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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
1626. Pravilnik o merilih, pogojih in postopku 

za pridobitev akreditacije za opazovanje volitev

Na podlagi tretjega odstavka 30. in 37. člena Zakona o 
volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) je Državna volilna 
komisija na 35. seji 29. 3. 2018 sprejela

P R A V I L N I K
o merilih, pogojih in postopku za pridobitev 

akreditacije za opazovanje volitev

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa merila, pogoje in postopek za prido-
bitev akreditacije za opazovanje volitev oziroma referenduma, 
pravice ter dolžnosti opazovalcev in vsebino ter obliko akre-
ditacije.

2. člen
(opazovalci)

(1) Predstavniki domačih in tujih organizacij, ustanov, 
združenj in društev ter mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo 
s področjem volitev, varstvom človekovih pravic, integritete ali 
izobraževanja, imajo na območju Republike Slovenije pravico 
opazovati izvedbo volitev in referenduma (v nadaljnjem bese-
dilu opazovalci).

(2) Opazovalci so tudi člani oziroma predstavniki central-
nih volilnih organov drugih držav.

3. člen
(postopek za pridobitev akreditacije)

(1) Vlogo za izdajo akreditacije za opazovanje volitev ali 
referenduma (v nadaljnjem besedilu akreditacija) vloži orga-
nizacija iz prejšnjega člena tega pravilnika pri Državni volilni 
komisiji.

(2) Vloga za izdajo akreditacije mora vsebovati:
– naziv organizacije, katerih predstavniki želijo opazovati 

volitve oziroma referendum,
– kontaktne podatke organizacije,
– ime in priimek, datum rojstva ter naslov prebivališča 

oseb, ki bodo izvajale opazovanje,
– številko potne listine,
– navedbo volitev oziroma referenduma, ki ga želi orga-

nizacija opazovati,
– namen, obseg in čas opazovanja.
(3) O vlogi za izdajo akreditacije odloča Državna volilna 

komisija s sklepom. Zoper sklep ni dovoljena pritožba.

4. člen
(obrazec vloge)

(1) Vloga se posreduje na obrazcu, ki je objavljen na 
spletnem mestu Državne volilne komisije v slovenskem in 
angleškem jeziku.

(2) Obliko obrazca iz prejšnjega odstavka tega člena 
določi direktor službe Državne volilne komisije (v nadaljnjem 
besedilu direktor).

5. člen
(izdaja akreditacije)

(1) Na podlagi odločitve Državne volilne komisije, direktor 
izda prosilcu akreditacijo.

(2) Akreditacija se izda v obliki kartice. Vsebino in obliko 
določi direktor.

6. člen
(pravice in dolžnosti opazovalcev)

(1) Opazovalci so lahko navzoči pri delu volilnih organov 
v vseh fazah volilnega postopka.

(2) Pred začetkom opazovanja mora opazovalec volilne-
mu organu dati na vpogled akreditacijo.

(3) Opazovalci lahko opazujejo delov volilnih organov in 
članom volilnih organov zastavljajo vprašanja, pri čemer ne 
smejo ovirati dela volilnih organov.

7. člen
(dolžnost članov volilnih organov)

(1) Člani volilnih organov so pod pogoji iz tega pravil-
nika dolžni opazovalcem omogočiti opazovanje, sodelovati z 
opazovalci in jim dati informacije javnega značaja, s katerimi 
razpolagajo.

(2) Podatke o opazovalcih, potek opazovanja, čas opazo-
vanja in morebitne druge posebnosti mora volilni organ zabele-
žiti v zapisniku o delu volilnega organa.

8. člen
(prehodna in končna določba)

(1) Obliko obrazca vloge iz 4. člena tega pravilnika in 
obliko kartice akreditacije iz drugega odstavka 5. člena tega 
pravilnika direktor službe komisije določi v roku 30 dni po uve-
ljavitvi tega pravilnika.

(2) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu in 
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnem 
mestu Državne volilne komisije.

Št. 040-5/2018-3
Ljubljana, dne  29. marca 2018

Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

Uradni list
Republike Slovenije

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

LEDV-2), vengono sanciti determinati criteri più dettagliati per 
l'accertamento del diritto di voto degli appartenenti alla comu-
nità nazionale di Ancarano.

2.
I criteri per accertare il riconoscimento del diritto di voto 

all'appartenente alla comunità nazionale autoctona sono i se-
guenti:

– mantenimento, nel tempo, di soliti e duraturi rapporti con 
la comunità italiana o

– interesse per il mantenimento di tutto cio’ che costitui-
sce l'identità della comunità nazionale italiana, con particolare 
riguardo alla cultura e alla lingua o

– rapporti di parentela fino al secondo grado in linea retta 
con chi ha già riconosciuto il diritto di quanto membro della 
comunità nazionale italiana autoctona.

3.
La presente delibera entra in vigore immediatamente.

N. D14-18
Ancarano, 10 maggio 2018

Il presidente 
della Can di Ancarano

Linda Rotter m.p.

1628. Sklep o postopku priznanja volilne pravice 
pripadnika avtohtone italijanske narodne 
skupnosti v Ankaranu

V skladu s 13. in 14. členom Statuta Samoupravne skup-
nosti italijanske narodnosti Ankaran ter 12. členom Zakona 
o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13) je Svet 
Samoupravne skupnost italijanske narodnosti Ankaran na svoji 
dopisni seji, ki je potekala od 10. do 11. 5. 2018, sprejel na-
slednji

S K L E P
o postopku priznanja volilne pravice pripadnika 

avtohtone italijanske narodne  
skupnosti v Ankaranu

1.
Po potrditvi podrobnejših meril za ugotavljanje priznanja 

volilne pravice pripadnikov avtohtone italijanske narodne skup-
nosti, določeni v skladu z 12. členom Zakona o evidenci volilne 
pravice (Uradni list RS, št. 98/13) (v nadaljevanju ZEVP-2), je 
opredeljen postopek za priznanje te pravice.

2.
Državljan Republike Slovenije, ki želi uveljavljati volilno 

pravico kot pripadnik avtohtone italijanske narodne skupnosti 
v Ankaranu pri pristojni komisiji SSIN Ankaran, ustanovljeni 
na podlagi 11. člena ZEVP-2, poda zahtevo za priznanje te 
pravice in izjavo o pripadnosti avtohtoni italijanski narodni 
skupnosti.

Zahteva za priznanje mora vsebovati:
1. Osebno ime in priimek,
2. stalno prebivališče in morebitno začasno prebivališče,
3. datum in kraj rojstva,
4. državljanstvo,
5. podatke o sorodstvene vezi do drugega kolena v ravni 

vrsti z državljanom, ki mu je že priznana volilna pravica pripad-

ANKARAN

1627. Sklep o merilih za ugotavljanje volilne pravice 
pripadnika avtohtone italijanske narodnosti 
v Ankaranu

V skladu s 13. in 14. členom Statuta Samoupravne skup-
nosti italijanske narodnosti Ankaran ter 12. členom Zakona 
o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13) je Svet 
Samoupravne skupnost italijanske narodnosti Ankaran na 
svoji dopisni seji, ki je potekala od 9. do 10. 5. 2018, sprejel 
naslednji

S K L E P
o merilih za ugotavljanje volilne pravice 

pripadnika avtohtone italijanske  
narodnosti v Ankaranu

1.
S tem sklepom Samoupravna skupnost italijanske na-

rodnosti Ankaran (v nadaljevanju SSIN Ankaran), na podlagi 
12. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, 
št. 98/13) (v nadaljevanju ZEVP-2), določa podrobnejša merila 
za ugotavljanje volilne pravice pripadnikov avtohtone italijanske 
narodne skupnosti v Ankaranu in druga vprašanja povezana s 
postopkom priznanja te pravice.

2.
Merila za ugotavljanje priznanja volilne pravice pripadnika 

avtohtone italijanske narodne skupnosti so:
– ohranjanja dolgotrajne, trdne in trajajoče vezi z italijan-

sko skupnostjo, ali
– skrbi za ohranjanje vsega, kar konstituira skupno identi-

teto italijanske skupnosti, predvsem kultura in jezik, ali
– sorodstvena vezi do drugega kolena v ravni vrsti z 

državljanom, ki mu je že priznana volilna pravica pripadnika 
avtohtone italijanske narodne skupnosti.

3.
Sklep prične veljati takoj.

Št. D14-18
Ankaran, dne 10. maja 2018

Predsednica SSIN Ankaran
Linda Rotter l.r.

In base all'articolo 13 e 14 dello Statuto della Comunità auto-
gestita della nazionalità italiana di Ancarano e all’ articolo 12 della 
Legge sull'evidenza del diritto di voto (G.U. della RS, n° 98/13), 
il Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana 
di Ancarano durante la sessione per corrispondenza svoltasi tra il 
9 ed il 10 maggio 2018, ha accolto la seguente

D E L I B E R A
sui criteri per l’accertamento del diritto di voto 

degli appartenenti alla comunità nazionale 
italiana autoctona del Comune di Ancarano

1.
Con la presente delibera la Comunità autogestita della 

nazionalità italiana di Ancarano (nel prosieguo: la CAN di 
Ancarano), ai sensi dell'articolo 12 della Legge sull'evidenza 
del diritto di voto (G.U. della RS, n° 98/13) (nel prosieguo: la 
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nika avtohtone italijanske narodne skupnosti, in sicer podatke 
tega sorodnika:

– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– naslov stalnega prebivališča in
– sorodstveno vez z vlagateljem zahteve za priznanje 

volilne pravice;
6. navedbo vseh dejstev, na podlagi katerih vlagatelj za-

trjuje pripadnost italijanski narodni skupnosti skladno z merili 
iz tega sklepa ter

7. druga dokazila oziroma dokaze s katerimi vlagatelj 
dokazuje dejstva iz prejšnje točke (dokaze oziroma dokazila 
mora predlagatelj predložiti zahtevi ali v zahtevi predlagati 
njihovo izvedbo).

Zahtevi za priznanje volilne pravice mora biti priložena 
izjava o pripadnosti avtohtoni italijanski narodni skupnosti.

3.
Komisija SSIN Ankaran na podlagi podane izjave o pripa-

dnosti avtohtoni italijanski narodni skupnosti, zahteve vlagatelja 
za priznanje volilne pravice, izvedenega ugotovitvenega po-
stopka ter na podlagi določenih meril ugotovi ali so izpolnjeni 
pogoji za priznanje volilne pravice pripadnika avtohtone italijan-
ske narodne skupnosti.

4.
Sklep prične veljati takoj.

Št. D15-18
Ankaran, dne 11. maja 2018

Predsednica SSIN Ankaran
Linda Rotter l.r.

In base all'articolo 13 e 14 dello Statuto della Comunità 
autogestita della nazionalità italiana di Ancarano, il Consiglio 
della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancara-
no durante la sessione per corrispondenza svoltasi tra il 10 e 
l’11 maggio 2018, ha accolto la seguente

D E L I B E R A
sul procedimento di riconoscimento del diritto  

di voto degli appartenenti alla comunità 
nazionale di Ancarano

1.
A seguito dell’approvazione dei criteri più dettagliati per 

l'accertamento del diritto di voto degli appartenenti alla comuni-
tà nazionale di Ancarano determinati in base all’articolo 12 della 
Legge sull'evidenza del diritto di voto (G.U. della RS, n° 98/13) 
(nel prosieguo: la LEDV-2), viene definito il procedimento di 
riconoscimento del detto diritto.

2.
Il cittadino della Repubblica di Slovenia che intende av-

valersi nel comune di Ancarano del diritto di voto in veste di 
appartenente alla comunità nazionale italiana autoctona inoltra 
presso la commissione elettorale competente della CAN di 
Ancarano, istituita ai sensi dell'articolo 11 della LEDV-2, la 
richiesta di riconoscimento di detto diritto e la dichiarazione di 
appartenenza alla comunità nazionale italiana autoctona.

La richiesta di riconoscimento deve comprendere:
1. Il nome proprio ed il cognome,
2. la residenza effettiva e l'eventuale residenza tempo-

ranea,
3. la data e il luogo di nascita,
4. la cittadinanza,
5. i rapporti di parentela sino al secondo grado in linea di-

retta con un cittadino al quale è già riconosciuto il diritto di voto 

in quanto membro della comunità nazionale italiana autoctona, 
e nello specifico i seguenti dati di detto parente:

– il nome ed il cognome,
– il luogo di nascita,
– l'indirizzo di residenza effettiva e
– il legame di parentela con il richiedente del riconosci-

mento del diritto di voto;
6. l'indicazione di tutti i fatti, in base ai quali il richiedente 

afferma la propria appartenenza alla comunità nazionale italia-
na, in armonia con i criteri approvati dal Consiglio della CAN di 
Ancarano in data 10 maggio 2018,

7. altri riferimenti a sostegno o prove, con i quali il 
richiedente attesta i fatti di cui al punto precedente (i riferi-
menti a sostegno ovvero le prove devono essere allegati dal 
richiedente alla richiesta, o se ne deve proporre nella richiesta 
l'esibizione).

Alla richiesta di riconoscimento del diritto di voto deve 
essere allegata la dichiarazione di appartenenza alla comunità 
nazionale italiana autoctona.

3.
La Commissione elettorale della CAN di Ancarano, in 

base alla dichiarazione fornita di appartenenza alla comu-
nità nazionale italiana autoctona, all'istanza del richiedente 
per il riconoscimento del diritto di voto, al procedimento di 
accertamento svolto ed in base ai criteri stabiliti accerta se 
risultano soddisfatte le condizioni per il riconoscimento del 
diritto di voto all'appartenente alla comunità nazionale italiana 
autoctona.

4.
La presente delibera entra in vigore immediatamente.

N. D15-18
Ancarano, 11 maggio 2018

Il presidente 
della Can di Ancarano

Linda Rotter m.p.

CELJE

1629. Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje Lopata

Na podlagi 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUD-
PP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – 
ZUreP-2), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje 
(Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) in 78. člena Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) 
je Mestni svet Mestne občine Celje na 26. redni seji dne 
15. 5. 2018 sprejel 

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za območje Lopata

1. člen
Na koncu besedila 5. člena Odloka o prostorskih uredi-

tvenih pogojih za območje Lopata (Uradni list SRS, št. 40/89 
in Uradni list RS, št. 80/09) se doda nov odstavek, ki se glasi: 

»Poleg območij zemljišč, ki so razvidna iz tekstualnega 
in grafičnega dela projekta iz 1. člena odloka, so v cono 1 
oziroma 1b vključena tudi stavbna zemljišča s parcelnimi šte-
vilkami 51/16, 51/17, 51/18, vse k.o. Medlog.«.
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KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-17/2017 
Celje, dne 15. maja 2018

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

1630. Odlok o spremembah Odloka o avtotaksi 
prevozih v Mestni občini Celje

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – 
odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO in 76/16) ter v skladu z 10., 19. in 115. členom Statuta 
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni 
svet Mestne občine Celje na 26. redni seji dne 15. 5. 2018 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o avtotaksi prevozih  

v Mestni občini Celje

1. člen
Prvi odstavek 15. člena Odloka o avtotaksi prevozih v 

Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 27/17; v nadaljevanju: 
odlok) se spremeni tako, da sedaj glasi:

»(1) Avtotaksi prevozniki, ki opravljajo dejavnost avtotaksi 
prevozov na območju MOC, morajo svojo dejavnost uskladiti z 
določbami tega odloka do 1. 1. 2019.«.

2. člen
Drugi odstavek 15. člena odloka se spremeni tako, da 

sedaj glasi:
»(2) Obveznost plačevanja občinske takse za avtotaksi 

postajališča začne veljati s 1. 1. 2019.«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 0301-1/2017
Celje, dne 15. maja 2018

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

1631. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka 
o načinu izvajanja gospodarske javne službe 
izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem 
prometu in o koncesiji te javne službe

Na podlagi 3., 7., 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 
36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list 
RS, št. 127/06), 53. člena Zakona o prevozih v cestnem pro-
metu (Uradni list RS, št. št. 6/16 – uradno prečiščeno bese-
dilo), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS), 10., 
19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, 
št. 106/13 in 93/15) ter skladno z Odlokom o gospodarskih 

javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 
98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12 in 71/12) je Mestni svet 
Mestne občine Celje na 26. redni seji dne 15. 5. 2018 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvi Odloka o načinu 
izvajanja gospodarske javne službe izvajanje 
javnih linijskih prevozov v mestnem prometu  

in o koncesiji te javne službe

1. člen
V 7. točki 3. člena Odloka o načinu izvajanja gospodarske 

javne službe izvajanje linijskih prevozov v mestnem prometu 
in o koncesiji te javne službe (Uradni list RS, št. 27/17) se 
besedna zveza »s 54. členom« nadomesti z besedno zvezo 
»s 50. členom«.

2. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedna zveza »iz 12. in 

13. člena« nadomesti z besedno zvezo »iz 11. in 12. člena«.

3. člen
(1) V drugem odstavku 27. člena se besedna zveza »v 

20. členu« nadomesti z besedno zvezo »v 19. členu«.
(2) V tretjem odstavku 27. člena se besedna zveza »v 

63. členu« nadomesti z besedno zvezo »v 58. členu«.

