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Zakon o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno
besedilo) (ZLV-UPB2)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 10. februarja
2006 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o lokalnih
volitvah, ki obsega:
– Zakon o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list RS, št.
72/93 z dne 31. 12. 1993),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 7/94 z dne 16. 2. 1994),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 33/94 z dne 13. 6. 1994),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-C (Uradni list RS, št. 70/95 z dne 8. 12.
1995),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-D (Uradni list RS, št. 51/02 z dne 11. 6.
2002),
– Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 54/04
z dne 20. 5. 2004),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni
samoupravi – ZLS-M (Uradni list RS, št. 72/05 z dne 29. 7.
2005),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-E (Uradni list RS, št. 72/05 z dne 29. 7.
2005) in
– Zakon o spremembah Zakona o lokalnih volitvah
– ZLV-F (Uradni list RS, št. 12/05 z dne 30. 12. 2005).
Št. 004-01/93-9/48
Ljubljana, dne 10. februarja 2006
EPA 665-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Leto XVI

Volitve predstavnikov občin v pokrajinske svete in v
ustrezne organe drugih širših lokalnih skupnosti urejajo občine s svojimi predpisi v skladu s sporazumom oziroma drugim
aktom o povezavi z drugimi občinami v pokrajino ali drugo
širšo lokalno skupnost.
2. člen
Člani občinskih svetov, župani in člani svetov krajevnih,
vaških in četrtnih skupnosti se volijo na podlagi splošne in
enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah
s tajnim glasovanjem.
3. člen
Stroške za izvedbo lokalnih volitev krijejo občine.
4. člen
Glede vprašanj, ki s tem zakonom niso posebej urejena,
se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni
zbor.
II. VOLITVE V OBČINSKE SVETE
1. Volilna pravica
5. člen
Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta
ima vsak državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti.
Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta
ima pod pogoji iz prvega odstavka tega člena tudi državljan
druge države članice Evropske unije, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Pravico voliti člana občinskega sveta imajo pod pogoji
iz prvega odstavka tega člena tudi tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Volilno pravico iz prvega, drugega in tretjega odstavka
tega člena ima volivec v občini, v kateri ima stalno prebivališče.
6. člen
Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta – predstavnika italijanske oziroma madžarske narodne
skupnosti imajo pripadniki teh narodnih skupnosti, ki imajo
volilno pravico.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

7. člen
Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta
– predstavnika romske skupnosti imajo pripadniki te skupnosti, ki imajo volilno pravico.

1. člen
Ta zakon ureja volitve v občinske svete, volitve županov
in volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.

8. člen
Volilna pravica se evidentira s splošnim občinskim volilnim imenikom.
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Volilna pravica državljanov za volitve predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti se evidentira s posebnim občinskim volilnim imenikom občanov – pripadnikov
teh narodnih skupnosti.
Volilna pravica državljanov za volitve predstavnika romske skupnosti se evidentira s posebnim občinskim volilnim
imenikom občanov -pripadnikov te skupnosti.
Glede vodenja evidence volilne pravice, sestavljanja
občinskih volilnih imenikov in drugih vprašanj v zvezi z evidenco volilne pravice, ki s tem zakonom niso posebej urejena, se smiselno uporabljajo določbe zakona o evidenci
volilne pravice.
2. Volilni sistem
a) Skupne določbe
9. člen
Člani občinskih svetov se volijo po večinskem načelu
(večinske volitve) ali proporcionalnem načelu (proporcionalne volitve).
Če šteje občinski svet manj kot 12 članov, se člani občinskega sveta volijo po večinskem načelu.
Če šteje občinski svet 12 ali več članov, se člani občinskega sveta volijo po proporcionalnem načelu.
Za ugotovitev števila članov občinskega sveta iz drugega in tretjega odstavka tega člena ter za določanje volilnih
enot in števila članov občinskega sveta, ki se volijo v posamezni volilni enoti, se ne upošteva števila članov občinskega
sveta – predstavnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ter predstavnikov romske skupnosti.
10. člen
Člani občinskega sveta – predstavniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti se volijo po večinskem
načelu.
Člani občinskega sveta – predstavniki romske skupnosti
se volijo po večinskem načelu.
b) Večinske volitve
11. člen
Pri volitvah po večinskem načelu se glasuje o posameznih kandidatih. Volivec lahko glasuje največ za toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti.
Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov.
12. člen
Če se v volilni enoti voli en član občinskega sveta in sta
dva kandidata dobila enako največjo število glasov, odloči o
izvolitvi med njima žreb.
Če se v volilni enoti voli več članov občinskega sveta in
sta zadnja dva kandidata, ki prideta v poštev za izvolitev, dobila enako število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb.
c) Proporcionalne volitve
13. člen
Pri proporcionalnih volitvah se glasuje o listah kandidatov v volilni enoti.
Če se glasuje o listah kandidatov, volivec lahko glasuje
samo za eno listo kandidatov. Volivec lahko na glasovnici pri
listi kandidatov, za katero je glasoval, označi kandidata, ki
mu daje pri izvolitvi prednost pred ostalimi kandidati na listi
(preferenčni glas). Volivec lahko da preferenčni glas samo
enemu kandidatu z liste.
14. člen
Če se glasuje o listah kandidatov v občini kot eni volilni
enoti, se mandati dodelijo listam kandidatov po zaporedju
najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov za
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vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila
članov občinskega sveta (D`Hondtov sistem). Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je
dobila lista.
15. člen
Če se glasuje o listah kandidatov po volilnih enotah, se
število mandatov, ki jih dobi posamezna lista v volilni enoti,
ugotovi s količnikom, ki se izračuna tako, da se skupno število glasov, oddanih za vse liste kandidatov v volilni enoti,
deli s številom članov občinskega sveta, ki se volijo v volilni
enoti. S tem količnikom se deli število glasov za listo. Listi
pripada toliko mandatov, kolikorkrat je količnik vsebovan v
številu glasov za listo.
16. člen
Mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah po prejšnjem členu, se razdelijo na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste, ki so bile vložene v
dveh ali več volilnih enotah.
Za razdelitev teh mandatov se najprej ugotovi, koliko mandatov bi pripadalo istoimenskim listam, sorazmerno
številu glasov, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. To se
ugotovi na podlagi zaporedja najvišjih količnikov, ki se izračunajo tako, da se seštevki glasov, ki so jih dobile istoimenske
liste v vseh volilnih enotah, delijo z vsemi števili od ena do
skupnega števila mandatov.
Istoimenskim listom iz prejšnjega odstavka se pri delitvi
mandatov na ravni občine dodeli toliko mandatov, kolikor
znaša razlika med številom mandatov, ki bi jim pripadli po
prejšnjem odstavku, in številom mandatov, ki so jih že dobile
po prejšnjem členu v volilnih enotah.
17. člen
Mandati, ki jih dobijo istoimenske liste pri delitvi mandatov na ravni občine po prejšnjem členu, se dodelijo listam v
volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju
do količnika v volilni enoti iz 15. člena tega zakona.
18. člen
Če sta dve listi kandidatov, ki prideta v poštev za razdelitev mandatov, dosegli enak najvišji količnik po zaporedju
najvišjih količnikov, odloči o dodelitvi mandatov med dvema
listama žreb.
Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če
je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno
listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne
kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati,
ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število
preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10
odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo. Če po tem
pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov pripada posamezni listi, se preostali mandati dodelijo kandidatom
po vrstnem redu kandidatov na listi.
Če sta zadnja dva kandidata z liste kandidatov, ki prideta v poštev za izvolitev, dobila enako število preferenčnih
glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb.
3. Volilne enote
19. člen
Za večinske volitve članov občinskega sveta se v občini
oblikujejo volilne enote.
Če občinski svet ne šteje več kot sedem članov, se
lahko vsi člani občinskega sveta volijo v občini kot eni volilni
enoti.
20. člen
Volilne enote se oblikujejo tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev.
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Če je območje občine razdeljeno na krajevne, vaške ali
četrtne skupnosti, obsega volilna enota območje ene ali več
takih skupnosti ali dela take skupnosti.
Če območje občine ni razdeljeno na skupnosti iz prejšnjega odstavka, obsega volilna enota območje enega ali več
naselij ali dela naselja.
21. člen
Pri večinskih volitvah se v vsaki volilni enoti voli en
član občinskega sveta. Če je to smotrno zaradi oblikovanja
volilnih enot, se lahko v volilni enoti voli tudi več članov občinskega sveta, vendar ne več kot trije.
22. člen
Za proporcionalne volitve članov občinskega sveta se v
občini lahko oblikujejo volilne enote.
Volilne enote za proporcionalne volitve se oblikujejo v
skladu z 20. členom tega zakona in tako, da se v vsaki volilni
enoti voli najmanj pet članov občinskega sveta.
Če občina ni razdeljena na volilne enote, se za volilno
enoto šteje območje občine.
23. člen
Volilna enota za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti
ter volilna enota za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov romske skupnosti je območje občine.
4. Splošne volitve

sne.
leto.

24. člen
Splošne volitve v občinske svete so redne in predčaRedne volitve v občinske svete se opravijo vsako četrto

