, 58/15 in 63/15) 
se v 1. členu:

– v točki 2.2 število »138,6700« nadomesti s številom 
»152,1500«.

2. člen
Ta uredba začne veljati 29. septembra 2015.

Št. 00712-39/2015
Ljubljana, dne 28. septembra 2015
EVA 2015-1611-0105

Vlada Republike Slovenije

Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik
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