4. člen
V prvem odstavku 31. člena se črta besedna zveza »in 

tretjega«.

5. člen
V drugem odstavku 39. člena se beseda »vlogi« nado-

mesti z besedo »ponudbi« ter se črta besedna zveza »in je bil 
usklajen v postopku pogajanj«.

6. člen
V drugem odstavku 42. člena se besedna zveza »v 

61. členu« nadomesti z besedno zvezo »v 58. členu«.

7. člen
V tretjem odstavku 43. člena se besedna zveza »v 61. čle-

nu« nadomesti z besedno zvezo »v 58. členu«.

8. člen
V drugem odstavku 49. člena se besedna zveza »iz tretje 

do sedme alineje« nadomesti z besedno zvezo »iz tretje do še-
ste alineje«, besedna zveza »pogoj iz sedme alineje« pa se na-
domesti z besedno zvezo »pogoja iz sedme in osme alineje«.

9. člen
Na koncu drugega odstavka 54. člena se pika briše in 

se doda besedilo: »in da prevzemnik koncesije izpolnjuje vse 
pogoje razpisa, na podlagi katerega je bil izbran odstopnik.«.

10. člen
V drugem odstavku 62. člena se besedna zveza »z do-

ločbami 58. člena« nadomesti z besedno zvezo »z določbami 
54. člena«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 0301-2/2017
Celje, dne 15. maja 2018

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.
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1632. Odlok o dopolnitvah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za širše območje 
Miklavškega hriba in za širše območje 
Starega celjskega gradu

Na podlagi 61. in 61.a 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, 14/15 – ZUUJFO 
in 61/17 – ZUreP-2), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne 
občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) in 78. člena 
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list 
RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 26. redni 
seji dne 15. 5. 2018 sprejel 

O D L O K
o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za širše območje Miklavškega hriba  
in za širše območje Starega celjskega gradu

1. člen
V 5. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 

za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje 
Starega celjskega gradu (Uradni list RS, št. 31/91, 99/01, 
57/03, 46/07, 31/10, 12/13 in 24/18) se na koncu besedila 
šeste alineje »–Na območju ob desnem bregu Savinje pod 
Bregom in opuščenega polulskega kamnoloma:«, doda be-
sedilo, ki glasi: 

»Na stavbnih zemljiščih s parcelnimi številkami 733, 2/23, 
3/1, 3/2, 3/3, 3/12, 3/14, 3/15, 3/16, vse k.o. 1079 – Košnica ter 
s parcelnimi številkami 740/1, 740/2, 739/1, 696/8, 696/10 vse 
k.o. 1078 – Lisce, so poleg stanovanjskih objektov dovoljene 
tudi naslednje vrste objektov: gostišča, hotelske in podob-
ne stavbe za kratkotrajno namestitev, gostilne, restavracije 
in točilnice, okrepčevalnice, slaščičarne, kavarne, bari, bifeji, 
frizerski in kozmetični saloni, pokrita parkirišča, kolesarnice, 
zdravstvene ambulante, veterinarske ambulante in podobne 
storitvene dejavnosti.«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-13/2018 
Celje, dne 15. maja 2018

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot 

po pooblastilu župana
mag. Darja Turk l.r.

1633. Sklep št. 3/18 o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – 
ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in 
10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list 
RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 
26. redni seji dne 15. 5. 2018 sprejel 

S K L E P   Š T.   3/18
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
Ukine se status javnega dobra za naslednje nepremič-

nine:
Parcelna številka Površina m2 Katastrska občina
1470/5 3 1083 – Bukovžlak
2154/4 27 1076 – Medlog
2154/5 67 1076 – Medlog

2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega odstavka prenehajo imeti sta-

tus javnega dobra lokalnega pomena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3502-13/2016
Celje, dne 15. maja 2018

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot

po pooblastilu župana
mag. Darja Turk l.r.

CERKNO

1634. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev 05 Občinskega prostorskega 
načrta Občine Cerkno

Na podlagi 46. 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, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) 
ter v povezavi s 7., 8. in 30. členom Statuta Občine Cerkno 
(Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je župan Občine 
Cerkno sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev  

05 Občinskega prostorskega načrta  
Občine Cerkno

1. člen
Uvodne določbe

S tem sklepom se prične postopek Sprememb in do-
polnitev 05 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno 
(Uradni list RS, št. 28/13 s spremembami in dopolnitvami), v 
nadaljevanju SD 05 OPN.

2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb  

in dopolnitev prostorskega načrta
(1) Občinski svet Občine Cerkno je dne 14. 3. 2013 spre-

jel Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno. 
V času njegove veljave so se pokazale določene potrebe po 
spremembi namenske rabe, ki jih Občina Cerkno postopoma 
presoja in predlaga za spremembo.

(2) V sklopu tega postopka bo Občina Cerkno spremi-
njala izvedbeni del OPN, in sicer podrobnejšo namensko 
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rabo ter tekstualni del izvedbenega dela OPN. Gre za spre-
membe, ki izhajajo iz razvojnih pobud Občine Cerkno ter 
pobud občanov.

3. člen
Območje prostorskega načrta, predmet načrtovanja  

in vrsta postopka
(1) Območje obdelave je celotno območje Občine Cerkno.
(2) Predmet načrtovanja SD 05 OPN bodo tekstualna 

določila prostorskih izvedbenih pogojev OPN in določitev 
spremenjene podrobnejše namenske rabe zemljišč, ki bo 
omogočala ustrezne prostorske ureditve, ki so izražene v 
pobudah občine in občanov. Strateški del OPN se s SD 05 
OPN ne spreminja.

(3) SD 05 OPN se izvajajo v skladu z Zakonom o prostor-
skem načrtovanju po rednem postopku.

4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev

(1) Strokovne rešitve temeljijo na analizi posameznih in-
vesticijskih namer, analizi in prikazu stanja prostora, analizi 
določil veljavnega OPN ter splošnih smernicah nosilcev ure-
janja prostora.

(2) Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, pod-
lage ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu 
z ZPNačrt in smernicami pristojnih nosilcev urejanja prostora.

5. člen
Roki za pripravo prostorskega načrta

(1) Predvideni roki za pripravo SD OPN 05 ter njegovih 
posameznih faz so:

Faza Roki
Objava sklepa v Uradnem listu 15 dni
Priprava osnutka SD 05 OPN 60 dni
Pridobitev prvih mnenj na SD 05 OPN 30 dni
Pridobitev odločbe o potrebnosti vodenja 
postopka celovite presoje vplivov na 
okolje (CPVO)

30 dni

Dopolnitev in usklajevanje osnutka SD 05 
OPN, priprava gradiva za javno razgrnitev

30 dni 
po pridobitvi vseh 
mnenj in odločbe 

o potrebnosti 
CPVO

Javna razgrnitev in javna obravnava 
dopolnjenega osnutka SD 05 OPN 

30 dni

Priprava in potrditev stališč do pripomb 
ter predlogov z javne razgrnitve 
in obravnave 

15 dni

Priprava predloga SD 05 OPN na osnovi 
potrjenih stališč do pripomb

30 dni 
od potrditve 

stališč
Pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja 
prostora 

30 dni

Priprava usklajenega predloga SD 05 
OPN

15 dni 
po prejemu vseh 

mnenj
Obravnava in sprejem sprememb in 
dopolnitev odloka SD 05 OPN

Prva naslednja 
seja OS

Objava odloka o SD 05 OPN v Uradnem 
listu

15 dni 
po sprejemu

(2) V primeru, da bo v postopku priprave sprememb in 
dopolnitev potrebna tudi izvedba postopka celovite presoje 
vplivov na okolje, se zgoraj navedene faze in roki temu ustre-
zno dopolnijo.

(3) Terminski plan je informativne narave in se lah-
ko glede na vodenje postopka izdelave prostorskega akta 
spremeni.

6. člen
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo 

mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev
(1) V postopku priprave sprememb in dopolnitev sode-

lujejo:
1. Za področje razvoja poselitve:
– MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkto-

rat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 
1000 Ljubljana;

2. Za področje upravljanja z vodami:
– MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija 

RS za vode Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
3. Za področje ohranjanja narave:
– ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 

1000 Ljubljana;
– ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE Nova Gorica, 

Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;
4. Za področje varstva kulturne dediščine:
– MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno 

dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
5. Za področje cestnega prometa:
– MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za 

kopenski promet, Langusova ulica 4;
– DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška 

cesta 19, 1000 Ljubljana;
6. Za področje trajnostne mobilnosti:
– MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Služba za 

trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 
1000 Ljubljana;

7. Za področje zaščite in reševanja:
– MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito 

in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
8. Za področje blagovnih rezerv:
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služ-

ba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotni-
kova 5, 1000 Ljubljana;

9. Za področje vojnih in prikritih grobišč:
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojne-
ga nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;

10. Za področje rudarstva:
– MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za 

energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
11. Za področje energetike:
– MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za 

energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
12. Za področje oskrbe z električno energijo:
– ELES d.o.o, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana;
– ELEKTRO PRIMORSKA, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
13. Za področje telekomunikacij:
– TELEKOM SLOVENIJE, PE Nova Gorica, C. 25. juni-

ja 1, Nova Gorica;
14. Za področje oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda ter ravnanja z odpadki:
– KOMUNALA IDRIJA, Carl Jakoba 4, Idrija;
15. Za področje občinskega urejanja prostora in lokalne 

gospodarske javne infrastrukture:
– OBČINA CERKNO, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.
(2) V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in dr-

žavne nosilce urejanja prostora, kolikor se v postopku priprave 
izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju oziroma da ureditve 
posegajo v njihovo delovno področje.

(3) V skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju 
in Zakona o varstvu okolja, se osnutek prostorskega akta pošlje 
na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor 
za celovito presojo vplivov na okolje, ki odloči ali je za načrto-
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vano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite 
presoje vplivov na okolje.

7. člen
Objava in začetek veljavnosti sklepa

(1) Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

(2) Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za 
prostor ter sosednjim občinam.

(3) Sklep se objavi na spletni strani Občine Cerkno.

Št. 350-0001/2018
Cerkno, dne 16. maja 2017

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

1635. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev 06 Občinskega prostorskega 
načrta Občine Cerkno

Na podlagi 46. 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, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) 
ter v povezavi s 7., 8. in 30. členom Statuta Občine Cerkno 
(Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je župan Občine 
Cerkno sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 06 

Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno

1. člen
Uvodne določbe

S tem sklepom se prične postopek Sprememb in do-
polnitev 06 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno 
(Uradni list RS, št. 28/13 s spremembami in dopolnitvami), v 
nadaljevanju SD 06 OPN.

2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb  

in dopolnitev prostorskega načrta
(1) Občinski svet Občine Cerkno je dne 14. 3. 2013 spre-

jel Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno. 
V času njegove veljave so se pokazale določene potrebe po 
spremembi namenske rabe, ki jih Občina Cerkno presoja in 
predlaga za spremembo.

(2) V sklopu tega postopka bo Občina Cerkno spreminjala 
izvedbeni del OPN, in sicer namensko rabo ter tekstualni del 
izvedbenega dela OPN. Gre za spremembe, ki izhajajo iz ra-
zvojnih pobud Občine Cerkno ter pobud občanov.

3. člen
Območje prostorskega načrta, predmet načrtovanja  

in vrsta postopka
(1) Območje obdelave je celotno območje Občine Cerkno.
(2) Predmet načrtovanja SD 06 OPN bodo tekstualna 

določila prostorskih izvedbenih pogojev OPN in določitev 
spremenjene namenske rabe zemljišč, ki bo omogočala 
ustrezne prostorske ureditve, ki so izražene v pobudah 
občine in občanov. Strateški del OPN se s SD 06 OPN ne 
spreminja.

(3) SD 06 OPN se izvajajo v skladu z Zakonom o prostor-
skem načrtovanju po rednem postopku.

4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev

(1) Strokovne rešitve temeljijo na analizi posameznih in-
vesticijskih namer, analizi in prikazu stanja prostora, analizi 
določil veljavnega OPN ter splošnih smernicah nosilcev ure-
janja prostora.

(2) Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, 
podlage ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v 
skladu z ZPNačrt in smernicami pristojnih nosilcev urejanja 
prostora.

5. člen
Roki za pripravo prostorskega načrta

(1) Predvideni roki za pripravo SD OPN 06 ter njegovih 
posameznih faz so:

Faza Roki

Objava sklepa v Uradnem listu 15 dni

Priprava osnutka SD 06 OPN 90 dni

Pridobitev prvih mnenj na SD 06 OPN 30 dni

Pridobitev odločbe o potrebnosti vodenja 
postopka celovite presoje vplivov na 
okolje (CPVO)

30 dni

Dopolnitev in usklajevanje osnutka SD 06 
OPN, priprava gradiva za javno razgrnitev

30 dni 
po pridobitvi vseh 
mnenj in odločbe 

o potrebnosti 
CPVO

Javna razgrnitev in javna obravnava 
dopolnjenega osnutka SD 06 OPN 

30 dni

Priprava in potrditev stališč do pripomb ter 
predlogov z javne razgrnitve in obravnave  

30 dni

Priprava predloga SD 06 OPN na osnovi 
potrjenih stališč do pripomb

60 dni 
od potrditve 

stališč

Pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja 
prostora 

30 dni

Priprava usklajenega predloga SD 06 
OPN

30 dni
 po prejemu vseh 

mnenj

Obravnava in sprejem sprememb in 
dopolnitev odloka SD 06 OPN

Prva naslednja 
seja OS

Objava odloka o SD 06 OPN v Uradnem 
listu

15 dni 
po sprejemu

(2) V primeru, da bo v postopku priprave sprememb in 
dopolnitev potrebna tudi izvedba postopka celovite presoje 
vplivov na okolje, se zgoraj navedene faze in roki temu ustre-
zno dopolnijo.

(3) Terminski plan je informativne narave in se lahko glede 
na vodenje postopka izdelave prostorskega akta spremeni.

6. člen
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo 

mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev
(1) V postopku priprave sprememb in dopolnitev sode-

lujejo:
1. Za področje razvoja poselitve:
– MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkto-

rat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 
1000 Ljubljana;

2. Za področje kmetijstva:
– MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 

PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 
1000 Ljubljana;
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3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
– MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 

PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Du-
najska 22, 1000 Ljubljana;

– ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OE Tolmin, Tumov 
drevored 17, 5220 Tolmin;

4. Za področje upravljanja z vodami:
– MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija 

RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
5. Za področje ohranjanja narave:
– ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 

1000 Ljubljana;
– ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE Nova Gorica, 

Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;
6. Za področje varstva kulturne dediščine:
– MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno 

dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
7. Za področje cestnega prometa:
– MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za 

kopenski promet, Langusova ulica 4;
– DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška 

cesta 19, 1000 Ljubljana;
8. Za področje trajnostne mobilnosti:
– MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Služba za 

trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 
1000 Ljubljana;

9. Za področje zaščite in reševanja:
– MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito 

in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
10. Za področje blagovnih rezerv:
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služ-

ba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotni-
kova 5, 1000 Ljubljana;

11. Za področje vojnih in prikritih grobišč:
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojne-
ga nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;

12. Za področje rudarstva:
– MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za 

energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
13. Za področje energetike:
– MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za 

energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
14. Za področje oskrbe z električno energijo:
– ELES d.o.o, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana;
– ELEKTRO PRIMORSKA, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
15. Za področje telekomunikacij:
– TELEKOM SLOVENIJE, PE Nova Gorica, C. 25. juni-

ja 1, Nova Gorica;
16. Za področje oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda ter ravnanja z odpadki:
– KOMUNALA IDRIJA, Carl Jakoba 4, Idrija;
17. Za področje občinskega urejanja prostora in lokalne 

gospodarske javne infrastrukture:
– OBČINA CERKNO, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.
(2) V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in dr-

žavne nosilce urejanja prostora, kolikor se v postopku priprave 
izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju oziroma da ureditve 
posegajo v njihovo delovno področje.

(3) V skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju 
in Zakona o varstvu okolja, se osnutek prostorskega akta pošlje 
na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor 
za celovito presojo vplivov na okolje, ki odloči ali je za načrto-
vano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite 
presoje vplivov na okolje.

7. člen
Objava in začetek veljavnosti sklepa

(1) Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

(2) Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za 
prostor ter sosednjim občinam.

(3) Sklep se objavi na spletni strani Občine Cerkno.

Št. 350-0002/2018
Cerkno, dne 16. maja 2017

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

DESTRNIK

1636. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni 
list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 
8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 
41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 118/06 – ZUOPP-A, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 
in 25/17 – ZVaj), 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni 
vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/17) in 15. člena Statuta 
Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – 
uradno prečiščeno besedilo, 11/10 – popr., 14/14 in 9/15) sta 
Občinski svet Občine Trnovska vas na 29. redni seji, dne 10. 4. 
2018 ter Občinski svet Občine Destrnik na 20. redni seji dne 
1. 2. 2018 sprejela

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas

1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola OŠ Destrnik – Trnovska vas (Uradni 
vestnik Občine Destrnik, št. 3/10 (Uradni list RS, št. 29/10) in 
Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 4/13; v nadaljevanju odlok) 
se v 25. členu za besedno zvezo »vzgojiteljski in učiteljski 
zbor,« doda besedna zveza »programski učiteljski zbor,«.

2. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki glasi:

»25.a člen
(1) Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki po-

učujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, 
ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa.

(2) Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z na-
črtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na 
podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi šola.«.

3. člen
Prvi odstavek 34. člena se spremeni tako, da glasi:
»(1) O porabi presežka prihodkov nad odhodki odločata 

občini ustanoviteljici v letni pogodbi o sofinanciranju dejavnosti. 
Predlog porabe presežka pisno poda zavod.«.

Doda se nov tretji odstavek, ki glasi:
»(3) Občina Destrnik odloča o presežku in krije primanj-

kljaj OŠ Destrnik, Občina Trnovska vas pa odloča o presežku 
in krije primanjkljaj PŠ Trnovska vas«.

4. člen
Za 36. členom se doda nov 36.a člen, ki glasi:
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»Predlog ekonomske cene programov vrtca zavoda 
obravnava in o tem sprejme ustrezen sklep občinski svet obči-
ne ustanoviteljice najkasneje v 60 dneh po predložitvi predloga, 
ki ga pripravi zavod. Predlog cen mora vsebovati izračun cen 
in obrazložitev.«.

5. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta 

Občinski svet Občine Destrnik in Občinski svet Občine Trno-
vska vas ter se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic. 
Veljati pa začne petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

Št. 900-1/2018-20R-9/9
Destrnik, dne 1. februarja 2018

Župan
Občine Destrnik

Vladimir Vindiš l.r.

Št. 032 0/29-7/2018-8s
Trnovska vas, dne 10. aprila 2018

Župan
Občine Trnovska vas

Alojz Benko l.r.

IDRIJA

1637. Sklep o začetku priprave sedmih sprememb 
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta 
Občine Idrija SD OPN7

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe; v nadaljnjem besedilu 
ZPNačrt) ter 16. in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list 
RS, št. 75/10 – UPB, 107/13) je župan Občine Idrija sprejel

S K L E P
o začetku priprave sedmih sprememb  

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta 
Občine Idrija SD OPN7

1. člen
Uvodne določbe

S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolni-
tev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija štev. 7 (v na-
daljevanju SD OPN7), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 
107/13, 53/14, 70/16; v nadaljevanju: OPN).

2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb  

in dopolnitev OPN
OPN je stopil v veljavo 1. junija 2011. Prve (1.) spre-

membe in dopolnitve OPN, sprejete konec leta 2013, so se 
nanašale le na prostorsko izvedbene pogoje odloka, in niso 
spreminjale z v grafičnem delu OPN določene namenske rabe 
prostora. V letu 2014 je Občina Idrija izpeljala kratek postopek 
sprememb in dopolnitev OPN (2. spremembe in dopolnitve 
OPN), ki je odpravil neskladja med posameznimi določbami 
znotraj izvedbenega ali strateškega dela kot posledica očitnih 
napak. Leta 2016 je Občina Idrija izpeljala postopek tretjih 
(3.) sprememb in dopolnitev OPN, v katerem se je presojalo 
tiste pobude fizičnih in pravnih oseb, ki se lahko v skladu s 
področno zakonodajo preverjajo po skrajšanem postopku. 

Leta 2017 se je izpeljal postopek 4. sprememb in dopolnitev 
OPN, ki je spreminjal določila meril mirujočega prometa ter 
usmeritve za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega 
načrta OPPN Kresov grič.

Trenutno sta v postopku obravnave še dva postopka 
sprememb in dopolnitev OPN:

– s postopkom SD OPN5, ki je v fazi osnutka, Občina 
Idrija presoja na občino vložene pobude za spremembo na-
membnosti zemljišč oziroma druge pobude, ki so jih podale 
fizične osebe, Občina Idrija in gospodarstvo;

– s postopkom SD OPN6, ki je v fazi dopolnjenega predlo-
ga, zasebni investitor spreminja prostorske izvedbene pogoje 
za enoto ID_1/3_IGs.

Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev SD OPN7 je 
izvzem razvojne pobude Občine Idrija (sprememba namenske 
rabe Smukove grape v območje sanacije) iz postopka SD 
OPN5. Na podlagi usklajevanj osnutka SD OPN5 z nosilci 
urejanja prostora se je izkazalo, da je potrebno pobudo ustre-
zno dopolniti, dopolniti strokovne podlage ter izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje.

3. člen
Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka za izvedbo 

sprememb in dopolnitev OPN
1. Območje pobude se nanaša na hudourniško grapo 

v mestu Idrija; na zemljišča 1041/8 – del, 1043/1 – del, 1044 
– del, 1045, 1046, 1047, 1048 – del, 1049, 1050 – del, 1051 – 
del, 1065/1 – del, 1065/2 – del, 2168 – del, 2169 – del, 2170/1 
– del, 2170/2 – del, 2170/3 – del, 2210/6 – del, 2210/7 – del, 
2211 – del, 2212 – del, 2213 – del, 2214 – del, 2646 – del, 
2710/1, 2711.

2. Spreminjata se tekstualni in grafični del OPN. V teks-
tualnem delu odloka se določijo usmeritve za pripravo OPPN 
Smukova grapa, v grafičnem delu se določi enota urejanja 
prostora ter določi podrobnejša namenska raba prostora.

3. SD OPN7 se izvede po rednem postopku priprave ob-
činskega prostorskega načrta v skladu z zakonodajo.

4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve, ki so podlaga za začetek postopka, 
temeljijo na analizi dejanskega stanja, izdelanih strokovnih 
podlagah in razvojnih potrebah občine.

Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage 
ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu z 
zakonskimi določili in varstvenimi zahtevami nosilcev urejanja 
prostora ob upoštevanju nadrejenih prostorskih aktov.

Za pridobivanje smernic in mnenj poskrbi izdelovalec 
akta.

5. člen
Okvirni roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz

Faza Nosilec Rok

Sklep o začetku priprave 
akta in objava sklepa 
v uradnem glasilu in 
na svetovnem spletu

Občina Idrija, 
župan

Maj 2018

Priprava osnutka 
sprememb in dopolnitev 
prostorskega akta

Načrtovalec September 2018

Poziv nosilcem urejanja 
prostora za pridobitev 
1. mnenja in opredelitev 
pristojnih ministrstev 
o potrebnosti izdelave 
celovite presoje vplivov 
na okolje

Načrtovalec Oktober 2018
(rok 30 dni)
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Faza Nosilec Rok

Analiza 1. mnenj, 
izdelava strokovnih 
podlag (z okoljskim 
poročilom) in dopolnitev 
osnutka akta

Načrtovalec December 2018

Javna razgrnitev in javna 
obravnava dopolnjenega 
osnutka akta z okoljskim 
poročilom; objava 
v svetovnem spletu 
ter pisna seznanitev 
lastnikov parcel 
na območju akta

Občina Idrija Maj 2019

Priprava stališč 
do pripomb predlogov 
iz javne razgrnitve 
in javne obravnave

Načrtovalec, 
Občina Idrija, 
župan

September 2019

Objava stališč 
do pripomb na krajevno 
običajen način, pisna 
seznanitev lastnikov 
parcel na območju akta

Občina Idrija Oktober 2019

Oblikovanje predloga 
akta na podlagi stališč 
do pripomb javnosti 

Načrtovalec November 2019

Pridobitev 2. mnenja 
nosilcev urejanja prostora 

Načrtovalec December 2019
(rok 30 dni)

Priprava usklajenega 
predloga akta in 
programa opremljanja

Načrtovalec Februar 2020

Prvo branje akta 
na občinskem svetu 
Občine Idrija

Občinski svet April 2020

Drugo branje akta 
na občinskem svetu 
Občine Idrija

Občinski svet Junij 2020

Objava odloka akta 
v Uradnem listu RS

Občina Idrija Julij 2020

Predvideni roki za spremembe in dopolnitev OPN so 
okvirni in se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih okoliščin, 
pogojev in zahtev vseh, ki so vključeni v postopek.

Roki izdelave sprememb in dopolnitev SD OPN7 se lahko 
podaljšajo tudi v primeru pridobitve odločbe o obveznosti izde-
lave celovite presoje vplivov na okolje in izdelavi okoljskega 
poročila.

6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja  

na načrtovane prostorske ureditve
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo skla-

dno s predpisi sodelovali pri pripravi SD OPN4, vsak s svojega 
delovnega področja, so:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (za podro-
čje razvoja poselitve)

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-
rektorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (za podro-
čje kmetijstva)

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-
rektorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 
Ljubljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva)

4. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljub-
ljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva)

5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana (za področje upravljanja z 
vodami)

6. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 
1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave)

7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dedišči-
no, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne 
dediščine)

8. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski 
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje ce-
stnega prometa)

9. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mo-
bilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana 
(za področje trajnostne mobilnosti)

10. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, 
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva)

11. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, 
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike)

12. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite 
in reševanja)

13. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Voj-
kova 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe)

14. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno 
varstvo, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje zdra-
vstvenega varstva)

15. Elektro Primorska d.d., Erjavčeva ulica 22, 
5000 Nova Gorica

16. Petrol d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana
17. Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1000 Ljub-

ljana
18. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 

1000 Ljubljana
19. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 

1000 Ljubljana
20. Komunala d.o.o. Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija
21. Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija.
Osnutek akta SD OPN7 se posreduje tudi Ministrstvu RS 

za okolje in prostor, Direktorat za okolje, sektor za celovito 
presojo vplivov na okolje, ki odloči, ali je za SD OPN7 potreb-
no izdelati celovito presojo vplivov na okolje.

Če nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne dajo mnenj, 
se šteje, da na osnutek ali predlog akta nimajo pripomb. Pri-
pravljavec mora kljub podaji mnenja po roku zahteve, ki jih za 
načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev določajo veljavni 
predpisi, upoštevati.

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve pose-
gajo v njihovo delovno področje.

7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem

Stroške priprave prostorskega akta in postopka nosi 
Občina Idrija.

8. člen
Objava in začetek veljavnosti sklepa

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na 
spletni strani Občine Idrija.

Št. 3500-3/2018
Idrija, dne 15. maja 2018

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.
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KRŠKO

1638. Zaključni račun proračuna Občine Krško 
za leto 2017

Na podlagi tretjega odstavka 98. 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, 55/15 – ZFisP, 96/15 
– ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 
13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US 
RS in 11/18 – ZSPDSLS-1) ter 16. in 79. člena Statuta Občine 
Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedi-
lo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 31. seji, dne 
10. 5. 2018, sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna  Občine  Krško  za  leto  2017

1. člen
Občinski svet Občine Krško sprejme zaključni račun pro-

računa Občine Krško za leto 2017.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2017 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Krško za leto 
2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom 
leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu. 

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2017 se 

objavi na spletni strani Občine, splošni del pa v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 410-231/2017-O802
Krško, dne 10. maja 2018

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

1639. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3/2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba 
US RS in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 16. člena Statuta Občine 
Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno bese-
dilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 31. seji, dne 
10. 5. 2018, sprejel

S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra št. 3/2018

I.
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 2971/23, k.o. Veliki Trn,
– parc. št. 3325/12, k.o. Ravne,

– parc. št. 2968/10, k.o. Veliki Trn,
– parc. št. 3362/2, parc. št. 3362/4, parc. št. 3362/6, parc. 

št. 3362/8 in parc. št. 1098/7, vse k.o. Ravne,
– parc. št. 1507/3, k.o. Pleterje,
– parc. št. 4381/6, k.o. Raka,
– parc. št. 1246/2, k.o. Leskovec.

II.
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži 

lastninska pravica v korist Občine Krško.

III.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.

Št. 478-4/2018-O507
Krško, dne 10. maja 2018

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

1640. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra 
št. 1/2018

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 
– odločba US RS in 11/18 – ZSPDSLS-1) ter 16. in 79. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno pre-
čiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 
31. seji, dne 10. 5. 2018, sprejel

S K L E P 
o ustanovitvi grajenega javnega dobra  

št. 1/2018

I.
Ustanovi se grajeno javno dobro v lasti Občine Krško na 

nepremičnini:
– parc. št. 930/8, k.o. Leskovec.

II.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.

Št. 478-4/2018-O507
Krško, dne 10. maja 2018

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

METLIKA

1641. Sklep o določitvi cene nakupa grobnega mesta 
in cene vzdrževanja pokopališč v Občini 
Metlika, ki jih ureja Komunala Metlika d.o.o.

Na podlagi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v 
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 73/98 in 30/09) in 16. člena 
Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski 
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svet Občine Metlika na 24. redni seji dne 10. maja 2018 
sprejel

S K L E P
o določitvi cene nakupa grobnega mesta in cene 

vzdrževanja pokopališč v Občini Metlika,  
ki jih ureja Komunala Metlika d.o.o.

I.
Cena za nakup grobnega mesta znaša:
I. 150,00 EUR – za grob in žarni grob širine  

do vključno 100 cm (enojni grob),
II. 250,00 EUR – za grobno mesto širine  

nad 100 cm.

II.
Vzdrževanje pokopališč se zaračuna najemnikom grobnih 

mest v višini:
I. 20,31 EUR/letno – za klasični in žarni grob širine 

do vključno 100 cm (enojni grob),
II. 27,93 EUR/letno – za grob širine 101 cm  

do vključno 180 cm,
III. 50,78 EUR/letno – za grobnice in grobna mesta 

širine nad 180 cm.

III.
Cene iz 1. in 2. točke tega sklepa ne zajemajo davka na 

dodano vrednost.

IV.
Storitev vzdrževanja pokopališč se zaračuna najemnikom 

grobnih mest praviloma do konca meseca maja in se poravna 
s posebno položnico v roku 15 dni od izdaje računa. Nakup 
grobnega mesta se zaračuna in poravna ob podpisu pogodbe 
o najemu grobnega mesta.

V.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi cene nakupa grobnega mesta in cene vzdrževanja 
pokopališč v Občini Metlika, ki jih ureja JP Komunala Metlika 
(Uradni list RS, št. 51/13).

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

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 354-16/2018 
Metlika, dne 10. marca 2018 

Župan 
Občine Metlika

Darko Zevnik l.r.

POSTOJNA

1642. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta 
Občine Postojna št. 10

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – 
ZUUJFO) – v nadalj.: ZPNačrt, ter 30. člena Statuta Občine 
Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine 
Postojna dne 14. 5. 2018 sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta  
Občine Postojna št. 10

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in 
dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Po-
stojna št. 10

Za območje Občina Postojna je sprejet Odlok o občin-
skem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, 
št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 14/13, 
58/13, 17/14, 15/15, 27/16, 9/17, 27/18) – v nadalj. OPN PO.

Občina Postojna ima v postopku priprave troje sprememb 
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Postojna, 
od katerih se dve spremembi izvajata na pobudo zasebnih 
investitorjev, ena sprememba pa na pobudo Občine Postojna.

Spremembe, ki se izvajajo na pobudo Občine Postojna so 
spremembe in dopolnitve OPN številka 7 (v nadalj.: SD OPN 
PO7). V ta sklop sprememb je občina vključila pobude občanov, 
krajevnih skupnosti in lastne pobude.

Ena izmed pobud Občine Postojna je pobuda za širitev 
obrtne cone južno od Prestranka, ki zajema 30 ha kmetijskih 
in gozdnih zemljišč med državno cesto Postojna–Pivka in reko 
Pivko.

Občina Postojna se je na podlagi prejetih prvih mnenj na 
osnutek SD OPN PO7 odločila, da pobudo za širitev obrtne 
cone južno od Prestranka izloči iz postopka in prične novi 
postopek sprememb in dopolnitev OPN Postojna izključno za 
to pobudo.

2. Pravna podlaga za pripravo Sprememb in dopol-
nitev občinskega prostorskega načrta Občine Postojna 
št. 10 (v nadalj.: SD OPN PO10)

Pravna podlaga za pripravo SD OPN PO10 je:
– ZPNačrt,
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 

prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacije 
razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni 
list RS, št. 99/07),

– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),

– Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, 
št. 50/08),

– OPN PO.
3. Območje, predmet in vrsta postopka SD OPN PO10
SD OPN PO10 se izdela za območje parcel:
962/3, 962/4, 964/3, 964/4, 996, 1954, 1955/2, 1956, 

1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966/1, 
1966/2, 1968, 1969, 1970, 1971/1, 1971/2, 1972, 1973, 1977, 
1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 
2019/2, 2021/1, 2021/2, 2021/3, 2024, 2025, 2026, 2027, 
2028/1, 2028/2, 2029, 2030, 2031, 2033, 2035, 2036, 2037/1, 
2037/2, 2038/1, 2038/2, 2039/1, 2039/2, 2042/1, 2042/2, 
2045/1, 2045/2, 2046, 2048/3, 2048/4, 2049/1, 2049/2, 2051/1, 
2051/2, 2054/1, 2054/2, 2056, 2060, 2062/2, 2062/4, 2063/1, 
2063/2, 2071, 2072/1, 2072/2, 2073, 2075, 2077, 2081, 2082/1 
– del, 2082/5, 2082/6, 2083 – del, 2084, 2085, 2086, 2087/1, 
2087/2, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093/1, 2093/2, 2097, 2101, 
2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2129 – del, 2130 – del, 2131 
– del, 2132, 2133/1 – del, 2179/5, 2191/1, 2193/2, 4781 – del, 
4782/2, 4784 – del vse k.o. Slavina – območje Prestranek – 
lista 49 in 56.