Predčasne volitve v občinske svete se opravijo, če
se občinski svet razpusti pred potekom štiriletne mandatne
dobe.
Predčasne volitve se opravijo tudi, če hkrati odstopi
večina članov občinskega sveta.
25. člen
Redne volitve v občinske svete se opravijo najprej dva
meseca in najpozneje zadnjo nedeljo ali drug dela prost dan
pred potekom štirih let od prejšnjih rednih volitev v občinske
svete. V primeru podaljšanja mandatne dobe se ta rok šteje
od dneva izteka podaljšane mandatne dobe.
Predčasne volitve v občinski svet se opravijo najpozneje dva meseca po razpustu občinskega sveta.
26. člen
Redne volitve v občinske svete razpiše predsednik Državnega zbora Republike Slovenije.
Predčasne volitve v občinski svet v primeru iz četrtega
odstavka 24. člena tega zakona razpiše občinska volilna
komisija.
Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
27. člen
Redne volitve v občinske svete se razpišejo najprej
135 dni pred potekom štirih let od prejšnjih rednih volitev v
občinske svete.
Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme
preteči več kot 90 in ne manj kot 60 dni.
Predčasne volitve v občinske svete se razpišejo najkasneje v 20 dneh po razpustu občinskega sveta.
Predčasne volitve se lahko opravijo najprej v 40 dneh
od dneva razpisa volitev.
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28. člen
V aktu o razpisu volitev se določi dan razpisa volitev in
dan glasovanja.
Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo
teči roki za volilna opravila.
Za dan glasovanja se določi nedelja ali drug dela prost
dan.
5. Nadomestne volitve
29. člen
Če članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen na večinskih
volitvah, preneha mandat, se opravijo nadomestne volitve.
30. člen
Če preneha mandat članu občinskega sveta, ki je bil
izvoljen na proporcionalnih volitvah, postane član občinskega
sveta za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil
izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu
je prenehal mandat, razen če je odstopil prej kot v šestih
mesecih od potrditve mandata.
Če kandidat, ki bi po tem zakonu postal član občinskega sveta za preostanek mandatne dobe, v osmih dneh
ne sporoči, da sprejema funkcijo člana občinskega sveta,
se ta pravica prenese na naslednjega kandidata z iste liste
kandidatov. Če takega kandidata ni, ga nadomesti kandidat z
istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela lista največji
ostanek glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. Če tudi
noben kandidat s te liste kandidatov v osmih dneh ne sporoči,
da sprejema funkcijo člana občinskega sveta, se opravijo
nadomestne volitve.
Nadomestne volitve se opravijo tudi, če članu občinskega sveta, v primeru iz prvega odstavka tega člena, preneha
mandat, ker je odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve
mandata.
31. člen
Nadomestne volitve se ne opravijo, če članu občinskega sveta preneha mandat manj kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe občinskega sveta, razen če občinski
svet odloči drugače.
Na nadomestnih volitvah se član občinskega sveta izvoli za čas do izteka mandatne dobe občinskega sveta.
32. člen
Nadomestne volitve razpiše občinska volilna komisija
najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi občinskega sveta o prenehanju mandata.
Nadomestne volitve se opravijo v volilni enoti, v kateri
je bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat.
Nadomestne volitve se opravijo po večinskem načelu.
Na nadomestnih volitvah je izvoljen kandidat, ki je dobil
največ glasov.
Nadomestne volitve se opravijo po določbah tega zakona, kolikor ni v tem členu drugače določeno.
6. Volilni organi
33. člen
Volitve v občinske svete vodijo in izvajajo občinske
volilne komisije.
Določene naloge pri izvedbi lokalnih volitev opravlja tudi
Republiška volilna komisija.
Za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov
italijanske in madžarske narodne skupnosti ter članov občinskega sveta – predstavnikov romske skupnosti se imenuje
posebna občinska volilna komisija.
Če se pri proporcionalnih volitvah člani občinskega
sveta volijo po volilnih enotah, se lahko imenujejo volilne
komisije volilnih enot.
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34. člen
Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori.
Za vsako volišče se imenuje najmanj en volilni odbor.
35. člen
Občinsko volilno komisijo in volilno komisijo volilne enote sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.
Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se
imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij
občanov v občini ter občanov.
36. člen
V posebni občinski volilni komisiji za izvolitev članov
občinskega sveta – predstavnikov italijanske in madžarske
narodne skupnosti ter romske skupnosti morata biti vsaj en
član in en namestnik člana pripadnika narodne skupnosti
oziroma romske skupnosti.
37. člen
Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število
članov ter njihovi namestniki.
Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini.
Politične stranke, druge organizacije občanov v občini
ter občani lahko najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev
dajo svoje predloge za imenovanja predsednika in članov
volilnega odbora ter njihovih namestnikov občinski volilni
komisiji.
38. člen
Občinsko volilno komisijo in volilne komisije volilnih enot
v občini imenuje občinski svet, volilne odbore pa občinska
volilna komisija.
Volilne komisije se imenujejo za štiri leta, volilni odbori
pa za vsake volitve.
Če bi članom volilnih komisij prenehal mandat v času po
razpisu volitev, se jim mandat podaljša do konca volitev.
39. člen
Občinska volilna komisija in volilna komisija volilne
enote imata tajnika, ki ga imenujeta na predlog občinske
uprave.
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42. člen
Volilna komisija volilne enote:
1. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z
volitvami;
2. ugotavlja izid glasovanja v volilni enoti.
43. člen
Volilni odbor na volišču:
1. vodi glasovanje na volišču;
2. ugotavlja izid glasovanja na volišču.
44. člen
Državni in občinski organi so dolžni pomagati volilnim
organom pri njihovem delu ter jim na njihovo zahtevo dati
podatke, ki jih potrebujejo pri svojem delu.
45. člen
Glede oblikovanja in načina dela volilnih organov, ki s
tem zakonom niso urejena, veljajo določbe zakona o volitvah
v državni zbor.
45.a člen
Volilni organi za lokalne volitve so samostojni in neodvisni organi lokalnih skupnosti.
Funkcija članov volilnih organov je častna.
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah pravico do enkratnega nadomestila.
Nadomestilo se izplača na podlagi odločbe o imenovanju.
Predsednik občinske volilne komisije in njegov namestnik ter tajnik imajo ob vsakih splošnih volitvah pravico do
nadomestila v višini povprečnega mesečnega izplačila plačila
za poklicno opravljanje funkcije župana oziroma funkcije
podžupana v občini. Člani občinske volilne komisije in njihovi
namestniki imajo pravico do nadomestila v višini dvajset odstotkov povprečnega mesečnega izplačila plačila za poklicno
opravljanje funkcije župana. Pravico do ustreznega nadomestila imajo tudi predsednik in člani posebne občinske volilne
komisije iz tretjega odstavka 33. člena tega zakona.
Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki imajo ob vsakem glasovanju pravico do nadomestila v
znesku dveh dnevnic za službeno pot v državi, ki traja nad 12
ur, do katere so upravičeni zaposleni v občinski upravi.
7. Predstavniki in zaupniki kandidatov in list
kandidatov

40. člen
Republiška volilna komisija:
1. skrbi za enotno uporabo določb tega zakona, ki se
nanašajo na volilne postopke;
2. daje občinskim volilnim komisijam strokovna navodila
v zvezi z izvajanjem tega zakona;
3. predpiše obrazce za izvrševanje tega zakona;
4. določa enotne standarde za volilni material in določa
druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil;
5. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.

46. člen
Pri delu občinske volilne komisije so lahko navzoči
predstavniki kandidatov in list kandidatov.
Pri delu volilnih odborov in volilnih komisij volilnih enot
so lahko navzoči zaupniki kandidatov in list kandidatov.
Predstavniki in zaupniki kandidatov in list kandidatov
lahko opozorijo predsednika volilnega organa na nepravilnosti.

41. člen
Občinska volilna komisija:
1. skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
2. potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
3. določa volišča;
4. imenuje volilna odbore;
5. ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani
občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
6. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z
volitvami;
7. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.

47. člen
Predstavnika kandidata oziroma liste kandidatov določi
predlagatelj kandidata oziroma liste ob predložitvi kandidature oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji.
Imena zaupnika kandidata oziroma liste kandidatov
sporoči predstavnik kandidata oziroma liste občinski volilni
komisiji oziroma volilni komisiji volilne enote najkasneje pet
dni pred dnem glasovanja.
Predstavnik oziroma zaupnik kandidata oziroma liste
kandidatov ne sme biti kandidat.
Zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov je lahko
samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice v občini.
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8. Kandidiranje
a) Kandidiranje za večinske volitve
48. člen
Kandidate za člane občinskega sveta, ki se volijo po
večinskem načelu, določijo politične stranke v občini in volivci
v volilni enoti.
49. člen
Kandidate za člane občinskega sveta, predstavnike
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, določijo
volivci – pripadniki narodne skupnosti v občini s podpisi
najmanj 15 volivcev.
Kandidate za člane občinskega sveta – predstavnike romske skupnosti določijo volivci – pripadniki romske
skupnosti v občini, s podpisi najmanj 15 volivcev ali organ
društvene organizacije Romov v občini.
50. člen
Vsaka politična stranka v občini lahko določi kandidate
za člane občinskega sveta v vsaki volilni enoti. V posamezni
volilni enoti lahko določi največ toliko kandidatov, kolikor
članov občinskega sveta se voli v volilni enoti.
51. člen
Politična stranka določi kandidate po postopku, določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov smejo
sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in
stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem.
52. člen
(črtan)
53. člen
Volivci določajo kandidate s podpisovanjem.
54. člen
Kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev,
ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Potrebno število
podpisov je najmanj 2% od števila volivcev v volilni enoti na
dan razpisa volitev, vendar ne več kot 2500.
55. člen
Vsaka skupina volivcev iz prejšnjega člena lahko v posamezni volilni enoti določi največ toliko kandidatov, kolikor
članov občinskega sveta se voli v volilni enoti.
56. člen
(črtan)
57. člen
(črtan)
58. člen
(črtan)
59. člen
(črtan)
60. člen
(črtan)
61. člen
(črtan)
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62. člen
(črtan)
63. člen
(črtan)
64. člen
(črtan)
b) Kandidiranje za proporcionalne volitve
65. člen
Liste kandidatov za člane občinskega sveta, ki se volijo
po proporcionalnem načelu, določijo politične stranke v občini
in volivci v volilni enoti.
66. člen
Na listi kandidatov je lahko največ toliko kandidatov,
kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti.
67. člen
Vsaka politična stranka v občini lahko določi po eno listo
kandidatov v vsaki volilni enoti.
Politična stranka določi listo oziroma liste kandidatov po
pravilih, ki so določena v 51. členu tega zakona.
68. člen
Listo kandidatov v volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni
enoti. Potrebno število podpisov je najmanj 2% od števila
volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne več
kot 2500.
Vsaka skupina volivcev lahko določi le eno listo kandidatov.
c) Skupne določbe o kandidiranju
68.a člen
Kandidat mora imeti stalno prebivališče v volilni enoti, v
kateri kandidira za člana občinskega sveta.
69. člen
Vsakdo lahko kandidira samo v eni volilni enoti in samo
na eni listi kandidatov.
70. člen
Za vsako kandidaturo je potrebno pisno soglasje kandidata. Soglasje kandidata je nepreklicno.
70.a člen
Politična stranka ali volivci, ki v volilni enoti določijo
več kot enega kandidata za člana občinskega sveta, morajo
določiti kandidate oziroma kandidatne liste tako, da pripada
vsakemu od obeh spolov najmanj 40% kandidatur oziroma
mest na kandidatni listi ter svoje kandidate oziroma kandidate na prvi polovici kandidatne liste razporediti izmenično
po spolu.
Določba prvega odstavka tega člena ne velja za kandidatne liste, na katerih so uvrščeni trije kandidati oziroma
kandidatke, pri čemer mora biti na kandidatni listi, na katero
so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, najmanj en
predstavnik vsakega od spolov.
71. člen
Vsak volivec lahko da podporo s podpisom samo enemu predlogu kandidatov, ki se volijo po večinskem načelu, ali
samo eni listi kandidatov.
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72. člen
Kandidatura oziroma lista kandidatov mora vsebovati
oznako volilne enote, ime predlagatelja, ime liste kandidatov,
osebne podatke kandidatov: ime in priimek, datum rojstva,
poklic in delo, ki ga opravlja, naslov stalnega prebivališča,
ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča predstavnika
kandidature oziroma liste kandidatov. Kandidaturi oziroma
listi kandidatov morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov in s tem zakonom določeno najmanjše število podpisov
volivcev na predpisanih obrazcih.
Kandidaturi oziroma listi kandidatov, ki jo vloži politična
stranka, morajo biti priložena tudi pravila politične stranke o
določanju kandidatov oziroma list kandidatov in zapisnik o
določitvi kandidatov oziroma list kandidatov.
73. člen
Če je predlagatelj kandidature oziroma liste kandidatov
skupina volivcev, se kot ime predlagatelja navede ime in
priimek enega izmed teh volivcev z dodatkom »in skupina
volivcev«. Ime predlagatelja se šteje tudi za ime liste, če
volivci niso določili drugega imena liste.
9. Potrjevanje kandidatur oziroma list kandidatov
74. člen
Kandidature oziroma liste kandidatov se predložijo občinski volilni komisiji najpozneje petindvajseti dan pred dnem
glasovanja do 19. ure.
Glede postopka potrjevanja kandidatur oziroma list kandidatov, določanja seznamov potrjenih kandidatur oziroma
list kandidatov in njihove objave se smiselno uporabljajo
določbe zakona o volitvah v državni zbor.
10. Glasovanje na voliščih
75. člen
Glede organizacije in dela na voliščih ter glasovanja
se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni
zbor, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
76. člen
Volišča določi občinska volilna komisija.
77. člen
Občinska volilna komisija obvesti volivce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik.
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82. člen
Glasovnica za večinske volitve vsebuje:
– oznako občine in oznako volilne enote,
– zaporedne številke ter priimke in imena kandidatov po
seznamu ter ime predlagatelja,
– navodilo o načinu glasovanja.
Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred imeni kandidatov, za katere glasuje. Volivec
lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kolikor se voli članov občinskega sveta v občini oziroma v volilni enoti.
83. člen
Glasovnica za proporcionalne volitve, pri katerih se
glasuje o listah kandidatov, vsebuje:
– oznako občine in oznako volilne enote,
– zaporedne številke in imena list kandidatov po vrstnem redu iz seznama list kandidatov, pri vsaki listi pa prostor za vpis preferenčnega glasu za posameznega kandidata
na listi,
– navodilo o načinu glasovanja.
Volivec glasuje tako, da obkroži zaporedno številko liste
kandidatov, za katero glasuje. Če želi dati posameznemu
kandidatu z liste preferenčni glas, pa vpiše v za to določen
prostor pri listi zaporedno številko kandidata z liste, ki mu
daje preferenčni glas.
11. Ugotavljanje volilnih izidov
84. člen
Glede ugotavljanja izida glasovanja na volišču in glede
ugotavljanja volilnih izidov v volilni enoti in v občini se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor,
kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
85. člen
Pri ugotavljanju volilnega izida večinskih volitev volilna komisija volilne enote oziroma občinska volilna komisija
ugotovi, koliko glasov so dobili posamezni kandidati in kateri
kandidati so izvoljeni.
86. člen
Pri ugotavljanju volilnega izida proporcionalnih volitev,
pri katerih se glasuje o listah kandidatov, volilna komisija volilne enote oziroma občinska volilna komisija ugotovi, koliko
glasov je dobila posamezna lista kandidatov, koliko mandatov pripada posamezni listi in kateri kandidati s posameznih
list kandidatov so izvoljeni.