Postopek priprave in sprejema SD OPN PO10 se izvede 
v skladu s 53. členom ZPNačrt po rednem postopku priprave 
občinskega prostorskega načrta v skladu z ZPNačrt in po uve-
ljavitvi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) – v 
nadalj.: ZUreP-2 dne 1. 6. 2018 se postopek nadaljuje v skladu 
z določili ZUreP-2.

4. Način pridobitve strokovnih rešitev SD OPN PO10
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili 

ZPNačrt in spremljajočimi predpisi.
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Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti 
in dokumenti:

– geodetski podatki (npr. DOF, lidar podatki),
– prikaz stanja prostora,
– zazidalni načrt.
V kolikor se bo v postopku priprave SD OPN PO10 iz-

kazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag (npr.: 
geomehansko geološko poročilo, okoljsko poročilo, strokovne 
podlage s področja varovanja pred hrupom itd.), se bodo te 
pripravile tekom postopka. Strokovne podlage na podlagi svojih 
področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora 
za področje svoje pristojnosti.

5. Roki za pripravo SD OPN PO10
Terminski plan predstavlja okvirno izhodišče za končno 

pripravo SD OPN PO10:

Vrsta načrta/aktivnost Rok izdelave Okvirni termin
sprejem sklepa maj 2018
1. 6. 2018: uveljavitev ZUreP-2 – nadaljevanje postopka po ZUreP-2
izdelava osnutka za pridobitev prvih mnenj 90 dni od prejšnje faze avgust 2018
pridobivanje prvih mnenj in odločbe o CPVO1 8+30 dni (odločba o CPVO 60 dni) september 2018
izdelava dopolnjenega osnutka za javno razgrnitev oktober 2018
javna razgrnitev (JR) z javno obravnavo 30 dni oktober / november 2018
priprava stališč do pripomb z JR 30 dni od končane JR december 2018
izdelava predloga za druga mnenja 30 dni od sprejema stališč januar 2019
pridobitev drugih mnenj s strani pristojnih nosilcev urejanja 
prostora  

8+30 dni februar / marec 2019 

izdelava usklajenega predloga za obravnavo in sprejem na OS 10 dni od prejetih mnenj april 2019
pridobitev sklepa MOP o potrditvi 8+30 dni maj 2019
sprejem na občinskem svetu, objava in uveljavitev junij 2019 
izdelava končnega dokumenta 15 dni od sprejema na OS julij 2019

V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se roki 
ustrezno spremenijo (od faze pridobivanja prvih mnenj naprej).

6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki 
sodelujejo pri pripravi SD OPN PO9

V postopku priprave SD OPN PO10 sodelujejo nosilci 
urejanja prostora in drugi udeleženci, ki podajo mnenja in 
opredelijo izhodišča za prostorski razvoj.

Državni nosilci urejanja prostora so:
– Za področje razvoja poselitve: MINISTRSTVO ZA OKO-

LJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanova-
nja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,

– za področje kmetijstva: MINISTRSTVO ZA KMETIJ-
STVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetij-
stvo, Dunajska cesta 22, Ljubljana,

– za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: MINISTRSTVO 
ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat 
za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, Ljubljana 
ter ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Večna pot 2, Ljubljana,

– za področje rabe in upravljanja z vodami: MINISTR-
STVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Haj-
drihova ulica 28c, Ljubljana,

– za področje ohranjanja narave: ZAVOD RS ZA VAR-
STVO NARAVE, Tobačna ulica 5, Ljubljana,

– za področje varstva kulturne dediščine: MINISTRSTVO 
ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 
Ljubljana,

1 Glede na Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem 
postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje je 
potrebno CPVO izvesti v primeru, da  se z njim določa ali načrtuje 
poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na 
okolje (v nadaljnjem besedilu: poseg z vplivi na okolje) v skladu 
s predpisom, ki ureja vrste posegov, za katere je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje ali v primeru, da lahko pomembno vpliva 
na varovano območje, kar se ugotovi v skladu s predpisi, ki urejajo 
področje ohranjanja narave.

– za področje cestnega prometa in železniškega prometa 
in za področje avtocest: Direkcija za infrastrukturo, Tržaška 
cesta 19, Ljubljana ter DARS, Družba za avtoceste v Republiki 
Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje,

– za področje trajnostne mobilnosti: MINISTRSTVO ZA 
INFRASTRUKTURO, Služba za trajnostno mobilnost in pro-
metno politiko, Langusova ulica 4, Ljubljana,2

– za področje pomorskega in zračnega prometa: MINI-
STRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za letalski in 
pomorski promet, Langusova ulica 4, Ljubljana,

– za področje rudarstva: MINISTRSTVO ZA INFRA-
STRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 
Ljubljana,

– za področje energetike: MINISTRSTVO ZA INFRA-
STRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, Ljub-
ljana,

– za področje zaščite in reševanja: MINISTRSTVO ZA 
OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 
Ljubljana,

– za področje obrambe: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, 
Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, Ljubljana,

– za področje vojnih in prikritih vojnih grobišč: MINISTR-
STVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE 
MOŽNOSTI, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve 
vojnega nasilja, Kotnikova 28, Ljubljana,

– za področje blagovnih rezerv: MINISTRSTVO ZA GO-
SPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, Služba za varnost, 
obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 
Ljubljana.

Lokalni nosilci urejanja prostora so:
– za lokalno cestno omrežje: Občina Postojna, Ljubljan-

ska cesta 4, 6230 Postojna,

2 predlaga se, da se nosilec zaradi vsebine SD OPN PO 9 
izloči iz postopka
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– za elektroenergetsko omrežje: Elektro Primorska, PE 
Sežana, Partizanska 47, Sežana,

– za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda: Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,

– za področja ravnanja z odpadki na lokalni ravni; Publi-
cus d.o.o., Vodovodna cesta 97, Ljubljana,

– za plinsko omrežje, Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske 
brigade 11b, p.p.3720, 1001 Ljubljana,

– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi 
organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave loka-
cijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja po-
trebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da 
ureditve posegajo v njihovo delovno področje. Če kdo od 
navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal 
prvih mnenj/drugih mnenj, se bo štelo, da nima usmeritev ozi-
roma pripomb, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse 
zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve 
določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.

7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD 
OPN PO10

Sredstva za izdelavo SD OPN PO10 in strokovnih pod-
lag zagotovi Občina Postojna. Prav tako Občina Postojna kot 
pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje 
postopka priprave.

8. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani 
Občine Postojna.

Št. 3505-8/2018-2
Postojna, dne 16. maja 2018

Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

SLOVENJ GRADEC

1643. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih 
poti v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in 16. člena Sta-
tuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 
– UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 
37. seji dne 21. 3. 2018 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih 
poti v Mestni občini Slovenj Gradec

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolnjuje Odlok o ka-

tegorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 72/10 in 46/14), v nadalje-
vanju: Odlok.

2. člen
V 4. členu Odloka se spremeni in dopolni kategorizacija 

lokalnih cest (LC) tako, da se v seznamu lokalnih cest (LC) 
spremenijo, dopolnijo in dodajo naslednje lokalne ceste (LC):

ZP. 
ŠT.

CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ. 
V (m)

NAMEN 
UPORABE

DOLŽINA 
V SOS. 

OBČINAH
15. 377150 Letališče Slovenj Gradec C G1-4 Z letališče 761

377151 Letališče Slovenj Gradec C G1-4 Z letališče 761 vsa vozila
16. 377160 Ribič–Sv. Andraž C 377130 C 261080 2.309 Mislinja

377161 Ribič–Sv. Andraž C 377130 C 261080 2.309 vsa vozila 388 m
21. 377220 Grajska vas–SZ obvoznica–

krožno križišče Hofer
C R1-227 C G1-4 4.587

377223 SZ Obvoznica–krožno križišče 
pri AP

O 377222 O 377224 780 vsa vozila

377224 Krožno križišče pri AP–krožno 
križišče Hofer

O 377223 C G1-4 100 vsa vozila

28. 377310 Prevalnik–odcep Velunje C 377050 C 377060 7.996
377311 Prevalnik–odcep Velunje C 377050 C 377060 7.996 vsa vozila

32. 261110 Zg. Dovže; Turičnik–RT-932 C 261080 C RT-932 1.265 Mislinja
261111 Zg. Dovže; Turičnik–RT-932 C 261080 C RT-932 1.265 vsa vozila 9359 m

33. 261120 Pungart–Partizanski dom C RT-932 Z Part. dom 2.704 Mislinja
261121 Pungart–Partizanski dom C RT-932 Z Part. dom 2.704 vsa vozila 729

ter spremeni se navedba skupne dolžine lokalnih cest tako, da se glasi:
»Skupaj: 144.918 m«.
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3. člen
V 5. členu Odloka se spremeni in dopolni kategorizacija:
– zbirnih mestnih cest in zbirnih krajevnih cest (LZ) tako, 

da se v seznamu zbirnih mestnih cest in zbirnih krajevnih cest 
(LZ) spremenijo in dopolnijo naslednje zbirne mestne ceste ali 
zbirne krajevne ceste (LZ):

ZP. 
ŠT.

CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ. 
V (m)

NAMEN 
UPORABE

DOLŽINA 
V SOS. 

OBČINAH
3. 378030 Celjska cesta–Iršičeva–Krožno 

križišče pri AP
C R1-227 O 377223 692

378031 Celjska cesta–Iršičeva–Krožno 
križišče pri AP

C R1-227 O 377223 692 vsa vozila

4. 378040 Gozdna pot–Katica–križišče 
pri Mercatorju

C R1-227 C G1-4 2.322

378041 Gozdna pot–Katica–R1/227 C R1-227 O 378042 1951 vsa vozila
378042 Katica–R1/227–krožno križišče 

Mercator
O 378041 O 378043 218 vsa vozila

378043 Krožno križišče Mercator–G1/4 O 378042 C G1-4 153 vsa vozila
7. 378070 Ozare–križišče GD Stari trg O 377223 C 378050 739

378071 Ozare–križišče GD Stari trg O 377223 C 378050 739 vsa vozila

ter spremeni se navedba skupne dolžine zbirnih mestnih cest 
ali zbirnih krajevnih cest tako, da se glasi:

»Skupaj: 6.733 m«.
– mestnih cest ali krajevnih cest (LK) tako, da se v sezna-

mu mestnih cest ali krajevnih cest (LK) spremenijo in dopolnijo 
naslednje mestne ceste ali krajevne ceste (LK):

ZP. 
ŠT.

CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ. 
V (m)

NAMEN 
UPORABE

DOLŽINA 
V SOS. 

OBČINAH
1. 378210 NamaNova–Adient C R1-227 C 878310 141

378211 NamaNova–Adient C R1-227 C 878310 141 vsa vozila
2. 378220 Muratova ulica–

Ob Suhodolnici
C R1-227 O 877721 780

378221 Muratova ulica C R1-227 C 378050 370 vsa vozila
378222 Ob Suhodolnici C 378050 O 877721 410 vsa vozila

6. 378260 Gubčeva–Kidričeva O 377223 C 378060 808
378261 Gubčeva–Kidričeva O 377223 O 378262 268 vsa vozila
378262 Kidričeva ulica O 378261 C 378020 220 vsa vozila
378263 Kidričeva ulica O 378262 O 378264 259 vsa vozila
378264 Kidričeva ulica O 378263 C 378060 61 vsa vozila

ter spremeni se navedba skupne dolžine mestnih cest ali kra-
jevnih cest tako, da se glasi:

»Skupaj: 8.240m«.

4. člen
V 6. členu Odloka se:
– spremeni in dopolni kategorizacija javnih poti (JP) v 

mestu Slovenj Gradec tako, da se v seznamu javnih poti (JP) v 
mestu Slovenj Gradec spremenijo, dopolnijo in dodajo nasle-
dnje javne poti (JP):

ZP. 
ŠT.

CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ. 
V (m)

NAMEN 
UPORABE

DOLŽINA 
V SOS. 

OBČINAH
4. 877040 Kulturni dom–MNZ–

parkirišče
O 377223 Z HŠ 7 138

877041 Kulturni dom–parkirišče O 377223 O 378261 52 vsa vozila
877042 Kulturni dom–parkirišče O 378261 Z HŠ 5 45 vsa vozila
877043 MNZ–parkirišče O 378261 Z HŠ 7 41 vsa vozila

7. 877070 Prešernova ulica C 378280 Z HŠ 8 34
877071 Prešernova ulica C 378280 Z HŠ 8 34 vsa vozila
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ZP. 
ŠT.

CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ. 
V (m)

NAMEN 
UPORABE

DOLŽINA 
V SOS. 

OBČINAH
8. 877080 Prešernova ulica C 378280 Z HŠ 16 34

877081 Prešernova ulica C 378280 Z HŠ 16 34 vsa vozila
9. 877090 Prešernova ulica C 378280 Z HŠ 28 33

877091 Prešernova ulica C 378280 Z HŠ 28 33 vsa vozila
12. 877120 Rozmanova ulica C 378280 Z HŠ 9 80

877121 Rozmanova ulica C 378280 Z HŠ 9 80 vsa vozila
14. 877140 Levstikova ulica C 378280 C 378280 337

877141 Levstikova ulica C 378280 C 378280 224 vsa vozila
877142 Levstikova ulica O 877141 Z HŠ 16 37 vsa vozila
877143 Levstikova ulica O 877141 Z HŠ 10 39 vsa vozila
877144 Levstikova ulica O 877141 Z HŠ 4 37 vsa vozila

21. 877210 Legen; Po gozdu C RT-932 Z HŠ 15 282
877211 Legen; Po gozdu C RT-932 Z HŠ 13 146 vsa vozila
877212 Legen; Po gozdu C RT-932 Z HŠ 15 136 vsa vozila

30. 877310 Tomšičeva 78–80 C 378290 Z HŠ 80 53
877311 Tomšičeva 78–80 C 378290 Z HŠ 80 53 vsa vozila

37. 877380 Partizanska–Vrunčeva C 378230 O 877381 240
877381 Partizanska–Vrunčeva C 378230 O 877381 240 vsa vozila

39. 877400 Zdravstveni dom C 378230 O 877971 97
877401 Zdravstveni dom C 378230 O 877971 97 vsa vozila

40. 877410 Tuš–Celjska cesta, 
kegljišče–Vrunčeva

C 378230 Z HŠ 12 97

877411 Tuš–Celjska cesta, 
kegljišče–Vrunčeva

C 378230 Z HŠ 19 52 vsa vozila

877412 Odcep blok–Vrunčeva 12 O 877411 Z HŠ 12 45 vsa vozila
41. 877420 Ronkova–Tomšičeva C 378290 C 378290 460

877421 Ronkova–Tomšičeva C 378290 O 877422 184 vsa vozila
877422 Tomšičeva–Ronkova O 877421 C 378290 115 vsa vozila
877423 Tomšičeva–Ronkova O 877421 C 378290 111 vsa vozila
877424 Tomšičeva 39–37 O 877421 Z HŠ 37 50 vsa vozila

49. 877500 Pod bregom C 378040 Z HŠ 30 520
877501 Pod bregom C 378040 Z HŠ 30 204 vsa vozila
877502 Pod bregom O 877501 O 877501 316 vsa vozila

63. 877650 Šolska ulica –
Društvo upokojencev

C 378250 Z HŠ 10A 52

877651 Šolska ulica –
Društvo upokojencev

C 378250 Z HŠ 10A 52 vsa vozila

64. 877660 Rotenturn–Pikapolonica–
Glasbena šola

C 378250 C 378020 275

877661 Rotenturn C 378250 O 877662 124 vsa vozila
877662 Pikapolonica–Glasbena 

šola–Rotenturn
C 378020 O 877661 151 vsa vozila

66. 877680 Muratova ulica C 378220 Z HŠ 10 24
878681 Muratova ulica C 378220 Z HŠ 10 24 vsa vozila

69. 877710 Muratova ulica C 378220 Z HŠ 22 65
877711 Muratova ulica C 378220 Z HŠ 22 65 vsa vozila

70. 877720 Ob Suhodolnici C 378220 Z HŠ 37 151
877721 Ob Suhodolnici C 378220 Z HŠ 37 151 vsa vozila

72. 877740 I. OŠ Štibuh C 378350 C 378350 112
877741 I. OŠ Štibuh C 378350 C 378350 112 vsa vozila

73. 877750 Srednja šola Štibuh C 378350 Z rampa 28
877751 Srednja šola Štibuh C 378350 Z rampa 28 vsa vozila

87. 877890 Vorančev trg–Ozka ulica O 878001 Z HŠ 3 50
877891 Vorančev trg–Ozka ulica O 878001 Z HŠ 3 50 vsa vozila

90. 877920 Uteksol–Mobilije O 378232 Z HŠ 6A 128
877921 Uteksol–Mobilije O 378232 Z HŠ 6A 128 vsa vozila

93. 877950 Bolnišnica–parkirišče C 378030 Z HŠ 1 143
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ZP. 
ŠT.

CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ. 
V (m)

NAMEN 
UPORABE

DOLŽINA 
V SOS. 