78. člen
Volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo
pred tem dnem, vendar ne prej kot pet dni in ne kasneje kot
dva dni pred dnevom glasovanja, na posebnem volišču na
sedežu občinske volilne komisije.

87. člen
Kadar se pri proporcionalnih volitvah delijo mandati
v volilni enoti in na ravni občine, občinska volilna komisija
ugotovi, koliko mandatov se dodeli istoimenskim listam kandidatov na ravni občine in kateri kandidati so izvoljeni.

79. člen
Volivci, ki so oskrbovanci domov za starejše in nimajo
stalnega prebivališča v domu in volivci, ki so na zdravljenju v
bolnišnicah, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski
volilni komisiji najkasneje sedem dni pred dnem glasovanja.

88. člen
Izid glasovanja po pošti ugotavlja občinska volilna komisija, pri čemer upošteva glasovnice, ki so prispele po pošti
do 12. ure na dan po dnevu glasovanja.

80. člen
Za lokalne volitve ne veljajo določbe zakona o volitvah
v državni zbor, ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini
in na glasovanje pri diplomatsko konzularnih predstavništvih
Republike Slovenije.
81. člen
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na
volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred
volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski
volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

89. člen
Volilni odbor na volišču pošlje zapisnik o svojem delu in
drugi volilni material volilni komisiji volilne enote ali občinski
volilni komisiji najpozneje naslednji dan po dnevu glasovanja
do 12. ure.
Volilna komisija volilne enote pošlje zapisnik o svojem
delu in drug volilni material občinski volilni komisiji najpozneje
četrti dan po dnevu glasovanja.
90. člen
Občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu volitev
v občini in ga pošlje županu najpozneje šesti dan po dnevu
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glasovanja. Občinska volilna komisija pošlje poročilo o izidu
volitev v občini tudi Republiški volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov.
Izid volitev v občini objavi občinska volilna komisija v
občinskem uradnem glasilu.
91. člen
Občinska volilna komisija izda izvoljenim kandidatom za
člane občinskega sveta potrdilo o izvolitvi.
12. Naknadne in ponovne volitve
92. člen
Naknadne volitve se opravijo, če v volilni enoti ali na
posameznem volišču ni bilo izvedeno glasovanje na dan, ki
je določen za glasovanje.
Naknadne volitve razpiše občinska volilna komisija. Naknadne volitve se morajo opraviti najkasneje v 30 dneh od
dneva, ki je bil določen za glasovanje na splošnih oziroma
nadomestnih volitvah.
93. člen
Ponovne volitve se opravijo, če občinska volilna komisija zaradi nepravilnosti, ki so ali bi lahko bistveno vplivale
na izid volitev, razveljavi glasovanje na volišču in odredi
ponovne volitve.
94. člen
Ponovne volitve se opravijo tudi v primeru, če občinski
svet ne potrdi mandata člana občinskega sveta oziroma če
sodišče na podlagi pritožbe razveljavi potrditev mandata
člana občinskega sveta in občinska volilna komisija ugotovi,
da je zaradi tega potrebno opraviti ponovne volitve.
95. člen
Ponovne volitve razpiše občinska volilna komisija.
Ponovne volitve na podlagi obstoječih kandidatur se
opravijo najkasneje v 15 dneh od dneva razpisa ponovnih
volitev.
Ponovne volitve na podlagi novih kandidatur se opravijo najkasneje v dveh mesecih od dneva razpisa ponovnih
volitev.
13. Varstvo volilne pravice
96. člen
Zaradi nepravilnosti v postopku kandidiranja ima vsak
kandidat oziroma predstavnik kandidature ali liste kandidatov
pravico vložiti ugovor pri občinski volilni komisiji. Ugovor se
lahko vloži do roka, določenega za predložitev liste kandidatov.
Občinska volilna komisija odloči o ugovoru v postopku
potrjevanja kandidatur oziroma list kandidatov. O ugovoru
mora odločiti najpozneje v 48 urah od izteka roka za predložitev kandidatur oziroma list kandidatov.
97. člen
Zoper odločbo občinske volilne komisije, s katero se zavrne kandidatura oziroma lista kandidatov ali ugovor iz prejšnjega člena, lahko vsak kandidat ali predstavnik kandidature
oziroma liste kandidatov vloži pritožbo na sodišče, pristojno
za upravne spore v 48 urah po prejemu odločbe.
Sodišče mora odločiti o pritožbi najpozneje v 48 urah
po prejemu pritožbe.
98. člen
Zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora ima vsak
kandidat, predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov
in vsak volivec pravico vložiti ugovor pri občinski volilni komisiji.
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Ugovor se lahko vloži najpozneje naslednji dan po dnevu glasovanja. Občinska volilna komisija mora odločiti o
ugovoru najpozneje četrti dan od dneva glasovanja.
99. člen
Če občinska volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti pri glasovanju na volišču oziroma pri delu volilnega odbora, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, razveljavi
glasovanje na volišču ter odredi ponovne volitve v obsegu, v
katerem je bilo glasovanje razveljavljeno.
Če občinska volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti pri delu volilne komisije volilne enote, ki so ali bi lahko
bistveno vplivale na izid volitev, sama ugotovi izid volitev v
volilni enoti.
100. člen
Zoper odločitev občinske volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov, ima vsak kandidat in predstavnik
kandidature oziroma liste kandidatov pravico vložiti pritožbo
na občinski svet, razen v primeru nadomestnih volitev iz
30. člena tega zakona, kjer ima pravico do pritožbe samo
predstavnik liste kandidatov. Pritožbo lahko vloži do začetka prve seje občinskega sveta. Pritožbo, ki se nanaša na
nadomestne, naknadne ali ponovne volitve, pa lahko vloži
najpozneje v 15 dneh od dneva teh volitev.
Občinski svet odloči o pritožbi ob potrditvi mandatov
članov občinskega sveta.
101. člen
Če občinski svet pritožbi ne ugodi, pritožnik lahko v
osmih dneh od dneva prejema obvestila, vloži pritožbo na
sodišče, pristojno za upravne spore.
Sodišče odloči o pritožbi v 30 dneh od dneva vložitve
pritožbe.
102. člen
V primerih iz prejšnjega člena in 97. člena tega zakona
sodišče odloča v senatu treh sodnikov.
Sodišče odloča ob primerni uporabi določb zakona o
upravnih sporih.
II. VOLITVE ŽUPANOV
103. člen
Pravico voliti župana ima vsak volivec, ki ima volilno
pravico pri volitvah v občinski svet.
Pravico biti voljen za župana ima oseba iz prvega odstavka 5. člena tega zakona.
104. člen
Redne volitve županov se opravijo hkrati z rednimi volitvami v občinske svete.
Redne volitve županov razpiše predsednik Državnega
zbora Republike Slovenije.
105. člen
Nadomestne volitve župana se opravijo, če županu
preneha mandat pred potekom mandatne dobe.
Nadomestne volitve župana razpiše občinska volilna
komisija.
106. člen
Glede določanja kandidatov za župana veljajo smiselno
določbe tega zakona o kandidiranju za večinske volitve v
občinski svet. Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, se glede števila potrebnih podpisov volivcev
za določitev kandidata uporablja določba prvega odstavka
68. člena tega zakona, ob upoštevanju, da je volilna enota
za volitve župana občina.
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107. člen
Za župana je izvoljen kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov.
Če noben kandidat ni dobil večine glasov, se opravi
drugi krog volitev med kandidatom, ki sta dobila največ
glasov. Če je več kandidatov dobilo enako najvišje število
glasov ali če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako drugo
najvišje število glasov, se izbira kandidatov za drugi krog volitev določi z žrebom. Na glasovnici sta kandidata navedena
po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov v prvem
krogu volitev. Če je število dobljenih glasov enako, se vrstni
red določi z žrebom.
Drugi krog rednih volitev razpiše Republiška volilna
komisija, drugi krog vseh ostalih volitev pa občinska volilna
komisija. Drugi krog volitev se opravi najkasneje 21 dni po
prvem krogu volitev.
108. člen
Glede vprašanj, ki v tem oddelku niso posebej urejena,
se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o volitvah v
občinske svete.
III. VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH, VAŠKIH
IN ČETRTNIH SKUPNOSTI
109. člen
Za volitve članov svetov četrtnih skupnosti se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za volitve v
občinski svet.
Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in članov
svetov vaških skupnosti kot delov občine se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za večinske volitve
v občinski svet.
Ne glede na 54. člen tega zakona kandidate za člane sveta krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti lahko
določi s podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev.
Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke
podpisnikov: ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega
prebivališča. Podatke v seznamu podpisnikov overi organ, ki
vodi evidenco volilne pravice.
Politična stranka določi kandidate za člane sveta krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti po postopku, določenem
v 51. členu tega zakona. Pri določanju kandidatov morajo
sodelovati najmanj trije člani stranke, ki imajo volilno pravico
iz zadnjega odstavka tega člena.
Volilne enote določi organ lokalne skupnosti, ki je z
zakonom pristojen za določitev števila članov organa ožjega
dela skupnosti.
Volilne enote se določijo tako, da je zagotovljena zastopanost prebivalcev posameznih naselij oziroma delov krajevne, vaške ali četrtne skupnosti v svetu te skupnosti.
Volilno pravico imajo volivci s stalnim prebivališčem v
krajevni, vaški oziroma četrtni skupnosti.
110. člen
Redne volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v občinske
svete.
Če traja mandatna doba sveta krajevne, vaške ali četrtne skupnosti dve leti, se vsake druge redne volitve v svete
teh skupnosti opravijo istočasno kot redne volitve v občinske
svete.
Nadomestne volitve v svete krajevnih in vaških skupnosti se opravijo, ko preneha mandat najmanj tretjini članov
sveta.
111. člen
Volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti
razpiše župan.
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Če se krajevna, vaška ali četrtna skupnost ustanovi po
opravljenih rednih volitvah, se prve volitve v svet krajevne,
vaške ali četrtne skupnosti opravijo po določbah tega zakona
o predčasnih volitvah v občinski svet.
112. člen
Volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti
vodijo in izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije
teh skupnosti.
Glede pristojnosti občinskih volilnih komisij pri volitvah
v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se smiselno
uporabljajo 41. člen in druge določbe tega zakona, ki določajo pristojnosti občinskih volilnih komisij, glede pristojnosti
volilnih komisij krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti pa se
smiselno uporabljajo 42. člen in druge določbe tega zakona,
ki določajo pristojnosti volilnih komisij volilnih enot.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka občinski svet
lahko določi, da volilne odbore imenujejo volilne komisije
krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Občinski svet lahko
tudi natančneje razmeri pristojnosti občinske volilne komisije
in volilnih komisij krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti glede
opravljanja in vodenja neposrednega tehničnega dela v zvezi
z volitvami.
113. člen
Volilno komisijo krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki se imenujejo izmed volivcev s stalnim prebivališčem
v tej skupnosti.
Volilno komisijo krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti imenuje svet te skupnosti. Za prve volitve sveta novo
ustanovljene skupnosti imenuje volilno komisijo take skupnosti občinska volilna komisija.
114. člen
Glede vprašanj, ki v tem oddelku niso posebej urejena,
se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o volitvah v
občinske svete.

Zakon o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list RS, št.
72/93) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
115. člen
Referendumi o oblikovanju novih občin se izvedejo do
konca maja 1994.
Na podlagi izvedenih referendumov se z zakonom ustanovijo nove občine do konca julija 1994.
Volitve v občinske svete in volitve županov ter konstituiranje občinskih svetov v novih občinah se opravi najpozneje
do 31. 12. 1994.
116. člen
Število članov prvega občinskega sveta se določi v
zakonu o ustanovitvi občin.
Število članov občinskega sveta se določi glede na
število prebivalcev v občini, tako da občinski svet šteje naslednje število članov:
7 do 11 članov v občini z do 3.000 prebivalcev,
12 do 15 članov v občini z do 5.000 prebivalcev,
16 do 19 članov v občini z do 10.000 prebivalcev,
20 do 23 članov v občini z do 15.000 prebivalcev,
24 do 27 članov v občini z do 20.000 prebivalcev,
28 do 31 članov v občini z do 30.000 prebivalcev,
32 do 35 članov v občini s preko 30.000 prebivalcev,
36 do 45 članov v občini s preko 100.000 prebivalcev.
V narodnostno mešanih občinah imata narodni skupnosti v občinskih svetih desetino skupnega števila članov
občinskega sveta oziroma najmanj enega.
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117. člen
Občinske skupščine na predlog izvršnih svetov v petih
dneh po uveljavitvi zakona o ustanovitvi občin sprejmejo odloka o določitvah volilnih enot in imenujejo občinske volilne
komisije. Če tega ne storijo, sprejmejo odloke o določitvi
volilnih enot volilne komisije referendumskih območij, ki tudi
opravijo naloge občinskih volilnih komisij. V tem primeru republiška volilna komisija lahko po potrebi spremeni sestavo
volilnih komisij referendumskih območij.
118. člen
Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega občinskega sveta skliče predsednik občinske volilne komisije najpozneje v
20 dneh po njegovi izvolitvi.
119. člen
Prve redne volitve županov se opravijo hkrati s prvimi
rednimi volitvami v občinske svete.
120. člen
Prve volitve v svetu krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se opravijo v enem letu po uveljavitvi statuta občine.
121. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona nehajo veljati določbe
Zakona o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89 in
5/90 ter Uradni list RS, št. 10/90 in 45/90), ki se nanašajo
na nadomestne volitve delegatov zborov skupščin občin in
posebnih družbenopolitičnih skupnosti.
122. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-A (Uradni list RS, št. 7/94) vsebuje
naslednjo končno določbo:
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-B (Uradni list RS, št. 33/94) vsebuje
naslednjo končno določbo:
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-C (Uradni list RS, št. 70/95) vsebuje
naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-D (Uradni list RS, št. 51/02) vsebuje
naslednje prehodne in končno določbo:
26. člen
Do sistemske ureditve vprašanja obdavčevanja osebnih
prejemkov predsednika in članov volilnih odborov se od nadomestil iz petega odstavka 11. člena tega zakona ne plačuje
davka od osebnih prejemkov in dohodnine.
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(Opomba: prenehanje uporabe – glej 151. člen ZDoh-1.)
27. člen
Določba 9. člena tega zakona se začne uporabljati po
preteku mandata občinskih volilnih komisij, imenovanih pred
uveljavitvijo tega zakona.
28. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-E (Uradni list RS, št. 72/05) vsebuje
naslednji prehodno in končno določbo:
4. člen
Ne glede na določbo 70.a člena zakona morajo po
uveljavitvi tega zakona politične stranke ali volivci, ki v volilni
enoti določijo več kot enega kandidata za člana občinskega
sveta, določiti kandidate oziroma kandidatne liste tako, da pripada vsakemu od obeh spolov za prve redne volitve najmanj
20% in za naslednje redne volitve najmanj 30% kandidatur
oziroma mest na kandidatni listi ter svoje kandidate oziroma
kandidate na prvi polovici kandidatne liste razporediti izmenično najmanj vsakega tretjega kandidata po spolu.
Občinska volilna komisija ne zavrne potrditve kandidatur oziroma kandidatnih list, ki jih je vložila politična stranka
v občini, če je na ravni občine upoštevala razmerje med
spoloma iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah Zakona o lokalnih volitvah
– ZLV-F (Uradni list RS, št. 12/05) vsebuje naslednjo
končno določbo:
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

844.

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(uradno prečiščeno besedilo) (ZRRD-UPB1)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 10. februarja
2006 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki obsega:
– Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti – ZRRD
(Uradni list RS, št. 96/02 z dne 14. 11. 2002) in
– Zakon o spremembi Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti – ZRRD-A (Uradni list RS, št. 115/05 z dne 20. 12.
2005).
Št. 411-01/95-40-11
Ljubljana, dne 10. februarja 2006
EPA 607-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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ZAKON
O RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI DEJAVNOSTI
uradno prečiščeno besedilo
(ZRRD-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet zakona)
Ta zakon določa načela in cilje ter ureja način izvajanja
politike raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki se financira iz
državnega proračuna in drugih virov (iz evropskih programov
in skladov, lokalnih skupnosti in gospodarstva) ter je usmerjena k doseganju ciljev družbenega in gospodarskega razvoja
Slovenije. Ta zakon določa tudi organizacijo raziskovalne in
razvojne dejavnosti ter pogoje za opravljanje te dejavnosti,
kar podpira prehod v na znanju temelječo družbo, ki postavlja
raziskovalno in razvojno dejavnost kot razvojno prioriteto.
2. člen
(načela)
Osebam, ki opravljajo raziskovalno in razvojno dejavnost, je zagotovljena avtonomnost raziskovanja.
Raziskovalna in razvojna dejavnost temelji na načelih
etičnosti in odgovornosti za uresničevanje ciljev, zapisanih
v Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu in v
proračunskih memorandumih, ob spoštovanju socialnega,
okoljevarstvenega in trajnostnega vidika družbenega razvoja,
na načelu konkurenčnosti, kakovosti, učinkovitosti, odprtosti
ter na medsebojnem interesnem sodelovanju in povezovanju
v državnem in mednarodnem okolju.
Financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti se izvaja na način, ki zagotavlja učinkovitost in preglednost uporabe javnih sredstev.Prednost pri mednarodnem sodelovanju
ima vključevanje v skupni evropski prostor (ERA) in okvirne
programe Evropske unije.
Rezultati raziskovalne in razvojne dejavnosti, financirani
iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi
s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine in varstvo
avtorskih pravic ter varstvo podatkov.
3. člen
(namen)
Namen zakona je ustvariti organizacijo in določiti pogoje
za financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti za uresničevanje temeljnih strateških razvojnih ciljev, kar zagotavlja:
– ustvarjanje novega znanja in spoznanj ter prenos tega
in mednarodno dosegljivega znanja v javno korist in gospodarsko izrabo za povečanje družbene blaginje;
– krepitev sposobnosti za obvladovanje splošnega
družbenega napredka in tehnološkega napredka kot glavnega vira povečevanja produktivnosti dela in nacionalne
konkurenčne sposobnosti v globalnem prostoru;
– zviševanje individualne in družbene kakovosti življenja ter utrjevanje nacionalne identitete.
4. člen
(cilji)
Cilji zakona so:
– povečanje družbene pomembnosti in učinkovitosti
raziskovalne in razvojne dejavnosti z vzpostavljanjem policentričnega modela razvoja znanosti in mrežnega povezovanja raziskovalnih organizacij na področju znanosti, izobraževanja in gospodarstva;
– ustvarjanje pogojev za avtonomno in strokovno neodvisno usmerjanje, vrednotenje ter spremljanje raziskovalne
in razvojne dejavnosti;
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– spodbujanje delovanja razvojnih jeder v znanosti, gospodarstvu in družbi na področjih, ki so osnova dolgoročnega
gospodarskega in družbenega razvoja;
– razvijanje človeških virov ob zagotavljanju enakih
možnosti žensk in moških ter razvijanje raziskovalne ustvarjalnosti s povečanjem vloge znanosti pri vzgoji kadrov, predvsem na univerzah;
– povečanje skupnega obsega sredstev in naložb v raziskovalno in razvojno dejavnost, kar se bo doseglo z usmerjanjem javnih sredstev v strateška razvojna področja, ki bodo
spodbujala povečanje obsega podjetniških vlaganj;
– pospeševanje mednarodnega in meddisciplinarnega
sodelovanja.

men:

5. člen
(pomeni izrazov)
V tem zakonu imajo posamezni izrazi naslednji po-

– raziskovalna in razvojna dejavnost obsegata temeljno
in uporabno raziskovanje ter predkonkurenčne raziskave,
industrijske raziskave in prenos znanja;
– raziskovalec oziroma raziskovalka (v nadaljnjem besedilu: raziskovalec) je fizična oseba, ki opravlja raziskovalno
ali razvojno dejavnost;
– raziskovalna skupina je skupina raziskovalcev, ki izvaja raziskovalno in/ali razvojno dejavnost pri osebah javnega
ali zasebnega prava;
– raziskovalna organizacija je pravna oseba javnega
ali zasebnega prava, ki izpolnjujejo pogoje, določene s tem
zakonom in predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona za
izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti;
– javna raziskovalna organizacija je oseba javnega
prava, katere ustanovitelj je Republika Slovenija ali druga z
zakonom pooblaščena oseba javnega prava;
– javno službo na področju raziskovalne in razvojne
dejavnosti izvajajo v obliki raziskovalnih programov programske skupine v javnih raziskovalnih zavodih, na univerzah in
samostojnih visokošolskih zavodih ter na podlagi koncesije
programske skupine, organizirane pri pravnih osebah zasebnega in javnega prava;
– programsko financiranje je financiranje programov
javne službe, ki se izvaja v obliki raziskovalnih programov in
infrastrukturnih programov.
6. člen
(izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti)
Raziskovalno in razvojno dejavnost izvajajo raziskovalne organizacije v obliki programov in projektov ter zasebni
raziskovalci v obliki projektov, ki izhajajo iz Nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa.
II. RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
1. Nacionalni raziskovalni in razvojni program
7. člen
(Nacionalni raziskovalni in razvojni program)
Podlaga za usmerjanje in določanje obsega sredstev
državnega proračuna za izvajanje raziskovalne in razvojne
dejavnosti je Nacionalni raziskovalni in razvojni program.
Nacionalni raziskovalni in razvojni program določa izhodišča, cilje, obseg in način financiranja ter kazalce za
spremljanje učinkovitosti nacionalne politike za izvajanje in
pospeševanje raziskovalne in razvojne dejavnosti.
Z Nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom
se določajo strateška razvojna področja in nacionalne prioritete za financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti ter
s tem tudi vsebina in obseg javne službe ter obseg raziskovalne in razvojne dejavnosti, usposabljanje za raziskovalno
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delo na univerzah, raziskovalnih in razvojnih organizacijah,
tako, da se zagotavlja povezava med raziskovalnim delom
in gospodarstvom.
Nacionalni raziskovalni in razvojni program izhaja iz
sprejetih nacionalnih strateških dokumentov.
Nacionalni raziskovalni in razvojni program se uresničuje z izvajanjem temeljnih raziskav, uporabnih raziskav,
predkonkurenčnih razvojnih dejavnosti, industrijskih raziskav,
študij tehnične izvedljivosti, s prenosom znanja in drugimi
dejavnostmi s področja raziskovalne in razvojne politike.
8. člen
(priprava in sprejemanje programa)
Nacionalni raziskovalni in razvojni program sprejme
Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije. Nacionalni raziskovalni in razvojni program se
sprejme za obdobje petih let.
Predlog Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega
programa pripravi Vlada Republike Slovenije na podlagi izhodišč in usmeritev Sveta za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije.
Za uresničevanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa sta odgovorna minister, pristojen za znanost, oziroma minister, pristojen za tehnologijo.
2. Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije
9. člen
(Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije)
Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: svet) je strokovno posvetovalno telo
Vlade Republike Slovenije.
Svet opravlja naslednje naloge:
– predlaga Vladi Republike Slovenije izhodišča in usmeritve Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa;
– predlaga izhodišča in usmeritve za politiko uresničevanja Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa
v tekočem letu;
– spremlja rezultate in učinke delovanja na področju
raziskovalne in razvojne dejavnosti, ocenjuje uresničevanje
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter
spremlja razvoj raziskovalne in razvojne dejavnosti;
– spremlja kakovost izvajanja programov dela javnih
raziskovalnih organizacij in daje oceno o ustreznosti programov dela javnih raziskovalnih organizacij;
– daje mnenje k metodologiji in merilom za vrednotenje
znanstvene in razvojne uspešnosti, prenosa znanj in dela
raziskovalnih organizacij;
– daje mnenja in pobude k programom mednarodnega
sodelovanja;
– daje mnenje k poročilu o delu agencij, ustanovljenih
na podlagi tega zakona;
– poroča Vladi Republike Slovenije o svojem delu najmanj enkrat letno;
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi
predpisi.
Svet imenuje strokovno komisijo za spremljanje kakovosti programov dela javnih raziskovalnih organizacij.
Svet sodeluje pri vprašanjih, povezanih z raziskovalno
dejavnostjo univerz in samostojnih visokošolskih zavodov, s
Svetom za visoko šolstvo Republike Slovenije.
Delo sveta je javno.

žaju.