OBČINAH
877951 Bolnišnica–parkirišče C 378030 Z HŠ 1 77 vsa vozila
877952 Bolnišnica–parkirišče O 877951 Z HŠ 16 66 vsa vozila

95. 877970 Zdravstveni dom–parkirišče C 378030 Z HŠ 16 151
877971 Zdravstveni dom–parkirišče C 378030 Z HŠ 16 87 vsa vozila
877972 Zdravstveni dom–parkirišče O 877971 Z p.1012 64 vsa vozila

96. 877980 Cankarjeva C 378250 Z HŠ 2 181
877981 Cankarjeva C 378250 Z HŠ 2 181 vsa vozila

97. 877990 Iršičeva–Avtobusna postaja O 377223 C 877990 385
877991 Iršičeva–Avtobusna postaja O 377223 O 877992 58 vsa vozila
877992 Avtobusna postaja O 877991 O 877991 327 vsa vozila

98. 878000 Vorančev trg C R1-227 C 878000 274
878001 Vorančev trg C R1-227 O 878001 152 vsa vozila
878002 Vorančev trg O 878001 Z HŠ 5 68 vsa vozila
878003 Vorančev trg O 878001 Z HŠ 1 23 vsa vozila
878004 Vorančev trg O 878001 Z HŠ 7 31 vsa vozila

101. 878100 Celjska cesta C R1-227 Z HŠ 13 126
878101 Odcep Celjska cesta 13 C R1-227 Z HŠ 13 87 vsa vozila
878102 Odcep Celjska cesta 12 C R1-227 Z HŠ 12 39 vsa vozila

102. 878130 R1-227–Celjska–Ronkova C R1-227 Z HŠ 42 191
878131 R1-227–Celjska cesta 42 C R1-227 Z HŠ 42 137 vsa vozila
878132 Odcep Blok; Ronkova 8 O 878131 Z HŠ 8 54 vsa vozila

106. 878230 Stari trg C 378050 Z HŠ 86 681
878231 Stari trg; Breznik–Kašnik C 378050 Z HŠ 86 362 vsa vozila
878232 Stari trg; Hrovat–Župnjišče O 878231 Z HŠ 57 203 vsa vozila
878233 Stari trg; Markota–Ošlak O 878231 Z HŠ 98 85 vsa vozila
878234 Stari trg; Markota–Rotovnik O 878233 Z HŠ 92 31 vsa vozila

109. 878260 Stari trg C 378070 Z HŠ 47 485
878261 Stari trg; Sirnik–Rožič C 378070 Z HŠ 47 183 vsa vozila
878262 Pogorelčnik–Adient C 378070 C 378210 302 pešci

110. 878270 Pod Gradom; Grah–
Radoševič

C 378070 Z HŠ 14 122

878271 Pod Gradom; Grah–
Radoševič

C 378070 Z HŠ 14 122 vsa vozila

111. 878280 Cesta nad KOSI–Špesnik–
Repotočnik–Gornji Žlap

C 378070 Z HŠ 43 1.429

878281 Cesta nad KOSI–Špesnik–
Gornji Žlap

C 378070 Z HŠ 43 1.067 vsa vozila

878282 Cesta nad KOSI–Ošlak O 878281 Z HŠ 32 120 vsa vozila
114. 878310 Adient–odcep Gams C 378280 O 987791 374

878311 Adient–odcep Gams C 378280 O 987791 374 vsa vozila
116. 878330 Stari trg–igrišče C 378050 Z igrišče 137

878331 Stari trg–igrišče C 378050 Z igrišče 137 vsa vozila
118. 878360 Ulica Dr. Stane Strnad C R3-696 Z HŠ 14 636

878361 Ulica Dr. Stane Strnad C R3-696 Z HŠ 14 549 vsa vozila
878362 Ulica Dr. Stane Strnad O 878361 Z HŠ 8 87 vsa vozila

124. 878010 Odcep Nieros C G1-4 Z park. 67
878011 Odcep Nieros C G1-4 Z park. 67 vsa vozila

125. 878020 Poslovna cona Ozare C G1-4 Z HŠ 18 833
878021 Poslovna cona Ozare C G1-4 Z HŠ 18 154 vsa vozila
878022 Poslovna cona Ozare O 878021 Z p.291/1 307 vsa vozila
878023 Poslovna cona Ozare O 878021 Z p.265/17 71 vsa vozila
878024 Poslovna cona Ozare O 878022 Z p.265/14 77 vsa vozila
878025 Poslovna cona Ozare O 878022 Z HŠ 19 111 vsa vozila
878026 Poslovna cona Ozare O 878022 Z p.289/5 39 vsa vozila
878027 Poslovna cona Ozare O 878022 Z p.263/15 74 vsa vozila

126. 878030 Kašnik–Areh–Popič C R1-227 Z HŠ 37 274
878031 Kašnik–Areh C R1-227 Z HŠ 37 220 vsa vozila
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ZP. 
ŠT.

CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ. 
V (m)

NAMEN 
UPORABE

DOLŽINA 
V SOS. 

OBČINAH
878032 Areh–Popič O 878031 Z HŠ 39 54 vsa vozila

127. 878040 Odcep Vrtec; Enota 
Celjska

C R1-227 Z HŠ 29A 115

878041 Odcep Vrtec; Enota 
Celjska

C R1-227 Z HŠ 29A 115 vsa vozila

128. 878070 Odcep Blok; Ronkova 6 C 378040 Z HŠ 6 42
878071 Odcep Blok; Ronkova 6 C 378040 Z HŠ 6 42 vsa vozila

129. 878080 Celjska cesta; Peruš–Štruc C 377090 Z HŠ 86 74
878081 Celjska cesta; Peruš–Štruc C 377090 Z HŠ 86 74 vsa vozila

130. 878090 Odcep Dvornik C R1-227 Z p.837/19 102
878091 Odcep Dvornik C R1-227 Z p.837/19 102 vsa vozila

131. 878110 Odcep Lidl O 378042 Z HŠ 37 60
878111 Odcep Lidl O 378042 Z HŠ 37 60 vsa vozila

132. 878120 Sodišče–Upravna enota–
parkirišče

C 378240 Z HŠ 21 211

878121 Sodišče–parkirišče C 378240 Z HŠ 2 70 vsa vozila
878122 Upravna enota–parkirišče C 378240 Z p.1080 63 vsa vozila
878123 Upravna enota–parkirišče O 878122 Z p.1080 78 vsa vozila

– spremeni kategorizacija javnih poti (JP) v mestu Slovenj 
Gradec tako, da se iz seznama javnih poti (JP) v mestu Slovenj 
Gradec izvzame naslednja javna pot (JP):

ZP. 
ŠT.

CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ. 
V (m)

NAMEN 
UPORABE

DOLŽINA 
V SOS. 

OBČINAH
1. 877010 TUS Kosi C 377220 Z HŠ 2A 90

877011 TUS Kosi C 377220 Z HŠ 2A 90 vsa vozila
107. 878240 Stari trg C 378050 Z HŠ 98 328

878241 Stari trg C 378050 Z HŠ 98 302 vsa vozila
878242 Stari trg O 878241 Z HŠ 91 26 vsa vozila

118. 878360 Ulica Dr. Stane Strnad C 878360 Z HŠ 8 84
878363 Ulica Dr. Stane Strnad C 878360 Z HŠ 8 84 vsa vozila

ter spremeni se navedba skupne dolžine javnih poti v mestu 
Slovenj Gradec tako, da se glasi:

»Skupaj: 19.647 m«.

5. člen
V 7. členu Odloka se spremeni in dopolni kategorizacija 

javnih poti (JP) v naseljih in med naselji tako, da se v seznamu 
javnih poti (JP) v naseljih in med naselji spremenijo, dopolnijo 
in dodajo naslednje javne poti (JP):

ZP. 
ŠT.

CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ. 
V (m)

NAMEN 
UPORABE

DOLŽINA 
V SOS. 

OBČINAH
1. 877230 Stari trg; Aberšek–Jakob C 377010 Z HŠ 230 1.370

877231 Aberšek–Jerlah C 377010 Z HŠ 230 1.170 vsa vozila
877232 Jerlah–Jakob O 877231 Z HŠ 231 200 vsa vozila

7. 878420 Čavk–Rihter–Hudej C 410120 C 112282 1553
878421 Čavk–Rihter–Hudej C 410120 C 112282 1553 vsa vozila

8. 878430 Pantner–Spodnja vas; 
Podgorje

C 377090 C 377040 2.515

878431 Pantner–Spodnja vas; 
Podgorje

C 377090 C 377040 2.515 vsa vozila

25. 878620 Vinarnik–Rek; Brda C 377130 Z HŠ 43 5.102
878622 Jesenik–Pleunik; Brda O 878621 Z HŠ 29 357 vsa vozila
878625 Pleunik–Žvikart; Brda O 878621 Z HŠ 29B 175 vsa vozila
878626 Plazl–Pogorevc; Brda O 878622 Z HŠ 261 138 vsa vozila
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ZP. 
ŠT.

CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ. 
V (m)

NAMEN 
UPORABE

DOLŽINA 
V SOS. 

OBČINAH
32. 878690 Turiško polje C 377130 Z HŠ 31 644

878691 Turiško polje C 377130 Z HŠ 31 644 vsa vozila
35. 878720 Star GD–Kranjčeva vas–

Kotnik
C 377130 C 377130 2.144

878723 Sv. Tomaž–Kotnik 
(Tomaška vas)

O 878721 Z HŠ 35B 97 vsa vozila

45. 878830 Šmartno; Lampret–Fišer C 377120 C G1-4 1105
878832 Šmartno; Lampret O 878831 Z HŠ 22 78 vsa vozila
878834 Šmartno; odcep Fišer C G1-4 Z HŠ 21A 44 vsa vozila

48. 878860 Šmartno; Gaber–Horvat C 377120 O 878831 142
878861 Šmartno; Gaber–Horvat C 377120 O 878831 142 vsa vozila

50. 878880 Cerkev–GD–OŠ 
(Šmartno)–Vrtec

C 377120 Z HŠ 69A 812

878881 Šmartno; Sv. Martin–GD–
OŠ Šmartno

C 377120 Z HŠ 69 141 vsa vozila

878882 Šmartno; AP obračališče–
Kobold

O 878881 Z HŠ 91 365 vsa vozila

878883 Šmartno; Pavlin–Tisnikar O 878882 Z HŠ 83 60 vsa vozila
878884 Šmartno; Naveršnik–

Smonkar
O 877882 Z HŠ 80 77 vsa vozila

878885 Odcep OŠ Šmartno C 377130 Z HŠ 68 55 vsa vozila
878886 Vrtec Šmartno O 878881 Z HŠ 69A 114 vsa vozila

57. 878960 Moric–Turičnik–Country 
Club Legen

C RT-932 Z HŠ 102B 620

878961 RT-932–Moric C RT-932 Z HŠ 102 363 vsa vozila
878962 Turičnik, Konečnik O 878961 Z HŠ 14 158 vsa vozila
878963 Cross Country Club Legen O 878961 Z p.400/55 99 vsa vozila

58. 878970 Brezova vas C RT-932 Z HŠ 112A 846
878971 Brezova vas; Kotnik–

Petelin
C RT-932 Z HŠ 112A 513 vsa vozila

878972 Brezova vas; odcep Rader O 878971 Z HŠ 108 207 vsa vozila
878973 Legen; Vornšek–Glamnik O 878971 Z HŠ 94G 126 vsa vozila

69. 879080 Pameče; Stradovnik–
Vrčkovnik

C 377200 Z HŠ 125C 275

879081 Pameče; Stradovnik–
Vrčkovnik

C 377200 Z HŠ 125C 275 vsa vozila

70. 879090 Pameče; odcep Blok C 377200 Z HŠ 124 68
879091 Pameče; odcep Blok C 377200 Z HŠ 124 68 vsa vozila

82. 879210 Novo naselje Pameče C 377100 Z HŠ 302 444
879211 Pameče; Beliš–Oskar C 377100 Z HŠ 304 253 vsa vozila
879212 Pameče; Gregor–Kete O 879211 Z HŠ 306 82 vsa vozila
879213 Pameče; Zmrzlikar–

Grudnik
O 879211 Z HŠ 290 71 vsa vozila

879214 Pameče; Strgar–Kozmus O 879211 Z HŠ 302 38 vsa vozila
88. 879270 G1-4–Duler C G1-4 Z HŠ 152 199

879271 G1-4–Duler C G1-4 Z HŠ 152 199 vsa vozila
89. 879280 Nove Krnice C 377120 Z HŠ 60B 1.146

879281 Nove Krnice C 377120 Z HŠ 60B 437 vsa vozila
879282 Nove Krnice O 879281 Z HŠ 60 147 vsa vozila
879283 Brezovnik–Kotnik (Krnice) O 879281 Z HŠ 59B 406 vsa vozila
879284 Krnice 2 O 879281 Z p.510/7 156 vsa vozila

94. 879350 OŠ Sele–Vrhe C 377020 C 377020 40
879351 OŠ Sele–Vrhe C 377020 C 377020 40 vsa vozila

98. 879420 Klanec–Perjakov vrh–
Hlade–Odcep Repnik

C-R1-227 Z HŠ 13A 1.377

879421 Klanec–Perjakov vrh C R1-227 Z HŠ 13A 1.175 vsa vozila
879422 Hlade–Odcep Repnik C 377020 C 112113 202 vsa vozila

127. 761620 Strgar–Turičnica–
Razborca

C 261080 Z HŠ 9 790 Mislinja
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UPORABE

DOLŽINA 
V SOS. 

OBČINAH
761621 Strgar–Turičnica–

Razborca
C 261080 Z HŠ 9 790 vsa vozila 2.641 m

131. 878600 Mislinjska Dobrava–
Ostroga

C R3-696 Z HŠ 91A 71

878601 Mislinjska Dobrava–
Ostroga

C R3-696 Z HŠ 91A 71 vsa vozila

132. 878890 Totovnik–meja med 
občinama–Pajer

C R3-696 O 950071 821 Velenje

878891 Totovnik–meja med 
občinama–Pajer

C R3-696 O 950071 821 vsa vozila 1457 m

134. 878140 Šmartno; Jurjec–Kristan C 377130 Z HŠ 106 94
878141 Šmartno; Jurjec–Kristan C 377130 Z HŠ 106 94 vsa vozila

135. 878730 Črnivnik–Hartman–
Čečovnik–Smrtnik–Črešnik

O 878722 C 377150 4.040

878731 Črnivnik–Hartman–
Smrtnik–Črešnik

O 878722 C 377150 3.118 vsa vozila

878732 Čečovnik–Hartman O 878731 O 878731 922 vsa vozila
136. 879310 Legen; Lampret (Elf) C 377180 Z HŠ 73A 206

879311 Legen; Lampret (Elf) C 377180 Z HŠ 73A 206 vsa vozila
137. 879340 Sele, Stari trg; Krevh–

Lužnic
C 377250 Z HŠ 265C 120

879341 Sele, Stari trg; Krevh–
Lužnic

C 377250 Z HŠ 265C 120 vsa vozila

138. 879360 Krnice 2; Krpač–Kadiš C 377120 Z p.509/2 36
879361 Krnice 2; Krpač–Kadiš C 377120 Z p.509/2 36 vsa vozila

139. 879380 Mislinjska Dobrava; odcep 
Krautberger

C 377070 Z HŠ 27 28

879381 Mislinjska Dobrava; odcep 
Krautberger

C 377070 Z HŠ 27 28 vsa vozila

140. 879410 Mislinjska Dobrava; 
Brešer–Smonkar

C 377150 Z HŠ 3 81

879411 Mislinjska Dobrava; 
Brešer–Smonkar

C 377150 Z HŠ 3 81 vsa vozila

ter spremeni se navedba skupne dolžine javnih poti v naseljih 
in med naselji tako, da se glasi:

»Skupaj: 102.997 m«.

6. člen
V 8. členu Odloka se spremeni in dopolni kategorizacija 

javnih poti za kolesarje (KJ) tako, da se v seznamu javnih poti 
za kolesarje (KJ) spremenijo in dopolnijo naslednje javne poti 
za kolesarje (KJ):

ZP. ŠT. CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ. 
V (m)

NAMEN 
UPORABE

DOLŽINA 
V SOS. 

OBČINAH
7. 987780 Turiška vas–meja Mislinja C 878690 C 761490 2.985 Mislinja

987781 Turiška vas–meja Mislinja C 878690 C 761490 2.985 kolesarji 1.061
8. 987790 Odcep Gams–Falež C 878310 C 378070 208

987791 Odcep Gams–Falež C 878310 C 378070 208 kolesarji

ter spremeni se navedba skupne dolžine javnih poti za kole-
sarje tako, da se glasi:

»Skupaj: 12.502 m«.

7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 

je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) prido-
bljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste 
št. 37162-3/2018-19 (507), z dne 17. 1. 2018.
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8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2018
Slovenj Gradec, dne 22. marca 2018

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

1644. Sklep o postopku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta kamnolom 
Gostenčnik Sele - Vrhe

Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o pro-
storskem načrtovanju (ZPNačrt; 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, 14/15 
– ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečišče-
no besedilo) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno 
besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne občine Slo-
venj Gradec sprejel

S K L E P
o postopku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta kamnolom  
Gostenčnik Sele - Vrhe

I.
Namen sklepa in pravna podlaga

S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta kamnolom Gostenčnik Sele - 
Vrhe (v nadaljevanju OPPN).