10. člen
(sestava sveta)
Svet ima 14 članov, ki so imenovani in člane po polo-

Šest članov sveta imenuje Vlada Republike Slovenije
izmed raziskovalcev tako, da so zastopane vse znanstvene
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vede, šest članov izmed nosilcev tehnološkega razvoja in
predstavnikov gospodarskih družb, enega člana kot predstavnika javnosti ter enega člana kot predstavnika reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne in razvojne
dejavnosti. Člani sveta po položaju so predsednik Slovenske
akademije znanosti in umetnosti, rektorji univerz, ministri,
pristojni za znanost, tehnologijo in finance ter predsednik
Gospodarske zbornice Slovenije.
Predloge za članstvo v svetu podajo raziskovalne organizacije, univerze in samostojni visokošolski zavodi, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, gospodarska in
strokovna združenja ter druge nevladne organizacije.
Vlada Republike Slovenije imenuje predsednika sveta.
Predsednik in člani so imenovani za štiri leta, pri čemer
se pri prvem imenovanju za polovico imenovanih članov določi mandat dveh let, za drugo polovico pa štiri leta.
Svet uredi svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z
večino glasov vseh članov.
Strokovna in administrativna dela za svet opravlja ministrstvo, pristojno za znanost.
3. Strokovna telesa
11. člen
(strokovna telesa)
Za strokovno podporo pri sprejemanju odločitev pri izvajanju raziskovalne in razvojne politike se imenuje strokovne
skupine in posamezne strokovnjake kot neodvisna strokovna
telesa.
Neodvisna strokovna telesa iz prejšnjega odstavka imenujejo, v okviru pooblastil določenih s tem zakonom in drugimi predpisi, minister, pristojen za znanost, oziroma minister,
pristojen za tehnologijo ter agenciji, ustanovljeni v skladu s
tem zakonom.
Podrobnejše določbe o pristojnostih in postopkih imenovanja neodvisnih strokovnih teles, ki jih imenujeta ministra
iz prejšnjega odstavka, se določi s podzakonskima predpisoma, ki ju sprejmeta ministra v okviru svojih pristojnosti. V
podzakonskih predpisih iz prejšnjega stavka se določijo tudi
razlogi, zaradi katerih se morajo člani strokovnih teles izločiti
pri sprejemanju odločitev iz pristojnosti strokovnega telesa.
O izločitvi člana odloči predsednik strokovnega telesa, o
izločitvi predsednika pa minister, pristojen za znanost, oziroma minister, pristojen za tehnologijo. Podrobnejše določbe o
pristojnostih in postopkih imenovanja neodvisnih strokovnih
teles agencij se določi v aktu o ustanovitvi javnih agencij.
4. Financiranje
12. člen
(sredstva)
Sredstva za financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti se zagotavljajo v državnem proračunu in iz drugih virov,
skladno s cilji in prioritetami določenimi z Nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom, za naslednje namene:
– financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih in razvojnih projektov;
– ustanoviteljske obveznosti Republike Slovenije do javnih raziskovalnih in javnih infrastrukturnih zavodov;
– usposabljanje in razvoj raziskovalnih in razvojnih kadrov;
– mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje;
– promocijo raziskovalne in razvojne dejavnosti;
– financiranje znanstvenega publiciranja in komuniciranja;
– za druge namene, določene s tem zakonom.
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5. Normativi in standardi
13. člen
(določanje strukture sredstev)
Normative in standarde ter merila za določanje sredstev
za financiranje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega
programa po tem zakonu sprejme Vlada Republike Slovenije
na predlog ministra, pristojnega za znanost, oziroma ministra, pristojnega za tehnologijo.
Z normativi in standardi iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi pogoje, kriterije, merila za določitev obsega
sredstev za izvedbo raziskovalnih in razvojnih programov
in projektov, ki se izvajajo v okviru Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa in spremljanje ter poraba
proračunskih sredstev.
6. Projekti za doseganje ciljev nacionalnega razvoja
14. člen
(sodelovanje)
Izvajanje raziskovalnih in razvojnih projektov, ki so namenjeni pripravi strateških podlag za odločanje in pripravo
razvojnih in drugih politik ter spremljanje njihovega izvajanja,
lahko država financira prek več ministrstev in drugih proračunskih porabnikov.
Medresorsko sodelovanje, določeno v prejšnjem odstavku, usklajuje ministrstvo, pristojno za znanost.
7. Javna agencija
15. člen
(način in namen ustanovitve javne agencije)
Javna agencija na področju raziskovalne dejavnosti
in javna agencija na področju tehnološkega razvoja (v nadaljnjem besedilu: agencija) je oseba javnega prava, ki jo
ustanovi Republika Slovenija.
Vloga agencije je opravljanje strokovnih, razvojnih in
izvršilnih nalog v zvezi z izvajanjem sprejetega Nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa oziroma njegovih
posameznih delov kakor tudi izvajanje drugih nalog pospeševanja raziskovalne in razvojne dejavnosti ter tehnološkega
razvoja, skladno z namenom, določenim v aktu o ustanovitvi.
Agencija opravlja s tem zakonom določene naloge v
javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno
in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se
financirajo iz državnega proračuna.
Glede vprašanj, ki s tem zakonom niso urejena, se
uporablja zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št.
52/2002).
16. člen
(organi agencije)
Organa agencije sta upravni odbor agencije (v nadaljnjem besedilu: upravni odbor) in direktor. Agencija na področju raziskovalne dejavnosti ima znanstveni svet, agencija na
področju tehnološkega razvoja ima strokovni svet.
17. člen
(upravni odbor)
Upravni odbor ima najmanj pet in največ devet članov.
Člane upravnega odbora imenuje in razrešuje ustanovitelj za dobo petih let in z možnostjo ponovnega imenovanja.
Predsednika upravnega odbora izvoli upravni odbor izmed
svojih članov. Število članov in sestava upravnega odbora
se določita z aktom o ustanovitvi.
Ustanovitelj agencije na področju raziskovalne dejavnosti imenuje v upravni odbor svoje predstavnike in predstavnike na predlog raziskovalnih organizacij, univerz, Slovenske
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akademije znanosti in umetnosti, Gospodarske zbornice
Slovenije ter drugih uporabnikov storitev, reprezentativnih
sindikatov s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti,
društev ali drugih interesnih združenj, in sicer izmed uglednih
znanstvenikov, raziskovalcev ter nosilcev gospodarskega in
družbenega razvoja.
18. člen
(direktor agencije)
Za direktorja agencije je lahko imenovan kdor ima najmanj univerzitetno izobrazbo in izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon o javnih agencijah ter druge pogoje, določene z
aktom o ustanovitvi oziroma s statutom agencije.
Direktorja agencije imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog upravnega odbora.
19. člen
(znanstveni in strokovni svet agencije)
Znanstveni svet agencije na področju raziskovalne dejavnosti oziroma strokovni svet agencije na področju tehnološkega razvoja je strokovno telo v evalvacijskem postopku.
Znanstveni svet agencije na področju raziskovalne dejavnosti se oblikuje po postopkih, določenih v aktu o ustanovitvi. Člani znanstvenega sveta so iz vrst uglednih znanstvenikov in raziskovalcev.
Strokovni svet agencije na področju tehnološkega razvoja se oblikuje po postopkih, določenih v aktu o ustanovitvi.
Člani strokovnega sveta so iz vrst nosilcev tehnološkega
razvoja.
Število članov sveta in naloge se določijo v aktu o ustanovitvi agencije.
Način oblikovanja in podrobnejše naloge sveta se določijo s statutom agencije v skladu z aktom o ustanovitvi.
20. člen
(naloge agencije na področju raziskovalne dejavnosti)
Agencija na področju raziskovalne dejavnosti opravlja
naslednje naloge:
– na podlagi neodvisnega ter po metodologiji in merilih mednarodno primerljivega preverjanja odloča o izbiri
raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter projektov (v
nadaljnjem besedilu: programi in projekti) in zagotavlja njihovo financiranje;
– nadzira relevantnost, inovativnost, učinkovitost, kakovost delovanja, konkurenčnost in strokovnost dela pravnih in
fizičnih oseb, katerim dodeljuje finančna sredstva ali druge
oblike spodbud;
– spremlja in nadzira izvedbo programov in projektov;
– skrbi za izvedbo programa mladih raziskovalcev in
drugih programov;
– spodbuja mednarodno sodelovanje;
– vodi zbirke podatkov, določene s tem zakonom in
drugimi predpisi;
– skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa;
– sodeluje pri načrtovanju nacionalne raziskovalne politike;
– v okviru svojih dejavnosti in pristojnosti se povezuje z
agencijo na področju tehnološkega razvoja;
– skladno s predpisi pošilja letne programe dela, finančne načrte, letna poročila in poročila o periodičnih samoevalvacijah o kakovosti svojega delovanja ministrstvu,
pristojnemu za znanost;
– spodbuja povezavo z uporabniki;
– opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom,
za katerega je bila ustanovljena.
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21. člen
(naloge agencije na področju tehnološkega razvoja)
Agencija na področju tehnološkega razvoja opravlja
naslednje naloge:
– izvaja programe in ukrepe za spodbujanje konkurenčnosti in tehnološkega razvoja v okviru Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa in politike ministrstva,
pristojnega za tehnologijo;
– planira, usmerja in financira aktivnosti za promocijo
inovativnosti in pospeševanje raziskovalne in razvojne dejavnosti ter prenos znanja;
– zagotavlja svetovanje in strokovno podporo nosilcem
projektov za razvoj izdelkov, proizvodnih procesov in storitev
pri pridobivanju informacij in finančnih virov;
– spodbuja mednarodno sodelovanje, prenos in uporabo mednarodnega tehnološkega znanja;
– spodbuja povezovanje in prenos znanja med institucijami znanja in gospodarstvom;
– spremlja izvajanje programov in ukrepov in vrednoti
učinke razvojne politike in vlaganj v raziskovalno in razvojno
dejavnost na povečanje konkurenčnosti gospodarstva;
– vodi zbirke podatkov, določene s tem zakonom in drugimi predpisi, zagotavlja informacijske podlage za usmerjanje
in izvajanje politike ter v okviru svoje dejavnosti in pristojnosti
sodeluje z agencijo na področju raziskovalne dejavnosti in
drugimi organizacijami na področju raziskovalne in razvojne
dejavnosti;
– skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa;
– sodeluje pri načrtovanju nacionalne tehnološko razvojne in inovacijske politike;
– skladno s predpisi skrbi za redno poročanje o izvajanju letnih programov, uresničevanju finančnih načrtov in
učinkih ministrstvu, pristojnemu za tehnologijo;
– zagotavlja javnost dela in skrbi za informiranje javnosti o usmeritvah in učinkih razvojne politike;
– opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom,
za katerega je bila ustanovljena.
Ustanovitveni akt lahko določi, da agencija opravlja tudi
druge naloge v javnem interesu, če so povezane z nalogami
iz prejšnjega člena ter prejšnjega odstavka oziroma če so
nujen pogoj za opravljanje teh nalog.
7. Društva v javnem interesu
22. člen
(pogoji za pridobitev statusa društva v javnem interesu)
Društvu, ki deluje na področju raziskovalne in razvojne
dejavnosti v javnem interesu, katerega namen in delovanje
presegata uresničevanje interesov njegovih članov ter je
splošno koristno, se lahko podeli status društva, ki deluje
v javnem interesu na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: društvo, ki deluje v javnem
interesu). Status društva, ki deluje v javnem interesu, se podeli v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek z
odločbo, ki jo izda minister, pristojen za znanost, za področje
raziskovalne dejavnosti, oziroma minister, pristojen za tehnologijo, za področje razvojne dejavnosti.
Društvo mora za pridobitev statusa društva v javnem
interesu izpolnjevati naslednje pogoje:
– da deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu;
– da ima dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju
raziskovalne in razvojne dejavnosti, opredeljene v temeljnem
aktu društva;
– da je zadnji dve leti pred vložitvijo zahteve za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu, sredstva
društva pretežno uporabljalo za opravljanje dejavnosti, ki
so v javnem interesu na področju raziskovalne in razvojne
dejavnosti;

Št.

22 / 28. 2. 2006 /

Stran

2305

– da je v obdobju zadnjih dveh let redno izvajalo programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in
ciljev, ki so v javnem interesu;
– da ima izdelane programe bodočega delovanja;
– da ima izkazane pomembne dosežke svojega delovanja.
Postopek pridobitve statusa društva se podrobneje določi s podzakonskim predpisom.
23. člen
(podelitev statusa društva v javnem interesu)
Društvu, ki deluje v javnem interesu, se podeli status za
dobo petih let, z možnostjo podaljšanja statusa.
Društvo, ki deluje v javnem interesu, mora ministrstvu
do konca meseca februarja predložiti poročilo o delu za
preteklo leto.
Društvo, ki pridobi status društva, ki deluje v javnem
interesu na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti,
lahko, ob izpolnjevanju pogojev po tem zakonu, pridobi za
izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti in s tem povezane aktivnosti sredstva iz državnega proračuna.
24. člen
(zbirka podatkov društev)
Zbirko podatkov društev, ki so pridobila status društva
na podlagi 22. člena tega zakona, vodi ministrstvo.
Vpis v zbirko podatkov se opravi na podlagi odločbe o
podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu.
Izbris iz zbirke podatkov opravi ministrstvo na zahtevo
društva, ki deluje v javnem interesu ali po uradni dolžnosti.
8. Zbirke podatkov
25. člen
(zbirke podatkov)
Za načrtovanje politike ter za potrebe izvajanja raziskovalne in razvojne dejavnosti, določene z zakonom, statistične
namene in spremljanje stanja na področju raziskovalne in
razvojne dejavnosti, se pri agenciji na področju raziskovalne
dejavnosti, kot upravljavcu centralne zbirke podatkov, vodijo
zbirke podatkov.
Zbirke podatkov vsebujejo podatke o:
– prejemnikih sredstev iz državnega proračuna;
– izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti;
– programih in projektih na področju raziskovalne in
razvojne dejavnosti.
Zbirke podatkov iz druge alinee prejšnjega odstavka
vsebujejo naslednje osebne podatke:
– osebno ime raziskovalca;
– rojstne podatke;
– spol;
– enotno matično številko občana;
– davčno številko;
– podatke o državljanstvu;
– podatke o prebivališču;
– podatke o naslovu, kjer opravlja raziskovalno oziroma
razvojno dejavnost;
– podatke o zaposlitvi;
– podatke o izobrazbi.
Posamezne zbirke podatkov vsebujejo tudi podatke,
ki niso osebni, če so potrebni za dosego namena iz prvega
odstavka tega člena.
Osebni podatki iz tretjega odstavka tega člena se hranijo pet let. Po preteku roka, se podatki arhivirajo. Podatki iz
prejšnjega odstavka se hranijo do poteka namena iz prvega
odstavka tega člena.
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26. člen
(pridobivanje podatkov)
Podatki se zbirajo neposredno na podlagi prijav ali predlogov od izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti ter
iz drugih uradnih zbirk, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to
pooblaščeni organi in organizacije.
Agencija na področju raziskovalne dejavnosti brezplačno pridobiva podatke iz obstoječih zbirk podatkov naslednjih
upravljavcev:
– ministrstva, pristojnega za notranja zadeve – podatke
o raziskovalcu (osebno ime, rojstne podatke, enotno matično
številko občana iz centralnega registra prebivalstva, podatke
o državljanstvu);
– Davčne uprave Republike Slovenije – podatke o davčni številki izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti;
– delodajalcev – podatke o zaposlitvi, podatke o izplačilih plač in nadomestil ter podatke o drugih izplačilih;
– javnega infrastrukturnega zavoda, ki opravlja dejavnost komunikacijske in informacijske podpore raziskovalni
dejavnosti – podatke o izvajalcih raziskovalne in razvojne
dejavnosti, o programih in projektih na področju raziskovalne
in razvojne dejavnosti.
Na zahtevo ministrstva, pristojnega za znanost, je agencija na področju raziskovalne dejavnosti dolžna brezplačno
posredovati podatke iz vseh zbirk podatkov, ki jih upravlja.
Ministrstvo, pristojno za tehnologijo, javni infrastrukturni zavod, ki opravlja dejavnost informacijske in komunikacijske
podpore raziskovalni dejavnosti, javne raziskovalne organizacije, koncesionarji in pravne osebe, ki jim je bilo dano
javno pooblastilo, brezplačno pridobivajo podatke iz zbirk
podatkov iz druge in tretje alinee drugega odstavka 25. člena
tega zakona in jih uporabljajo za izvajanje dejavnosti, vodenje zbirk podatkov po tem zakonu, izvajanje nadzora ter za
spremljanje stanja, analize ali v statistične namene.
Agencija na področju raziskovalne dejavnosti lahko
osebne podatke, o katerih vodi zbirke podatkov in podatke,
ki jih pridobi od upravljavcev zbirk osebnih podatkov iz drugega odstavka tega člena, obdeluje samo za potrebe izvajanja
dejavnosti in izvajanja zbirk podatkov po tem zakonu, za
izvajanje nadzora in izplačil, za spremljanje stanja, analize
ter statistične namene.
III. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE RAZISKOVALNE
IN RAZVOJNE DEJAVNOSTI
1. Raziskovalna organizacija
27. člen
(pogoji)
Raziskovalne organizacije morajo za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti zagotoviti ustrezno usposobljene raziskovalce, organizirane v raziskovalne skupine,
vodje projektov, raziskovalno opremo in prostore ter infrastrukturo za podporo tej dejavnosti.
Raziskovalne organizacije, ki izvajajo javno službo, morajo za izvajanje raziskovalnih programov, poleg pogojev
iz prejšnjega odstavka, zagotoviti tudi vodjo programske
skupine.
Raziskovalne organizacije, ki opravljajo infrastrukturno
dejavnost, morajo za opravljanje te dejavnosti zagotoviti vodjo infrastrukturne skupine, ustrezno usposobljene sodelavce,
opremo in prostore.
2. Raziskovalci
28. člen
(pogoji)
Raziskovalec, ki opravlja raziskovalno ali razvojno dejavnost v raziskovalni organizaciji, mora imeti najmanj uni-
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verzitetno izobrazbo in mora izpolnjevati druge predpisane
pogoje.
Raziskovalci so razvrščeni v raziskovalne nazive. Raziskovalni nazivi in minimalni pogoji za izvolitve v nazive se
določijo s podzakonskim predpisom in so primerljivi z nazivi
na področju visokega šolstva.
29. člen
(vodja projekta)
Vodja raziskovalnega projekta je raziskovalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima doktorat znanosti,
– izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološke-razvojne rezultate v zadnjih petih letih in
– izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje.
Vodja razvojnega projekta je raziskovalec, ki izpolnjuje
pogoje iz prejšnjega odstavka ali raziskovalec, ki izkazuje
sposobnost za organiziranje in vodenje uporabnih raziskovalnih in razvojnih projektov.
Kriterije za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev iz prejšnjih odstavkov določi minister, pristojen za znanost, oziroma
minister, pristojen za tehnologijo.
30. člen
(vodja programske in vodja infrastrukturne skupine)
Vodja programske skupine mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, določene v prvem odstavku
prejšnjega člena in biti zaposlen v raziskovalni organizaciji,
ki izvaja raziskovalni program.
Vodja infrastrukturne skupine mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je zaposlen v raziskovalni organizaciji, kjer se infrastrukturni program izvaja,
– ima ustrezno univerzitetno izobrazbo,
– izkazuje potrebno strokovno znanje in
– izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje.
31. člen
(zaposlitev raziskovalcev za določen čas in sobotno leto)
Raziskovalna organizacija lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas, daljši od dveh let, če gre za usposabljanje in izobraževanje za pridobitev magisterija največ tri
leta, doktorata znanosti pet let oziroma doktorata znanosti s
specializacijo na področju medicine šest let in podoktorskega
usposabljanja do treh let. V primeru, da gre za pripravo oziroma izvedbo dela, ki je programsko ali projektno organizirano,
lahko sklene raziskovalna organizacija pogodbo o zaposlitvi
za določen čas, potreben za dokončanje dela, ki ne sme biti
daljši od petih let.
Delavci v raziskovalnih organizacijah, ki so izvoljeni v
najvišje raziskovalne nazive oziroma v nazive visokošolskih
učiteljev, imajo pravico, da v obdobju šestih let lahko preidejo
za eno leto iz raziskovalne v visokošolsko dejavnost. V tem
času pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati.
3. Javni raziskovalni in javni infrastrukturni zavod
32. člen
(javni raziskovalni zavod in javni infrastrukturni zavod)
Javni raziskovalni zavod je zavod, ki ga ustanovi Republika Sloveije ali druga z zakonom pooblaščena oseba
javnega prava za izvajanje javne službe po tem zakonu. V
aktu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda se opredeli
njegovo poslanstvo.
Javni infrastrukturni zavod je zavod, ki ga ustanovi Republika Slovenija ali druga z zakonom pooblaščena oseba
javnega prava za izvajanje infrastrukturne dejavnosti kot
podpore raziskovalni dejavnosti, ki je javna služba po tem
zakonu.
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33. člen
(organi zavoda)
Organi javnega raziskovalnega zavoda in javnega infrastrukturnega zavoda so upravni odbor, znanstveni oziroma
strokovni svet in direktor.
Javni raziskovalni zavod in javni infrastrukturni zavod (v
nadaljnjem besedilu: javni zavod) upravlja upravni odbor, v
katerem je večina članov predstavnikov ustanovitelja, izmed
preostalih članov pa je enako število predstavnikov zaposlenih in uporabnikov storitev javnega zavoda. Upravni odbor
ima od pet do devet članov.
Znanstveni oziroma strokovni svet obravnava vprašanja s področja znanstvenega in strokovnega dela javnega
zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil,
določenih v statutu ali drugih splošnih aktih javnega zavoda,
pripravlja strokovne podlage za programe dela in razvoja
javnega zavoda, daje upravnemu odboru in direktorju mnenja
in predloge o organizaciji dela in pogojih za razvoj dejavnosti
ter opravlja druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom,
statutom ali drugimi splošnimi akti javnega zavoda.
Sestava, način oblikovanja in naloge znanstvenega
sveta oziroma strokovnega sveta se določijo s statutom
javnega zavoda skladno z aktom o ustanovitvi.
34. člen
(pogoji za imenovanje direktorja zavoda)
Za direktorja javnega raziskovalnega zavoda je lahko
imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vodjo raziskovalnega
projekta, določene v prvem odstavku 29. člena tega zakona,
ter druge pogoje, določene z aktom o ustanovitvi oziroma s
statutom javnega raziskovalnega zavoda.
Za direktorja javnega infrastrukturnega zavoda je lahko
imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vodjo infrastrukturne
skupine, določene z drugo, tretjo in četrto alineo drugega
odstavka 30. člena tega zakona, ter druge pogoje, določene
z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom javnega infrastrukturnega zavoda.
35. člen
(sodelovanje z univerzami in samostojnimi visokošolskimi
zavodi)
Javni raziskovalni zavodi v okviru svoje raziskovalne
dejavnosti, s soglasjem ustanovitelja in ob izpolnjevanju
predpisanih pogojev lahko sodelujejo z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi pri izvajanju visokošolskega
izobraževanja.
4. Javna služba
36. člen
(javna služba)
Na področju raziskovalne dejavnosti predstavlja javno
službo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem
časovnem obdobju, in je takega pomena za Slovenijo, da
obstaja državni interes, opredeljen v Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu, za dolgoročno raziskovanje
programske skupine na tem področju.
Infrastrukturna dejavnost, ki je podpora raziskovalni
dejavnosti, se opravlja na način in pod pogoji, ki veljajo za
javno službo.
37. člen
(opravljanje javne službe)
Javno službo opravljajo v obliki raziskovalnih programov programske skupine v javnih raziskovalnih zavodih, na
univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter na podlagi koncesije programske skupine, organizirane pri pravnih
osebah zasebnega ali javnega prava.
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Infrastrukturno dejavnost opravljajo v obliki infrastrukturnih programov infrastrukturne skupine v javnih zavodih in na
podlagi koncesije pri osebah zasebnega ali javnega prava.
5. Izvajanje javne službe na podlagi koncesije
38. člen
(izbor in podelitev koncesije)
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa. Koncesionarji morajo izpolnjevati pogoje, ki so s tem zakonom in
na njegovi podlagi izdanimi predpisi, določeni za programsko
financiranje javne raziskovalne organizacije v delu, ki se
nanaša na programsko financiranje.
Vsebina in postopek javnega razpisa se določi s podzakonskim predpisom, ki ga sprejme minister, pristojen za
znanost.
Koncesijo za opravljanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti, po predhodno opravljenem postopku
izbora koncesionarja, ki ga izvede agencija na področju
raziskovalne dejavnosti, podeli minister, pristojen za znanost,
z odločbo.
Koncesija se podeli za določen čas. Število in vrste koncesij vsako leto določi minister, pristojen za znanost, na podlagi Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.
39. člen
(pogodba in prenehanje koncesije)
Razmerja med koncedentom in koncesionarjem se uredijo s pogodbo o koncesiji, ki se sklene v pisni obliki in jo v
imenu koncendenta podpiše direktor agencije.
Če koncesionar ne opravlja javne službe skladno s
predpisi in pogodbo, se na podlagi predloga upravnega odbora agencije in predhodnega mnenja sveta koncesija odvzame z odločbo ministra, pristojnega za znanost. Koncesijsko
razmerje preneha z dokončnostjo odločbe, in to ne glede na
koncesijsko pogodbo.
6. Javno pooblastilo
40. člen
(podelitev javnega pooblastila)
Pravnim osebam, ki delujejo na področju raziskovalne
in razvojne dejavnosti, lahko minister, pristojen za znanost,
oziroma minister, pristojen za tehnologijo, v skladu z določbami zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/2002) za
določen čas z odločbo podeli javno pooblastilo za opravljanje
naslednjih upravnih nalog:
– podeljevanje štipendij in drugih oblik pomoči s področja razvoja kadrov;
– spodbujanje mednarodnega znanstvenega sodelovanja;
– promocijo raziskovalne in razvojne dejavnosti;
– spremljanje in vrednotenje učinkov raziskovalne in
razvojne dejavnosti.
Pogoje, kriterije, merila ter postopek za podelitev javnega pooblastila se podrobneje določi s podzakonskim predpisom, ki ga sprejme minister, pristojen za znanost, oziroma
minister, pristojen za tehnologijo.
41. člen
(odvzem javnega pooblastila)
Zaradi nezakonitega, nepravilnega ali nepravočasnega
izvajanja javnih pooblastil se lahko nosilcu javnega pooblastila odvzame javno pooblastilo.
O odvzemu javnega pooblastila odloči minister, pristojen za znanost, oziroma minister, pristojen za tehnologijo, z
upravno odločbo.
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7. Ocenjevanje kakovosti delovanja pravnih oseb
42. člen
(ocenjevanje kakovosti delovanja pravnih oseb)
Pravne osebe zasebnega ali javnega prava, ki opravljajo javno službo po tem zakonu ali opravljajo dejavnost po
javnem pooblastilu, morajo v roku petih let izvesti evalvacijo
kakovosti svojega delovanja po mednarodnih merilih.
8. Podzakonski predpisi
43. člen
(podzakonski predpisi)
Podrobnejšo organizacijo upravljanja z javnimi sredstvi
za raziskovalno in razvojno dejavnost, metodologijo, pogoje
in merila, postopke izbora, financiranje, spremljanje in nadziranje izvajanja programov in projektov ter druga področja,
ki jih ureja ta zakon, določa agencija po predhodno danem
soglasju ministra, pristojnega za znanost, oziroma ministra,
pristojnega za tehnologijo, s podzakonskimi predpisi in drugimi splošnimi akti. Ti akti se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV. NADZOR