Pravno podlago za izvedbo postopka priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Sotočje (Uradni list 
RS, št. 75/01, 87/03 – sprememba) predstavlja 57. člen Zakona 
o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; 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, 14/15 – 
ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2).

II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem OPPN 

kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe
Investitor želi, s ciljem zagotavljanja dolgoročne stabil-

nosti dobave mineralnih surovin, na obravnavanem območju 
nadaljevati svojo obstoječo dejavnost pridobivanja mineralnih 
surovin in njene predelave (betonarna). V ta namen mora pri-
dobiti pravico do izkoriščanja mineralnih surovin (rudarsko pra-
vico), ki jo je mogoče pridobiti samo pod pogoji in na način, ki 
jih določa Zakon o rudarstvu (ZRud) (Uradni list RS, št. 56/99, 
46/04, 98/04 UPB-1, 68/08 ZRud-B) (v nadaljevanju ZRud) in 
njegovi podzakonski akti. Eden izmed osnovnih pogojev za 
podelitev rudarske pravice je ustrezna opredelitev prostora v 
občinskih prostorskih aktih. V Občinskem prostorskem načrtu 
Mestne občine Slovenj Gradec (odlok objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 65/17, nadaljevanju OPN) sta ONRP in PNRP ustrezno 
opredeljeni, z odlokom OPN pa je predvidena izdelava OPPN, 
zato je le-tega potrebno izdelati.

OPPN mora določiti pogoje za širitev in razvoj osnovne 
dejavnosti izkoriščanja in opustitve izkoriščanja mineralne su-
rovine:

a. Izkoriščanje mineralne surovine iz kamnoloma, ki skla-
dno z ZRud (2. člen, točka 1.3.) vključuje izvedbo del, katerih 

namen je pridobivanje, obogatitev in skladiščenje mineralnih 
surovin kar pomeni širitev in razvoj pridobivalnega prostora 
tehničnega kamna (dolomita), eventualno možnost združitve 
obeh kamnolomov (severnega/Gostenčnik in južnega/Sele), 
prostorske in okoljske pogoje izkoriščanja tehničnega kamna 
– torej pridobivanja, obogatitve (ki v vključuje tudi razvoj obsto-
ječe betonarne) in skladiščenje, vključno z vsemi potrebnimi 
objekti in napravami ter vso potrebno infrastrukturo.

b. Opustitev izkoriščanja mineralne surovine, ki skladno 
z ZRud (2. člen, točka 1.4.) vključuje vsa potrebna dela, ki 
jih je potrebno izvesti z namenom sanacije okolja, degradi-
ranega zaradi pridobivanja, bogatenja in skladiščenja mine-
ralnih surovin ter vzpostavitve prejšnjega stanja ali drugačne 
sanacije, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, da se 
po zapustitvi kamnoloma vzpostavi za opravljanje drugih 
dejavnosti primerna raba prostora kar pomeni celovito, spro-
tno in končno sanacijo obeh oziroma enega, združenega 
kamnoloma vključno z vsemi potrebnimi posegi, ki jih je za 
to potrebno izvesti.

OPPN lahko določi tudi pogoje za širitev in razvoj spre-
mljajočih dejavnosti v okviru določil OPN.

V OPN je celotno območje občine razdeljeno na enote 
urejanja prostora. Območje kamnoloma sodi v enoto ureja-
nja prostora SE – 01 (kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe) z 
opredeljeno osnovno namensko rabo (v nadaljevanju ONRP) 
druga zemljišča in opredeljeno podrobnejšo namensko rabo 
prostora (v nadaljevanju PNRP) območja mineralnih surovin, ki 
so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja izkoriščenja 
mineralnih surovin kot površine nadzemnega pridobivalnega 
prostora z oznako LN.

V OPN je določeno tudi, da je za enoto SE – 01 predvi-
dena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta, 
pri čemer je potrebno upoštevati podane usmeritve za SE – 01 
kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe (podrobnejša namenska 
raba prostora: LN):

(1) Osnovna dejavnost v enoti urejanja prostora SE – 01 
– kamnolom Gostenčnik - Sele je rudarjenje.

(2) Dopustna je združitev in obratovanje kamnolomov 
Gostenčnik in Sele.

(3) Izvaja se sprotna sanacija kamnoloma v skladu z idej-
no zasnovo glede izkoriščanja in sanacije pri širitvi in združitvi 
kamnoloma tehničnega kamna – dolomita Gostenčnik - Sele.

(4) Na najožjem vodovarstvenem območju (VVO I) je tre-
ba za posege v prostor (gradnjo) upoštevati tudi 6. do 10. člen 
Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodono-
snikov na območju Slovenj Gradca.

S tem sklepom se opredelijo vsebina in obseg OPPN, 
postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja 
prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene pro-
storske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih ak-
tivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo 
naloge. Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku 
skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; 
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, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) 
in Pravilnika o vsebini in obliki in načinu priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 
61/17 – ZUreP-2).

III.
Območje OPPN kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe
Območje OPPN vključuje naslednje zemljiške parcele, 

vse k.o. Sele: 650/1, 650/3 in 651/1 v obsegu cca 97.000 m2 
oziroma zaokroženo cca 10 ha. Zaradi navezovanja na ob-
činsko prometno omrežje pa je potrebno obravnavati širše 
območje, ki poleg že naštetih parcel obsega še dele naslednjih 
zemljiških parcel, vse k.o. Sele: 645, 648, 654, 654/3, 656/4, 
849, 850 in 854/12.

Območje predvidenega OPPN in območje dostopa do 
občinskih cest ni v lasti investitorja. Skladno z zakonodajo je 
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prostorske akte dopustno izdelovati na zemljiščih, ki niso v 
lasti investitorja vendar je zaradi zagotavljanja in smiselnosti 
načrtovanja nadaljnjega razvoja dejavnosti nujno ta razmerja 
urediti.

Območje OPPN kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe se v 
fazi izdelave lahko spremeni.

IV.
Način pridobitve strokovnih rešitev

Pri izdelavi OPPN se upošteva Strokovna podlaga 
št. AP/151/2018 – OPPN/SP z dne maj 2018, ki jo je izdelalo 
podjetje Atelje Piano, atelje krajinske arhitekture, Saša Pia-
no s.p. iz Velenja in Idejna zasnova za izkoriščanje in sanacijo 
pri širitvi – združitvi kamnoloma tehničnega kamna – dolomita 
Gostenčnik – Sele ter strokovne podlage za dopolnitev oziroma 
spremembo prostorskega akta Občine Slovenj Gradec, vodja 
projekta Vladimir Železnikar, univ. dipl. inž. rud., št. projekta 
5-9/09-VŽ, Ljubljana, september 2009.

Poleg teh strokovnih podlag se v možnem obsegu upo-
števajo in uporabijo že izdelane strokovne podlage, v kolikor 
so ustrezno ažurne in skladne z OPN MOSG ter veljavnimi 
predpisi za posamezna območja.

V postopku priprave OPPN se lahko zagotovijo tudi druge 
strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo 
je treba razrešiti.

Prostorske ureditve OPPN bodo temeljile na:
– analizi stanja prostora in dejanske rabe,
– idejni zasnovi prostorske ureditve območja na podlagi 

pobude investitorja in programskih izhodišč občine,
– idejni zasnovi predvidenih objektov,
– idejni zasnovi krajinskih ureditev,
– idejnih rešitvah prometnega priključevanja na javno 

cestno omrežje,
– idejnih rešitvah komunalne infrastrukture, znotraj in 

zunaj območja urejanja.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile 

variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno 
primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in eko-
nomskega vidika.

Za izdelavo OPPN se uporabijo geodetske podlage, 
ki jih je izdelalo podjetje Geoid Geodetski inženiring d.o.o. 
2014. Geodetski načrt kamnoloma Sela Vrhe, št. načrta GE-
ODIT2014-011.

V.
Roki za pripravo OPPN kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe

Postopek priprave, izdelave in sprejema OPPN kamno-
lom Gostenčnik Sele - Vrhe bo potekal po naslednjih fazah:

Faza Rok
Objava sklepa o začetku priprave OPPN 
kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe

Maj 2018

Izdelava osnutka OPPN kamnolom 
Gostenčnik Sele - Vrhe

Julij 2018

Pridobivanje smernic nosilcev urejanja 
prostora in odločbe MOP o potrebnosti 
izdelave celovite presoje vplivov OPPN 
kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe 
(v nadaljevanju: CPVO) 

Avgust 2018

Izdelava vseh strokovnih podlag skladno 
z zahtevami v pridobljenih smernicah  
ter izdelava dopolnjenega osnutka OPPN 
kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe 
s smernicami nosilcev urejanja prostora 
in izdelava gradiva za javno razgrnitev

Oktober 2018

Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 15 dni
Javna razgrnitev in javna obravnava 
dopolnjenega osnutka OPPN kamnolom 
Gostenčnik Sele - Vrhe

December 
2018

Faza Rok
Proučitev stališč do pripomb in zavzetje 
stališč do njih ter dopolnitev odloka o OPPN 
kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe s stališči 
iz javne razgrnitve 

Januar 2019

Izdelava predloga OPPN kamnolom 
Gostenčnik Sele - Vrhe

Februar 2019

Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja 
prostora na dopolnjen predlog odloka o 
OPPN kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe

Marec 2019

Priprava usklajenega predloga OPPN 
kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe

April 2019

Obravnava in sprejem odloka o OPPN 
kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe Sotočje 
na občinskem svetu

Maj 2019

Objava odloka o OPPN kamnolom 
Gostenčnik Sele - Vrhe v Uradnem listu RS

Julij 2019

Izdelava končnega elaborata OPPN 
kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe

15 dni

Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni 
od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora oziroma od 
vseh sodelujočih v postopku izdelave OPPN kamnolom Go-
stenčnik Sele - Vrhe. V kolikor bo potrebna izvedba celovite 
presoje vplivov na okolje, bo postopek potekal istočasno z 
izdelavo OPPN kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe, čemur se 
bodo prilagodile navedene faze in roki. V primeru spremembe 
zakonodaje oziroma predpisov, ki bi vplivali na postopek ter 
vsebino izdelave OPPN kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe, se 
le ta lahko ustrezno prilagodi.

VI.
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovanje 

OPPN kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice za 

pripravo OPPN kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljub-

ljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 

Oddelek porečja reke Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor
– Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, 

Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območ-

na enota Maribor, Slomškov trg 6, Maribor
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino 

(Maistrova 10, 1000 Ljubljana)
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastruktu-

ro, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana 
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-

vanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-

rektorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 
1000 Ljubljana

– Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, Vo-
rančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec

– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 
cesta 61, 1000 Ljubljana

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (po-
dročje rudarstva), Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana.

Lokalni nosilci urejanja prostora so:
– Mestna občina Slovenj Gradec, Oddelek za gospodar-

stvo, gospodarsko infrastrukturo, gospodarjenje s premože-
njem in promet, Referat gospodarskih javnih služb in infrastruk-
ture, Šolska ulica 5, 2280 Slovenj Gradec

– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Pame-
če 177 A, 2380 Slovenj Gradec

– Elektro Celje, za PE Slovenj Gradec, Vrunčeva 2a, 
3000 Celje (distribucija električne energije).
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V postopku sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na 
okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana.

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so po-
trebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske 
ureditve. V kolikor bi se v postopku izdelave OPPN kamnolom 
Gostenčnik Sele - Vrhe izkazalo, da ureditve posegajo v pri-
stojnost posameznega nosilca urejanja prostora, se le tega 
vključi v postopek, da poda smernice in kasneje mnenje na 
predlog odloka.

VII.
Financiranje priprave OPPN kamnolom  

Gostenčnik Sele - Vrhe
Pripravo OPPN kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe finan-

cira pobudnik Verdis d. o. o., Sele 22, 2380 Slovenj Gradec.

VIII.
Objava sklepa

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na svetovnem spletu (http://www.slovenjgradec.si) in začne 
veljati z dnem objave.

Št. 350-0016/2018
Slovenj Gradec, dne 15. maja 2018

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

1645. Sklep o postopku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu 
Sotočje

Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o pro-
storskem načrtovanju (ZPNačrt; 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, 14/15 
– ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno preči-
ščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno 
besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne občine Slo-
venj Gradec sprejel

S K L E P
o postopku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o ureditvenem načrtu Sotočje  
(Uradni list RS, št. 75/01, 87/03 – sprememba)

I.
Namen sklepa in pravna podlaga

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Sotočje (Uradni list 
RS, št. 75/01, 87/03 – sprememba).

Pravno podlago za izvedbo postopka priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Sotočje (Uradni list 
RS, št. 75/01, 87/03 – sprememba) predstavlja 57. člen Zakona 
o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; 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, 14/15 – 
ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2).

Spremembe in dopolnitve akta se sprejemajo skladno z 
61.a členom ZPNačrt-a po skrajšanem postopku.

II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem sprememb  

in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Sotočje  
(Uradni list RS, št. 75/01, 87/03 – sprememba)

Mestna občina Slovenj Gradec je leta 2001 sprejela Odlok 
o ureditvenem načrtu (v nadaljevanju UN) Sotočje (Uradni list 
RS, št. 75/01), ki je določal merila in pogoje prostorske regu-
lacije za prenovo, dopolnilno gradnjo in komunalno sanacijo 
ureditvenega območja industrijske cone v sotočju reke Mislinje 
in Suhadolnice.

Leta 2003 je občina sprejela spremembo in dopolnitev 
Odloka o ureditvenem načrtu Sotočje, ki je objavljena v Urad-
nem listu RS, št. 87/03. Sprememba zajema dopolnitev meril 
in pogojev, ki zajemajo območje objektov, ki so v ureditvenem 
načrtu zajeti v funkcionalnih enotah F3 in F5, in sicer objekt 
Koroških pekarn in objekte, kjer se opravljajo tehnični pregledi 
in prodaja vozil ter vogalni objekt na križišču Francetove in 
Kidričeve ulice, ki se zavrti na paralelno gradbeno linijo.

Zaradi spremenjenih gospodarskih razmer in gradnje se-
verne obvoznice je v skrajnem severnem delu območja UN 
Sotočje občina leta 2012 sprejela še drugo spremembo in 
dopolnitev UN Sotočje, in sicer na delu zemljišča, ki na severu 
in zahodu meji na občinsko cesto, na vzhodu na državno cesto, 
na jugu pa na obstoječe poslovno trgovsko območje.

Mestna občina Slovenj Gradec je konec leta 2017 sprejela 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj 
Gradec (v nadaljevanju OPN MOSG) (Uradni list RS, št. 65/17). 
Nekoč območje namenjeno industriji, je po novem razdeljeno 
na tri enote urejanja prostora (v nadaljevanju EUP), in sicer na 
SG-76, SG-120 in SG-86. Spremenjena pa je tudi podrobnejša 
namenska raba prostora. V enotah SG-76, SG-120 in delu 
SG-86 je podrobnejša namenska raba prostora IG – gospo-
darske cone. V delu SG-86, v pasu neposredno ob Francetovi 
cesti, je podrobnejša namenska raba prostora CU – osrednja 
območja centralnih dejavnosti. V tem delu je UN Sotočje ne-
skladen z OPN MOSG, zato smo odlok v tem delu razveljavili. 
Gradnja objektov je v tem delu dopustna v skladu s Prostorsko 
izvedbenimi pogoji – PIP-i (Uradni list RS, št. 65/17).

Lastnik območja zemljišč, ki so predmet sprememb in 
dopolnitev odloka želi ohraniti dosedanjo namembnost objek-
tov (avtomehanične delavnice, objekti namenjeni opravljanju 
tehničnih pregledov in prodaji vozil ter jo dopolniti s sorodnimi 
dejavnostmi, ki bodo še izboljšale celovitost ponudbe. Željo ima 
zgraditi avtopralnico in objekt namenjen sušenju ter sesanju 
avtomobilov. Obstoječe objekte v katerih že opravlja dejavnost, 
pa obnoviti oziroma dozidati za potrebe maksimiranja in izbolj-
šanja delovnih procesov.

Obstoječa dejavnost kot tudi dejavnost objektov, ki jih 
investitor želi zgraditi, sovpada z osnovno dejavnostjo, ki je 
predvidena v OPN MOSG za gospodarske cone – IG. V teh 
conah je predvidena gradnja objektov katere osnovna de-
javnost je obrtništvo, trgovina, storitve, poslovne dejavnosti, 
gradbeništvo, promet in skladiščenje.

V delu, kjer je obstoječi odlok razveljavljen, zaradi spre-
menjene podrobnejše namenske rabe prostora, se v postopku 
sprememb in dopolnitev odloka načrtuje gradnja objektov, ki so 
skladni z OPN MOSG in jih je dopustno graditi v območju CU.