Uradni list Republike Slovenije
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti – ZRRD
(Uradni list RS, št. 96/02) vsebuje naslednje prehodne in
končne določbe:
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
(rok za podzakonske predpise)
Podzakonski predpisi, ki so potrebni za izvajanje tega
zakona, se izdajo najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega
zakona oziroma najpozneje v enem letu od ustanovitve agencije po tem zakonu.
Vlada Republike Slovenije v enem letu po uveljavitvi
tega zakona sprejme akte, s katerimi uredi ustanovitev in začetek delovanja agencije na področju raziskovalne dejavnosti
in agencije na področju razvojne dejavnosti.
Z ustanovitvijo agencij iz prejšnjega odstavka preidejo
vanju zaposleni na ministrstvu, pristojnem za znanost, oziroma ministrstvu, pristojnem za tehnologijo, ki opravljajo upravne in strokovne naloge, ki skladno s tem zakonom preidejo v
pristojnost obeh agencij.
48. člen
(potekanje mandata)
Mandat članov sveta in članov strokovnih teles ministrstva preneha z imenovanjem novih članov v roku šestih
mesecev po uveljavitvi tega zakona.

44. člen
(nadzor nad delom in poslovanjem agencije)
Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo
dela agencije in pravne osebe, ki ji je bilo podeljeno javno
pooblastilo, opravlja ministrstvo, pristojno za delovno področje, na katerem agencija deluje (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
45. člen
(nadzor nad pravnimi akti nosilca javnega pooblastila)
Ministrstvo v zvezi z danim pooblastilom opravlja nad
nosilcem javnega pooblastila nadzor nad zakonitostjo njegovih splošnih aktov in instančni nadzor nad zakonitostjo
njegovih posamičnih aktov.
Če nosilec javnega pooblastila izda akt, ki ni skladen z
ustavo ali zakonom, mu ministrstvo da navodila za uskladitev
akta.
46. člen
(nadzor nad porabniki proračunskih sredstev)
Nadzor, ki ga opravlja agencija, vključuje nadzor nad
primernostjo in strokovnostjo dela vseh, ki se financirajo iz
državnega proračuna na podlagi tega zakona.
Nadzor agencije nad pravnimi osebami zasebnega in
javnega prava, ki izvajajo javno službo oziroma dejavnost,
ki se izvaja kot javna služba po tem zakonu, vključuje nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela teh
pravnih oseb.
Nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev
pri pravnih in fizičnih osebah iz prejšnjega odstavka se izvaja
skladno s predpisi Vlade Republike Slovenije in ministrstev
ter drugimi predpisi.
Pravne in fizične osebe, ki se financirajo na podlagi
tega zakona, so skladno s predpisi dolžne agenciji pošiljati
podatke o porabi proračunskih sredstev.
O opravljanju nadzora izdaja agencija poročila, ki morajo biti objavljena in dostopna javnosti.

49. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjega zakona)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon
o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I), razen
določb 38. in 39. člena.
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednji podzakonski predpisi:
1. pravilnik o infrastrukturnih razvojnih centrih (Uradni
list RS, št. 52/2001),
2. pravilnik o vzpodbujanju tehnološkega razvoja (Uradni list RS, št. 52/2001),
3. pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja razvojnih projektov izumiteljev (Uradni list RS, št.
22/94),
4. pravilnik o dodeljevanju štipendij in drugih oblik denarnih pomoči Ministrstva za znanost in tehnologijo (Uradni
list RS, št. 73/94),
5. pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov
za sofinanciranje nakupa informacijske in komunikacijske
opreme (Uradni list RS, št. 62/95).
Do sprejema novih podzakonskih predpisov na podlagi
tega zakona se uporabljajo dosedanji podzakonski predpisi,
in sicer:
1. pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Uradni
list RS, št. 71/99),
2. pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles
Ministrstva za znanost in tehnologijo za področje tehnološkega razvoja (Uradni list RS, št. 78/98),
3. pravilnik o vrednotenju kakovosti in financiranju programa dela JRO (Uradni list RS, št. 52/98, 67/98, 72/98,
102/2001),
4. pravilnik o nagradah in priznanjih republike Slovenije
za znanstveno raziskovalno delo (Uradni list RS, št. 39/98,
11/99, 33/2001),
5. pravilnik o pogojih in postopkih izbora in financiranja
mrežnih raziskovalno-razvojnih programov v okviru Ciljnega
raziskovalnega programa za podporo strateškega razvoja
Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni
list RS, št. 46/2001),

Uradni list Republike Slovenije
6. pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles
za področje temeljnega in aplikativnega raziskovanja (Uradni
list RS, št. 79/97, 69/98, 21/2001),
7. pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij
(Uradni list RS, št. 36/2002),
8. pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Uradni list RS, št. 36/2002),
9. pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Uradni list RS, št. 36/2002),
10. pravilnik o financiranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/96,
11/98, 48/99, 46/2001),
11. pravilnik o oblikovanju in izvajanju programov razvoja raziskovane dejavnosti (Uradni list RS, št. 6/96),
12. pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje
programov dejavnosti organizacij informacijske infrastrukture
(Uradni list RS, št. 62/95),
13. pravilnik o izvajanju in organiziranju nadzora Ministrstva za znanost in tehnologijo na področju raziskovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 55/95),
14. pravilnik o uporabi kvantitativnih kriterijev za razvrščanje v znanstvene, strokovno-raziskovalne in razvojne
nazive (Uradni list RS, št. 75/94, 35/98, 52/98),
15. pravilnik o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne dejavnosti in o evidencah ter spremljanju raziskovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 65/94, 1/98, 35/98, 52/98),
16. pravilnik o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne, visokošolske in druge organizacije
(Uradni list RS, št. 38/94, 53/95, 1/98, 38/99)
17. pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme (Uradni list RS, št. 14/94, 54/2001),
18. pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja
(Uradni list RS, 21/2001, 38/2002),
19. pravilnik o postopku in o pogojih za vpis posameznikov, ki opravljajo raziskovalno dejavnost kot zasebniki, v
register zasebnih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 30/92,
46/93, 61/98),
20. pravilnik o pogojih za podelitev statusa društva, ki
deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije
(Uradni list RS, št. 62/96, 13/97),
21. sklep o merilih za določanje višine subvencij za
usposabljanje mladih raziskovalcev (Uradni list RS, št.
64/95),
22. sklep o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki
opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 17/94,
33/96),
23. sklep o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa
(Uradni list RS, št. 16/94, 63/97, 87/97 in 49/98),
24. sklep o sofinanciranju podiplomskega študija (Uradni list RS, št. 41/2001).
50. člen
(rok uveljavitve zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti – ZRRD-A (Uradni list RS, št. 115/05)
vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
2. člen
Do imenovanja oziroma izvolitve novega upravnega
odbora javnega zavoda, skladno s 1. členom tega zakona,
nadaljuje delo dosedanji upravni odbor javnega zavoda.
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Novi upravni odbor javnega zavoda se imenuje oziroma
izvoli v petih mesecih od uveljavitve tega zakona.
Javni zavod mora uskladiti statut in druge splošne akte
s tem zakonom v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

845.

Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja
uranove rude in preprečevanju posledic
rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh
(uradno prečiščeno besedilo) (ZTPIU-UPB1)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 10. februarja
2006 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o trajnem
prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh, ki obsega:
– Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove
rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana
Žirovski vrh – ZTPIU (Uradni list RS, št. 36/92 z dne 24. 7.
1992),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju
posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh – ZTPIU-A
(Uradni list RS, št. 28/00 z dne 30. 3. 2000) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju
posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh – ZTPIU-B
(Uradni list RS, št. 121/05 z dne 30. 12. 2005).
Št. 801-06/90-1/52
Ljubljana, dne 10. februarja 2006
EPA 669-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