Obstoječi odlok tovrstne gradnje oziroma širitve objektov 
ne dopušča, zato je potrebno predhodno sprejeti spremembo 
in dopolnitev UN Sotočje. Spremembe in dopolnitve se nana-
šajo tako na grafični kot tekstualni del odloka. Parcele, ki bodo 
vključene v ureditveno območje sprememb in dopolnitev UN 
Sotočje so v privatni lasti.

S tem sklepom se opredelijo vsebina in obseg sprememb 
in dopolnitev UN Sotočje, postopek in roki priprave, seznam 
pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku 
načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in 
nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih 
finančnih sredstev za izvedbo naloge. Priprava sprememb in 
dopolnitev UN Sotočje bo potekala po predpisanem postopku 
skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; 
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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, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) 
in Pravilnika o vsebini in obliki in načinu priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 
61/17 – ZUreP-2).

III.
Območje sprememb in dopolnitev UN Sotočje

Območje sprememb in dopolnitev UN Sotočje zajema 
parcele s parcelnimi številkami 244/50, 244/49, 209/1, 244/2, 
213/7, 244/48, 207/3 in 207/4 vse k.o. Slovenj Gradec (850) in 
meri skupaj 12.253 m2.

Sestavni del teh sprememb in dopolnitev UN Sotočje so 
tudi zemljišča izven območja urejanja, ki bi bila v nadaljnjem 
postopku priprave prostorskega akta ugotovljena kot potrebna 
za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest, 
zagotavljanje intervencijskih mest ter izvedbo komunalnih pri-
ključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture potrebnih 
za komunalno opremljanje območja ter nujne morebitne proti-
erozijske ukrepe in vodnogospodarske ureditve.

Območje sprememb in dopolnitev UN Sotočje se v fazi 
izdelave lahko spremeni.

IV.
Način pridobitve strokovnih rešitev

Pri izdelavi sprememb in dopolnitev UN Sotočje se upo-
števa strokovna podlaga, ki jo je izdelalo podjetje ARH DEKO 
d. o. o. iz Slovenj Gradca. Poleg te strokovne podlage se v 
možnem obsegu upoštevajo in uporabijo že izdelane strokovne 
podlage, v kolikor so ustrezno ažurne in skladne z OPN MOSG 
ter veljavnimi predpisi za posamezna območja.

V postopku priprave sprememb in dopolnitev UN Sotočje 
se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja 
iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v spremembah 
in dopolnitvah UN Sotočje.

Prostorske ureditve sprememb in dopolnitev UN Sotočje 
bodo temeljile na:

– analizi stanja prostora in dejanske rabe
– idejni zasnovi prostorske ureditve območja na podlagi 

pobude investitorja in programskih izhodišč občine
– idejni zasnovi predvidenih objektov
– idejni zasnovi krajinskih ureditev
– idejnih rešitvah prometnega priključevanja na javno 

cestno omrežje
– idejnih rešitvah komunalne infrastrukture, znotraj in 

zunaj območja urejanja.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile 

variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno 
primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in eko-
nomskega vidika.

Za izdelavo sprememb in dopolnitev UN Sotočje se upo-
rabijo geodetske podlage, ki so bile podlaga za izdelavo Stro-
kovne podlage št. 11E/2018.

V.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev UN Sotočje
Postopek priprave, izdelave in sprejema sprememb in 

dopolnitev UN Sotočje bo potekal po naslednjih fazah:
Faza Rok
Objava sklepa o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev UN Sotočje Maj 2018
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev UN 
Sotočje 50 dni
Pridobivanje smernic nosilcev urejanja 
prostora in odločbe MOP o potrebnosti 
izdelave celovite presoje vplivov sprememb 
in dopolnitev UN na okolje (v nadaljevanju: 
CPVO) 30 dni

Faza Rok
Izdelava vseh strokovnih podlag skladno 
z zahtevami v pridobljenih smernicah 
ter izdelava dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev UN s smernicami nosilcev 
urejanja prostora in izdelava gradiva za javno 
razgrnitev 45 dni

Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 15 dni

Javna razgrnitev in javna obravnava 
sprememb in dopolnitev UN Sotočje 25 dni

Proučitev stališč do pripomb in zavzetje stališč 
do njih ter dopolnitev odloka o spremembah 
in dopolnitvah UN s stališči iz javne razgrnitve 30 dni

Izdelava predloga sprememb in dopolnitev 
UN Sotočje 20 dni

Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora 
na dopolnjen predlog odloka o spremembah 
in dopolnitvah UN Sotočje 30 dni

Priprava usklajenega predloga sprememb 
in dopolnitev UN Sotočje 30 dni

Obravnava in sprejem odloka o spremembah 
in dopolnitvah UN Sotočje na občinskem svetu 60 dni

Objava odloka o spremembah in dopolnitvah 
UN Sotočje v Uradnem listu RS 30 dni

Izdelava končnega elaborata sprememb 
in dopolnitev UN Sotočje 15 dni

Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni 
od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora oziroma od 
vseh sodelujočih v postopku izdelave sprememb in dopolnitev 
UN Sotočje. V kolikor bo potrebna izvedba celovite presoje 
vplivov na okolje, bo postopek potekal istočasno z izdelavo 
sprememb in dopolnitev UN Sotočje, čemur se bodo prilagodile 
navedene faze in roki. V primeru spremembe zakonodaje ozi-
roma predpisov, ki bi vplivali na postopek ter vsebino izdelave 
sprememb in dopolnitev UN Sotočje, se le ta lahko ustrezno 
prilagodi.

VI.
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice  

za načrtovanje sprememb in dopolnitev UN Sotočje
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice za 

pripravo sprememb in dopolnitev UN Sotočje so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljub-

ljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 

Oddelek porečja reke Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, 

Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območ-

na enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, 

Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana 
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-

vanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Plinovodi d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 

p.p. 3720, 1001 Ljubljana
Lokalni nosilci urejanja prostora so:
– Mestna občina Slovenj Gradec, Oddelek za gospodar-

stvo, gospodarsko infrastrukturo, gospodarjenje s premože-
njem in promet, Referat gospodarskih javnih služb in infrastruk-
ture, Šolska ulica 5, 2280 Slovenj Gradec

– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Pame-
če 177 A, 2380 Slovenj Gradec

– Elektro Celje, za PE Slovenj Gradec, Vrunčeva 2a, 
3000 Celje (distribucija električne energije).
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V postopku sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na 
okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana.

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so po-
trebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske 
ureditve. V kolikor bi se v postopku izdelave sprememb in 
dopolnitev izkazalo, da ureditve posegajo v pristojnost posame-
znega nosilca urejanja prostora, se le tega vključi v postopek, 
da poda smernice in kasneje mnenje na predlog odloka.

VII.
Financiranje priprave sprememb in dopolnitev UN Sotočje

Pripravo sprememb in dopolnitev UN Sotočje financira 
pobudnik Avtoservis d. o. o., Kidričeva 4, 2380 Slovenj Gra-
dec.

VIII.
Objava sklepa

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na svetovnem spletu (http://www.slovenjgradec.si) in začne 
veljati z dnem objave.

Št. 350-0014/2018
Slovenj Gradec, dne 14. maja 2018

Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

ŠKOFLJICA

1646. Sklep o izdelavi spremembe Odloka 
o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 
9/1 in VO 9/2 za funkcionalne enote F12 do F21

Na podlagi 57., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt) – (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, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. 
US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 ZUreP-2) ter 7. in 30. člena 
Statuta Občine Škofljice (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) 
razglašam

S K L E P
o izdelavi spremembe Odloka o zazidalnem 
načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2  

za funkcionalne enote F12 do F21

1. člen
Ocena stanja in razlogi za izdelavo OPPN

(1) Obravnavano območje se ureja z Odlokom o zazidal-
nem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO 9/2 – Podjetniško 
obrtna cona Škofljica (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08, 26/12, 
58/13, 54/15, 50/16, 50/17), v nadaljevanju ZN. Po navedenem 
dokumentu obsega območje, kjer so načrtovane spremembe 
funkcionalne enote F12 do F21. Na navedenem območju je 
v tem trenutku možna gradnja obrtno, servisnih, poslovnih, 
proizvodnih ter skladiščnih objektov v obsegu drobnega gospo-
darstva, gradnja trgovskih, gostinskih, servisnih objektov, ter 
objektov za spremljajoče dejavnosti, ki so vezane na osnovno 
obrtno, poslovno ali proizvodno dejavnost.

(2) Investitor želi s spremembo zazidalnega načrta do-
polniti pogoje gradnje na zemljiščih funkcionalnih enot F12 
do F21.

2. člen
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN 

sta Zakon 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, 35/13 – skl. US, 76/14 
– odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 ZUreP-2) in Odlok o ob-
činskem prostorskem načrtu Občine Škofljica (Uradni list RS, 
št. 56/15, 102/15, 17/16, 50/16, 74/16, 34/17).

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostor-
skem načrtovanju omogoča izvedbo skrajšanega postopka, 
če gre za spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za posamične posege v prostor, ki ne 
vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na 
rabo sosednjih zemljišč in objektov. S predvidenimi posegi se 
ne vpliva na celovitost prostorske ureditve in tudi ni predvidenih 
vplivov na rabo sosednjih zemljišč in objektov.

3. člen
Območje izdelave prostorskega načrta

Območje izdelave spremembe zazidalnega načrta obse-
ga zemljišča funkcionalnih enot F12 do F21. Približna velikost 
ureditvenega območja je 8,6 ha.

4. člen
Način pridobivanja strokovnih rešitev

V okviru strokovnih rešitev se prouči in prikaže možnosti 
izrabe in oblikovanja območja. Pri izdelavi strokovnih rešitev se 
poleg pogojev na samem območju, upošteva še navezavo na 
kontaktna območja, oziroma se mora zagotoviti, da predvideni 
posegi ne vplivajo na celovitost prostorske ureditve.

5. člen
Predmet in izhodišča

(1) Predmet izdelave spremembe zazidalnega načrta je 
določitev pogojev gradnje na zemljiščih funkcionalnih enot F12 
do F21.

(2) Izhodišča za realizacijo načrtovanega programa so: 
– upoštevanje namenske rabe prostora, določene z ve-

ljavnim zazidalnim načrtom,
– upoštevanje obstoječega stanja in lege v prostoru ter 

prostorskih omejitev, ki iz tega izhajajo,
– upoštevanje prometne ureditve območja in predvidenih 

navezav območja na javno cestno omrežje,
– upoštevanje omejitev, ki izhajajo iz smernic, ki jih izdajo 

nosilci urejanja prostora.

6. člen
Okvirni plan za pripravo sprememb in dopolnitev ZN in 

njihovih posameznih faz:
– izdelava strokovnih podlag in osnutka,
– vloga za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora,
– pridobitev smernic (15 dni),
– pridobitev mnenja glede potrebnosti izvedbe celovite 

presoje vplivov na okolje – CVPO (15 dni),
– javno naznanilo o javni razgrnitvi (7 dni pred javno 

obravnavo),
– javna razgrnitev in javna obravnava (15 dni),
– stališča do pripomb, seznanitev lastnikov,
– pridobitev mnenj (15 dni),
– izdelava usklajenega predloga za sprejem na občin-

skem svetu,
– sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah ZN, ob-

java odloka.
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CVPO, se faze od 

faze pridobivanja smernic in roki ustrezno spremenijo.

7. člen
Postopki občine pri pripravi osnutka in nosilci urejanja 

prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
(1) Občina pripravi osnutek sprememb in dopolnitev ZN 

na podlagi stanja v prostoru in strokovnih rešitev.



Stran 5164 / Št. 34 / 21. 5. 2018 Uradni list Republike Slovenije

(2) Občina pošlje osnutek sprememb ZN Ministrstvu za 
okolje in prostor RS. Ministrstvo v 15 dneh občini pisno spo-
roči, če je v okviru izdelave spremembe zazidalnega načrta 
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

(3) Občina pošlje osnutek sprememb ZN nosilcem ure-
janja prostora in jih pozove, da v roku 15 dni, podajo smer-
nice. Če smernic v predpisanem roku ne pošljejo se šteje, 
da jih nimajo. 

(4) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za 
načrtovanje so:

(a) Upravljalci javne komunalne infrastrukture  
– Vodovodno omrežje: JP Vodovod-Kanalizacija, vodo-

vod, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
– Kanalizacijsko omrežje: JP Vodovod-Kanalizacija, 

kanalizacija, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
– Elektro omrežje: Elektro Ljubljana, Distribucijska eno-

ta Ljubljana okolica, Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana
– Energetsko omrežje: Energetika Ljubljana, Oskrba s 

plinom, Verovškova 70, 1000 Ljubljana
– Telekomunikacijsko omrežje: Telekom Slovenije, PE 

Ljubljana, Stegne 19, 1000 Ljubljana
– Odvoz odpadkov: Snaga, Povšetova 6, 1000 Ljub-

ljana
(b) Področje varovanja in omejitev  
– Gospodarjenje z vodami: Ministrstvo za okolje in 

prostor, ARSO; Vojkova 1B, 1000 Ljubljana
– Zaščita in reševanje: Ministrstvo za obrambo RS, 

Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 
1000 Ljubljana

– Varovanje narave: Zavod RS za varstvo narave – Ob-
močna enota Ljubljana; Kersnikova 3, 1000 Ljubljana

– Varovanje kulturne dediščine: Zavod za varstvo kul-
turne dediščine RS – Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 
1000 Ljubljana

– Prometne infrastruktura – občinske javne ceste: Ob-
čina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.

8. člen
Obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem
(1) Pripravljavec izdelave spremembe in dopolnitve ZN, 

nosilec organizacijskih in postopkovnih aktivnosti je Občina 
Škofljica.

(2) Pobudnik izdelave je zasebni investitor, ki nosi stro-
ške izdelave spremembe zazidalnega načrta.

9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije in se objavi tudi na spletni 
strani Občine Škofljica.

Št. 007-23/2018
Škofljica, dne 9. maja 2018

Župan 
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

ZAGORJE OB SAVI

1647. Odlok o postopku sofinanciranja letnega 
programa športa v Občini Zagorje ob Savi

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa 
v Repub liki Sloveniji za obdobje 2014–23, (Uradni list RS, 
št. 26/14) in 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni 
list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 
23. seji dne 14. 5. 2018 sprejel

O D L O K
o postopku sofinanciranja letnega programa 

športa v Občini Zagorje ob Savi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina Odloka)

Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa 
v Občini Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: Odlok) določa javni 
interes v športu, mehanizme za njegovo uresničevanje ter or-
gane, ki so zanj pristojni na področju športa v Občini Zagorje ob 
Savi (v nadaljevanju: občina) v okviru letnega programa športa 
(v nadaljevanju: LPŠ).

2. člen
(opredelitev javnega interesa v športu)

Javni interes v športu obsega naloge nacionalnega in 
lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu 
športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagota-
vljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom 
in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v 
občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s 
prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresni-
čuje tako, da se:

– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za 
sofinanciranje LPŠ,

– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne 
objekte in površine za šport v naravi,

– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj 
vseh področjih športa.

3. člen
(izvajalci LPŠ)

Izvajalci LPŠ po tem Odloku so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,
– zavodi za šport,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo 

športne programe določene z LPŠ,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejav-

nosti v športu v RS,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za 

opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, 

delujejo za splošno koristen namen in
– zasebni športni delavci.

4. člen
(pravica do sofinanciranja)

(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinan-
ciranja na področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v občini,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ 

(v nadaljevanju: JR) najmanj eno leto registrirani v skladu z ve-
ljavnimi predpisi, ena od registriranih dejavnosti pa je izvajanje 
športnih programov,

– izvajajo športne programe in področja skladno z Odlo-
kom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na javni razpis (v nadalje-
vanju: JR) ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,

– imajo za prijavljene športne programe in področja špor-
ta:

– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter 
ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje 
strokovnega dela v športu,

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni 
viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,

– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) 
ter evidenco o udeležencih programov.
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(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi 
pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

5. člen
(opredelitev področij športa)

Za uresničevanja javnega interesa v športu se, v skladu 
s proračunskimi zmožnostmi in ob upoštevanju načela enake 
dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce, iz proračuna ob-
čine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:

1. ŠPORTNI PROGRAMI:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
– Obštudijske športne dejavnosti
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni 

in vrhunski šport
– Kakovostni šport
– Vrhunski šport
– Šport invalidov
– Športna rekreacija
– Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NA-

RAVI
– Novogradnje, posodobitve in investicijsko vzdrževanje 

športnih objektov
– Upravljanje in vzdrževanje obstoječih športnih objektov
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
– Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev 

v športu
– Statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v špor-

tu in strokovna podpora programov
– Založništvo v športu
– Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
– Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju 

športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
– Delovanje športnih društev in zvez na lokalni ravni
– Delovanje javnih zavodov za šport na lokalni ravni
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
– Športne prireditve
– Javno obveščanje o športu
– Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V 

ŠPORTU

6. člen
(letni program športa)

(1) LPŠ je dokument, ki opredeli športne programe in po-
dročja, ki so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, 
prepoznani kot javni interes občine.

(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, raz-
položljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske 
razmere v lokalnem športu, se v LPŠ določi:

– športne programe in področja, ki se v letu, za katerega 
se LPŠ sprejema, sofinancirajo iz občinskega proračuna,

– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih 
programov in področij,

– obseg in vrsto sofinanciranih športnih programov in 
področij,

– pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje športnih 
programov in področij v okviru LPŠ.

(3) Predlog LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave 
v sodelovanju s Strokovnim svetom Zavoda za šport v občini.

(4) LPŠ sprejme občinski svet.

7. člen
(komisija za izvedbo JR)

(1) Župan s sklepom ustanovi Komisijo za izvedbo JR (v 
nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz najmanj treh članov.

(2) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje 
lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem 
delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je 
potrebna navadna večina.

(3) Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti 

prejetih vlog,
– ocena vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v 

LPŠ, JR oziroma razpisni dokumentaciji,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih 

programov in področij,
– vodenje zapisnikov o svojem delu.
(4) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja 

za šport pristojen delavec občinske uprave.

8. člen
(javni razpis in razpisna dokumentacija)

(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem Odlokom in 
sprejetim LPŠ, občina izvede JR.

(2) Objava JR mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni 

izvajalci LPŠ),
– navedbo pogojev in meril za vrednotenje športnih 

programov/področij,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena 

sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način 

oddaje vlog,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do Odloka, LPŠ ter pogojev 

in meril,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.

9. člen
(postopek izvedbe JR)

(1) Občina besedilo JR in razpisno dokumentacijo objavi 
na svoji spletni strani. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši 
od štirinajst dni od objave JR.

(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako 
»ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. 
Vloga je lahko elektronska, če je tako določeno v JR. Način 
elektronske oddaje vloge se določi v razpisni dokumentaciji.

(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na 
način, kot je predviden v JR. Odpirajo se samo v roku pri-
spele vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku ter v 
vrstnem redu, po katerem so bile prejete.

Odpiranje vlog ni javno.
(4) Komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost 

vsake vloge glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s 
strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi 
zahtevani dokumenti.

(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posame-

zne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
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10. člen
(poziv za dopolnitev vloge)

(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog komisija v roku 
osmih dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile 
popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od 
prejema poziva.

(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji iz prejšnjega odstavka 
v roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep 
ni možna.

11. člen
(odločba o izbiri)

Na osnovi predloga komisije odločbo o izbiri izda pristojni 
organ občinske uprave. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev 
pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.

12. člen
(pritožbeni postopek: ugovor)

(1) Zoper odločbo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlo-
gah vlagatelji lahko podajo ugovor v roku osmih dni po prejemu 
odločbe. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji in merila za 
vrednotenje LPŠ.

(2) O ugovoru odloči župan v roku trideset dni od prejema. 
Odločitev župana je dokončna. O odločitvi župan obvesti tudi 
komisijo.

(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na 
Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset 
dni od vročitve odločbe.

(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z 
izbranimi izvajalci LPŠ.

13. člen
(objava rezultatov JR)

Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo na sple-
tni strani občine.

14. člen
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ)

(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofi-
nanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:

– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad izvedbo športnih programov/področij, 

namensko porabo sredstev in predvidene sankcije v primeru 
neizvajanja,

– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po 

pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena 

sredstva ali drugače krši pogodbo, ne more kandidirati za sred-
stva na naslednjem JR,

– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se izbrani izvajalec v roku osem dni ne odzove na 

poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je odstopil od vloge za 
sofinanciranje.

15. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)

(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati priznane športne pro-
grame in področja najmanj v obsegu, ki je opredeljen v pogodbi, 
sredstva pa nameniti za izbrani športni program in področje v 
skladu z JR.

(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb izvaja občinska uprava.

16. člen
(uporaba javnih športnih objektov in površin)

Prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za 
izvajanje LPŠ imajo pod enakimi pogoji:

– zavodi, ki izvajajo obvezni in razširjeni program v okviru 
vzgojno izobraževalnega procesa,

– športna društva, ki izvajajo LPŠ,
– športna društva s statusom društva v javnem interesu, 

ki ne izvajajo LPŠ.

III. PREHODNI DOLOČBI

17. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega Odloka)

Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok 
za vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi 
(UVZ, št. 6/2003 in Uradni list RS, št. 40/04).

18. člen
(veljavnost Pravilnika)

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

Št. 007-1/2018-1
Zagorje ob Savi, dne 14. maja 2018

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

1648. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
za območje Poslovno-trgovskega centra 
ob Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 
– ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – odl. US, 76/14 – odl. US in 
14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi 
(Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob 
Savi na 23. redni seji dne 14. 5. 2018 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah sprememb  

in dopolnitev zazidalnega načrta za območje 
Poslovno-trgovskega centra ob Cesti 9. avgusta 

v Zagorju ob Savi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve sprememb in do-

polnitev zazidalnega načrta za območje Poslovno-trgovskega 
centra ob Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi, v nadaljnjem 
besedilu: Zazidalni načrt, ki ga je pod številko projekta OPPN 
01/17 izdelalo podjetje AKA, d.o.o. Trbovlje v januarju 2018.

Te spremembe in dopolnitve so pripravljene kot Občinski 
podrobni prostorski načrt skladno z Zakonom o prostorskem 
načrtovanju.

II. MEJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vključuje 

zemljišča parcel 502/6 in 506, obe k.o. 1886 Zagorje mesto. 
Površina ureditvenega območja sprememb in dopolnitev zazi-
dalnega načrta obsega celotno območje zazidalnega načrta in 
znaša 9.541 m2.
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III. FUNKCIJA OBMOČJA TER POGOJI ZA IZRABO

3. člen
V 3. členu odloka se prvi odstavek spremeni, tako da se 

glasi:
V skladu z Občinskim prostorskim načrtom Občine Zagorje 

ob Savi je območje zazidalnega načrta opredeljeno kot enota 
urejanja ZS 2 s podrobnejšo namensko rabo območja centralnih 
dejavnosti.

Črta se tretji odstavek 3. člena odloka.

IV. POGOJI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV 
OZIROMA POSEGOV V PROSTOR

4. člen
V 4. členu odloka se prvi odstavek spremeni, tako da se 

glasi:
Program zazidalnega načrta za območje Poslovno trgovski 

center ob Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi, lahko razčlenimo na 
funkcionalno zaključeno zazidalna območja.

1. za Piramido kompleks A
2. za VDC kompleks B
3. proste površine
V 4. členu odloka se pri poglavju »ad1 Kompleks za Pirami-

do« spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
Se bo gradil v treh fazah, in sicer:
I. faza – Skladiščenje in tiskarna (kletni in pritlični del)
II. faza – Upravni objekt (nadstropje in podstrešje)
III. faza – Garaže in skladiščenje (pritličje)
V 4. členu odloka se pri poglavju »ad1 Kompleks za Pirami-

do« v odstavku »Okvirne netto površine« doda I. in II. faze:
V 4. členu odloka se pri poglavju »ad1 Kompleks za Pirami-

do« pred zadnjim stavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
Okvirne netto površine III. faze:
– polkrožna tlorisna oblika pritličje 260 m2

– dozidava obstoječega objekta v pritličju 75 m2.
V 4. členu odloka se pri poglavju »ad2 kompleks Varstveno 

delovnega centra« prvi stavek spremeni, tako da se glasi: Kom-
pleks se bo gradil fazno.

V 4. členu odloka se na koncu poglavja »ad2 kompleks 
Varstveno delovnega centra« doda naslednje besedilo:

Ob objektu VDC se načrtuje umestitev naslednjih objektov 
v kompleks VDC:

– nadstrešnica za kombije VDC-ja na južni strani kompleksa
– nadstrešnica za letni vrt v atriju VDC za potrebe aktivnosti 

varovancev
– nadstrešnici nad obstoječimi parkirišči na vzhodni strani 

VDC
– dozidava ob obstoječem objektu VDC na južni strani ena-

ke višine, kot je obstoječi objekt VDC (K+P+N) za potrebe doda-
tnih prostorov VDC.

V. REŠITVE PROMETNE, VODNOGOSPODARSKE  
IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

5. člen
V 5. členu odloka se pri poglavju 1. Motorni promet spremeni 

četrti odstavek, tako da se glasi:
Mirujočemu prometu, to je parkiranju, je na kompleksu A na-

menjeno 35 parkirnih mest, na kompleksu B pa 30 parkirnih mest, 
od tega so tri parkirna mesta namenjena invalidnim osebam. Par-
kirišča so locirana ob dovozni cesti na južni strani kompleksa B in 
vzhodni strani kompleksov A in B.

VI. ZAHTEVE GLEDE VARNOSTI OBJEKTOV IN NAPRAV V 
PRIMERU POŽARA, NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ

6. člen
Na koncu 7. člena odloka se doda nov odstavek:
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati smernice 

in pravilnike s področja gradnje objektov v potresnih območjih za 
območje seizmične intenzitete VII. stopnje MSC lestvici.

Za zaščito ljudi in premoženja pred vojnimi in drugimi ne-
varnostmi je potrebno kot dopolnilna zaščita ojačitev prve plošče.

Doda se novo poglavje ter nov člen odloka, ki se glasi:

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

7. člen
Obravnavano območje ne posega na registrirane enote kul-

turne dediščine.
V primeru, da zemljišče pred gradnjo ni predhodno razi-

skano, je potrebno omogočiti strokovni konservatorski arheološki 
nadzor nad zemeljskimi deli.

Zaradi priprave konservatorskega nadzora je investitor ozi-
roma izvajalec o točnem datumu zemeljskih del dolžan pisno 
obvestiti pristojno območno enoto ZVKDS deset dni pred samim 
pričetkom zemeljskih del.

Doda se novo poglavje ter nov člen odloka, ki se glasi:

VIII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ  
OD FUNKCIONALNIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

8. člen
Pri realizaciji tega načrta so dopustna odstopanja od teh-

ničnih rešitev, določenih s tem načrtom, če se pri nadaljnjem 
preučevanju programskih, prometnih, tehnoloških, geoloških, 
geomehanskih in drugih razmer poiščejo primernejše tehnične 
rešitve, s katerimi se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske 
razmere. Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti v nasprotju 
z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, 
ki jih le-ta zadevajo.

IX. KONČNE DOLOČBE

9. člen
Sestavni del tega odloka je tudi tekstualni in grafični del 

sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.

10. člen
Ostala določila odloka ter njegovih sprememb in dopolnitev 

ostajajo nespremenjena.

11. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno na 

vpogled pri Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.

12. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja 

pristojna inšpekcija.

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

Republike Slovenije.

Št. 350-5/2017-19
Zagorje ob Savi, dne 14. maja 2018

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

1649. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 17. člen Statuta Občine Zagorje ob Savi 
(Uradni list RS, št. 30/15), v zvezi s 23. členom Zakona o 
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 z vsemi 
spremembami in dopolnitvami) je Občinski svet Občine Zagorje 
ob Savi na 23. redni seji dne 14. 5. 2018 sprejel



Stran 5168 / Št. 34 / 21. 5. 2018 Uradni list Republike Slovenije

S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se nepremičninam:
– nepremičnini ID znak: parcela 1885 1032 (katastrska 

občina 1885 Potoška vas parcela 1032 v izmeri 306 m2)
– nepremičnini ID znak: parcela 1885 1033/1 (katastrska 

občina 1885 Potoška vas parcela 1033/1 v izmeri 1179 m2)
– nepremičnini ID znak: parcela 1885 1033/2 (katastrska 

občina 1885 Potoška vas parcela 1033/2 v izmeri 516 m2)
– nepremičnini ID znak: parcela 1885 1038 (katastrska 

občina 1885 Potoška vas parcela 1038 v izmeri 748 m2)
– nepremičnini ID znak: parcela 1885 1074/4 (katastrska 

občina 1885 Potoška vas parcela 1074/4 v izmeri 1814 m2) 
ukine status javnega dobra.

2. člen
Nepremičnine navedene v prejšnjem členu tega sklepa 

se po ukinitvi statusa javnega dobra prenesejo v last in posest 
Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob 
Savi, matična št. 5883890000.

3. člen
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra na 

podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti v skladu 
z ZGO-1 izda občinska uprava Občine Zagorje ob Savi. Po prav-
nomočnosti odločbe se pri zemljiškoknjižnem sodišču, preko por-
tala e-sodstvo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, predlaga 
vknjižba lastninske pravice v korist Občine Zagorje ob Savi.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-56/2018-1
Zagorje ob Savi, dne 14. maja 2018

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

1650. Sklep o imenovanju predsednika/ce, 
namestnika/ce predsednika/ce in članov ter 
namestnikov članov občinske volilne komisije

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), Zakona 
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 17. člena Statuta Občine Za-
gorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine 
Zagorje ob Savi na 23. redni seji dne 14. 5. 2018 sprejel

S K L E P
o imenovanju predsednika/ce, namestnika/ce 

predsednika/ce in članov ter namestnikov 
članov občinske volilne komisije

I.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi je obravnaval pre-

dlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o 
imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Zagorje 
ob Savi ter imenoval občinsko volilno komisijo v naslednji 
sestavi:

– Sašo Ostrožnik, univ. dipl. pravnik, stanujoč Loke pri 
Zagorju 27, 1412 Kisovec, za predsednika Občinske volilne 
komisije Občine Zagorje ob Savi,

– Sara Regancin, univ. dipl. pravnica, stanujoča Cankar-
jev trg 10a, 1410 Zagorje ob Savi, za namestnico predsednika 
Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,

– Vinko Mahne, prometni tehnik, stanujoč Trg Pohor-
skega bataljona 1b, 1412 Kisovec, za člana Občinske volilne 
komisije Občine Zagorje ob Savi,

– Tomaž Lavrič, IV. stopnja izobrazbe, upokojenec, sta-
nujoč Trg Pohorskega bataljona 1a, 1412 Kisovec, za na-
mestnika člana Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob 
Savi,

– Ivan Dobčnik, gradbeni tehnik, stanujoč Cesta 9. av-
gusta 28, 1410 Zagorje ob Savi, za člana Občinske volilne 
komisije Občine Zagorje ob Savi,

– Tjaša Polc, univ. dipl. politolog, stanujoča Cesta zma-
ge 22, 1410 Zagorje ob Savi, za namestnico člana Občinske 
volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,

– Jožef Priman, inženir strojništva, upokojenec, stanujoč 
Ulica talcev 12a, Zagorje ob Savi, za člana Občinske volilne 
komisije Občine Zagorje ob Savi,

– Nataša Omahne, višja upravna, upokojenka, stanujo-
ča Naselje na šahtu 45, 1412 Kisovec, za namestnico člana 
Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi.

II.
Mandat komisije traja štiri leta in prične teči s 6. 7. 2018.

III.
Sedež Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi 

je na naslovu Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.

III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 040-4/2018
Zagorje ob Savi, dne 14. maja 2018

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.
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VLADA
1651. Uredba o določitvi zneska trošarine 

za energente

Na podlagi prve alineje prvega odstavka 110. člena Za-
kona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) izdaja Vlada Re-
publike Slovenije

U R E D B O
o določitvi zneska trošarine za energente

1. člen
(znesek trošarin)

Trošarina za energente iz tretjega odstavka 92. člena 
Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljnjem 
besedilu: ZTro-1) se plačuje v višini:

eurov
1. od motornega bencina iz tarifnih oznak 2710 12 31, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51 
in 2710 12 59 (za 1.000 litrov), in sicer:  
1.1 letalski bencin 421,61
1.2 osvinčeni bencin z vsebnostjo svinca nad 0,013 g/l 421,61
1.3 neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) do manj kot 98 478,29
1.4 neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) 98 ali več 478,29
2. od plinskega olja iz tarifnih oznak od 2710 19 43 do 2710 19 48 in od 2710 20 11 do 2710 20 19 (za 1.000 litrov), 
in sicer:  
2.1 za pogonski namen 392,72
2.2 za gorivo za ogrevanje 157,50
3. od utekočinjenega naftnega plina iz tarifnih oznak od 2711 12 11 do 2711 19 00 (za 1.000 kilogramov), in sicer:  
3.1 za pogonski namen 127,50
3.2 za gorivo za ogrevanje 0
4. od zemeljskega plina iz tarifnih oznak 2711 11 00, 2711 21 00 in 2711 29 00 (za en kubični meter)  
4.1 za pogonski namen 0,0920
4.2 za gorivo za ogrevanje 0,0184
5. od kerozina iz tarifnih oznak 2710 19 21 in 2710 19 25 (za 1.000 litrov), in sicer:  
5.1 za pogonski namen 330,00
5.2 za gorivo za ogrevanje 21,00
6. od kurilnega olja iz tarifnih oznak od 2710 19 62 do 2710 19 68 in od 2710 20 31 do 2710 20 39 
(za 1.000 kilogramov) 15,02
8. od trdih goriv iz tarifnih oznak 2701, 2702 in 2704 (v gigajoulih kalorične vrednosti) za 1 gigajoul kalorične 
vrednosti 0,29
9. od biogoriv iz šestega odstavka 88. člena ZTro-1 (za 1.000 litrov, za 1.000 kilogramov ali za en kubični meter) 0

2. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o do-
ločitvi zneska trošarine za energente (Uradni 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, 63/15, 71/15, 80/15 in 7/16).

3. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati 22. maja 2018.

Št. 00712-9/2018
Ljubljana, dne 21. maja 2018
EVA 2016-1611-0094

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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