ZAKON
O TRAJNEM PRENEHANJU IZKORIŠČANJA
URANOVE RUDE IN PREPREČEVANJU
POSLEDIC RUDARJENJA V RUDNIKU URANA
ŽIROVSKI VRH
uradno prečiščeno besedilo
(ZTPIU-UPB1)
1. člen
Rudnik urana Žirovski vrh trajno preneha z izkoriščanjem in raziskovanjem uranove rude.
2. člen
Po tem zakonu pomeni trajno prenehanje izkoriščanja
in raziskovanja uranove rude:
– načrtovanje in izvedbo začasnega zavarovanja okolja
ter objektov pred nevarnostjo za zdravje ljudi, dokler se ne
bo v celoti začel izvajati program trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic rudarjenja v
Rudniku urana Žirovski vrh;
– načrtovanje in izvedbo zaprtja objektov;
– načrtovanje in izvedbo trajnega zavarovanja okolja
pred posledicami izkoriščanja uranove rude in potrebno dekomisijo;
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– zagotavljanje nadzora nad zavarovanjem okolja,
vključno z radiološkim in meteorološkim monitoringom v času
zapiranja in po zaprtju rudnika;
– programiranje in uvedbo primernih nadomestnih dejavnosti za zaposlovanje delavcev, ki v rudniku niso več potrebni, s posebno presojo vplivov na okolje, če gre za uvedbo
dejavnosti na območju rudnika;
– spremljanje zdravstvenega stanja delavcev, ki delajo
ali so delali na delovnih mestih z benificirano delovno dobo.
3. člen
Za izvedbo trajnega prenehanja izkoriščanja uranove
rude in preprečevanja posledic rudarjenja se Rudnik urana
Žirovski vrh preoblikuje v javno podjetje.
Javno podjetje iz prejšnjega odstavka zagotavlja izvedbo vseh nalog trajnega prenehanja izkoriščanja in raziskovanja uranove rude iz prejšnjega člena, razen nalog
radiološkega in meteorološkega monitoringa, ki jih zagotavlja
javni gospodarski zavod za radioaktivne odpadke, ki v skladu
z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in
jedrsko varnost, izvaja obvezno državno gospodarsko javno
službo dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine.
4. člen
Javno podjetje iz 3. člena se preoblikuje v družbo z
omejeno odgovornostjo.
Firma preoblikovanega javnega podjetja se glasi: Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana,
družba z omejeno odgovornostjo (v nadaljnjem besedilu:
javno podjetje), s sedežem Todraž št. 1, Gorenja vas.
Ustanovitelj in edini lastnik javnega podjetja je Republika Slovenija.
Akt o preoblikovanju sprejme Vlada Republike Slovenije.
5. člen
Javno podjetje v okviru svojih dejavnosti:
– načrtuje in izvaja zapiranje rudnika urana;
– načrtuje in izvaja trajno zavarovanje okolja pred posledicami izkoriščanja rudnika urana;
– opravlja druge dejavnosti, potrebne za izvedbo zaprtja
rudnika urana.
6. člen
(črtan)
7. člen
(črtan)
8. člen
Z aktom o preoblikovanju javnega podjetja se za premoženje Republike Slovenije, s katerim upravlja javno podjetje,
opredeli višina prenesenega premoženja, višina osnovnega
kapitala javnega podjetja in višina neposlovnih sredstev.
Preneseno premoženje iz prejšnjega odstavka tega zakona prevzame v last javno podjetje z dnem sprejema akta
o preoblikovanju.
Javno podjetje v okviru svojega premoženja letno zagotavlja odškodnino prizadetim prebivalcem v lokalni skupnosti
zaradi obremenitve okolja. Natančnejša merila in način izplačila se uredi v podzakonskem aktu.
9. člen
Za uresničitev nalog iz 2. člena tega zakona Vlada
Republike Slovenije sprejme program izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic
rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh.

Uradni list Republike Slovenije
Sredstva za pripravo in izvedbo programa iz prejšnjega
odstavka se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije in
iz lastnih virov javnega podjetja.
10. člen
Za izvajanje nalog po programu izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic
rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh, izdela javno podjetje vsako leto do 1. septembra operativni plan aktivnosti
za izvedbo programa v naslednjem letu z oceno potrebnih
sredstev in do 31. marca poročilo o izvajanju programa za
preteklo leto.
Operativni plan aktivnosti in poročilo o izvajanju programa obravnava in sprejme Vlada Republike Slovenije in o tem
poroča Državnemu zboru.
11. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem trajnega prenehanja
izkoriščanja uranove rude in preprečevanjem posledic rudarjenja opravljajo inšpektorji v okviru svojih pristojnosti.
12. člen
Po izpolnitvi programa iz 9. člena tega zakona se opravi
redna likvidacija javnega podjetja.
Likvidacija javnega podjetja se lahko opravi pred izpolnitvijo programa iz 9. člena tega zakona, če Vlada Republike Slovenije prenese izvajanje nalog javnega podjetja na
režijski obrat, ustanovljen v okviru ministrstva, pristojnega
za okolje.
Pred likvidacijo javnega podjetja Vlada Republike Slovenije določi območje omejene rabe prostora zaradi odlagališč
rudarske in hidrometalurške jalovine in višino nadomestila
zaradi omejene rabe prostora, do katere je upravičena lokalna skupnost, na območju katere se nahajajo ta odlagališča.
Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove
rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku
urana Žirovski vrh – ZTPIU (Uradni list RS, št. 36/92)
vsebuje naslednjo končno določbo:
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh
– ZTPIU-A (Uradni list RS, št. 28/00) vsebuje naslednje
prehodne in končne določbe:
8. člen
Zapiranje rudnika urana se mora končati do konca leta
2005.
Zaradi prilagoditev določbam tega zakona Vlada Republike Slovenije sprejme v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona noveliran program iz 9. člena zakona.
9. člen
Akt o preoblikovanju iz 1. člena tega zakona sprejme
Vlada Republike Slovenije v šestdesetih dneh po uveljavitvi
tega zakona.
10. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh
– ZTPIU-B (Uradni list RS, št. 121/05) vsebuje naslednje
prehodne in končne določbe:
3. člen
V prehodnih določbah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove
rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana
Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 28/00) se v prvem odstavku
8. člena letnica »2005« nadomesti z letnico »2010«.
4. člen
Vlada Republike Slovenije sprejme v šestih mesecih
po uveljavitvi tega zakona revizijo noveliranega programa iz
drugega odstavka 8. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove
rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana
Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 28/00).
Z revidiranim noveliranim programom iz prejšnjega
odstavka je treba načrtovati ukrepe in sredstva za njihovo
izvedbo tako, da se prenos lastništva nepremičnin na lokalno
skupnost za razvoj nadomestnih dejavnosti v poslovni obrtni
coni izvede najpozneje do konca leta 2007 in zapre odlagališče rudarske in hidrometalurške jalovine Jazbec in Boršt do
konca leta 2010.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

OBČINE
DOBREPOLJE
846.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Na podlagi 59. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, s spremembami in dopolnitvami), zveza 56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), 223. člen Zakona
o prekrških (ZP-1) (Uradni list RS, št. 7/03 s spremembami in
dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 37/99) je Občinski svet Občine Dobrepolje na
31. redni seji dne 15. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
(Uradni list RS, št. 123/00 in 111/03) se razveljavi četrti odstavek 15. člena in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Največ za dobo petih let, so na podlagi pismenega
zahtevka, oproščeni plačila nadomestila za stanovanjski namen tisti zavezanci:

– ki so kupili, oziroma zgradili nova stanovanja, kot
posamezen del stavbe,
– zgradili, dozidali ali nadzidali stanovanjske hiše,
če so plačali sorazmerne stroške za urejanje stavbnega
zemljišča.«.
Razveljavi se šesti odstavek 15. člena in nadomesti z
novim besedilom, ki se glasi:
»O oprostitvi iz četrtega in petega odstavka 15. člena
izda odločbo zavezancu strokovna služba Občine Dobrepolje, na podlagi pisnega zahtevka.«.
2. člen
Razveljavi se vsebina 16. člena in nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi:
»Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki zaposluje druge osebe, če:
– ne prijavi nastanka obveznosti za plačilo nadomestila
po tem odloku (14. člen),
– ne prijavi nastanka spremembe, ki vpliva na odmero
za plačilo nadomestila (14. člen),
– v prijavi navaja neresnične podatke ki vplivajo na
odmero (14. člen),
– v vlogi za oprostitev plačila nadomestila navaja neresnične podatke (15. člen).
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, ki zaposluje druge osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
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Z globo 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje fizična
oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ne zaposluje
drugih oseb, če stori katero od dejanj iz prvega odstavka
tega člena.«.
3. člen
Razveljavi se vsebina 18. člena in nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinski
inšpektor.«.

RS.

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Št. 42008-1/00
Videm, dne 15. februarja 2006
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
sredo, 22. 3. 2006, ob 18. uri v sejni sobi Občine Dobrepolje,
Videm 35, 1312 Videm Dobrepolje, I. nadstropje.
4. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni predlog podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani
organi, organizacije in posamezniki.
Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali v ustni
obliki na javni obravnavi ali kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve do konca javne razgrnitve
ter pisno na naslov Občina Dobrepolje, Urejanje prostora
– za LN, Videm 35, 1312 Videm Dobrepolje.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-1/05
Videm, dne 16. februarja 2006
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l.r.

847.

Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o
lokacijskem načrtu za sanacijo obstoječega
dela kamnoloma in širitev kamnoloma v
Predstrugah v Občini Dobrepolje, Okoljskega
poročila in Revizije okoljskega poročila

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) ter
43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04)
je župan Občine Dobrepolje dne 16. 2. 2006 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem
načrtu za sanacijo obstoječega dela kamnoloma
in širitev kamnoloma v Predstrugah v Občini
Dobrepolje, Okoljskega poročila in Revizije
okoljskega poročila
1. člen
Javno se razgrne:
Predlog Odloka o lokacijskem načrtu za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah
v občini Dobrepolje (Povzetek za javnost, Izvleček iz prostorskega plana Občine Dobrepolje, Obrazložitev in utemeljitev
predloga Odloka, projekt Lokacijski načrt za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah v
občini Dobrepolje / št. proj. 558/05, URBANA d.o.o. Velenje),
Okoljsko poročilo za Lokacijski načrt za sanacijo obstoječega
dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah v občini
Dobrepolje (E-NET d.o.o., Ljubljana) ter Revizija okoljskega
poročila (KOVA d.o.o., Celje).

848.

Sklep o izhodiščni ceni za izračun
sorazmernega dela stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča na območju Občine
Dobrepolje

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje
stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 42/95) in 16. člena Statuta Občine Dobrepolje
(Uradni list RS, št. 37/99), ter 2. člena Sklepa o izhodiščni
ceni za izračun sorazmernega dela stroškov za opremljanje
stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 9/99) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 31.
seji z dne 15. 2. 2006 sprejel

SKLEP
o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča
na območju Občine Dobrepolje
1. člen
Izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine
Dobrepolje znaša na dan 31. 12. 2005 SIT 853.848,00 in
se do veljavnosti naslednjega Sklepa revalorizira na osnovi
indeksov razlik v ceni, katere mesečno izdaja GZS Združenja
za gradbeništvo in IGM.

2. člen
Predlog Odloka o lokacijskem načrtu, Okoljsko poročilo
in Revizija okoljskega poročila bodo javno razgrnjeni v sejni
sobi Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje,
I. nadstropje, med delovnim časom občinske uprave in v
sredo do 18.00 ter v prostorih Vaškega doma, Predstruge 60,
1312 Videm Dobrepolje. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni in
se začne 7. 3. 2006 ter konča 5. 4. 2006.

2. člen
Izhodiščna cena je spremenjena na osnovi indeksa
podražitev GZS Združenja za gradbeništvo in IGM.

3. člen
Javna obravnava Predloga Odloka o lokacijskem načrtu, Okoljskega poročila in Revizije okoljskega poročila bo v

4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

3. člen
Pri legalizaciji črne gradnje se izhodiščna cena poveča
za 30%.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 38001-1/05
Videm, dne 15. februarja 2006
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l.r.

DOBRNA
849.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o javnih površinah, o javni snagi ter videzu
naselij v Občini Dobrna

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00,
28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05), Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04) ter Statuta Občine
Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 136/04)
je Občinski svet Občine Dobrna na 26. redni seji dne 15. 2.
2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnih
površinah, o javni snagi ter videzu naselij
v Občini Dobrna

1. člen
V 35. členu Odloka o javnih površinah, o javni snagi ter
videzu naselij v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 57/03) se
v prvem odstavku črta besedilo »denarno kaznijo od 50.000
SIT do« in nadomesti z besedilom »globo 300.000 SIT« ter
za besedilom »posameznik od 30.000 SIT do 100.000 SIT«
črta besedilo »od 30.000 SIT do 100.000 SIT« ter nadomesti
z besedilom »30.000 SIT«.
V zadnjem odstavku 35. člena pa se črta besedilo
»denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT« in nadomesti z
besedilom »globo 30.000 SIT«.
2. člen
V prvem odstavku 36. člena se črta besedilo »denarno
kaznijo od 10.000 SIT do 40.000 SIT« in nadomesti z besedilom »z globo 30.000 SIT«.
Zadnji odstavek 36. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom »Za takšne vrste prekrškov se lahko
izterja globa s strani cestno-komunalne inšpekcije občine
ali pristojne redarske službe občine. O plačani globi se izda
potrdilo.«
3. člen
V 37. členu se črta besedilo »denarno kaznijo« in nadomesti z besedilom »z globo«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0002/2006
Dobrna, dne 15. februarja 2006
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.
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Pravilnik o spremembah Pravilnika za
vrednotenje športnih programov v Občini
Dobrna

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni
list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 136/04) je Občinski svet
Občine Dobrna na 26. redni seji dne 15. 2. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika za vrednotenje
športnih programov v Občini Dobrna
1. člen
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini
Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05) se spremeni tako, da se
v prvem odstavku 10. člena »Odbor za družbene dejavnosti« nadomesti z besedilom »občinska uprava« in v drugem
odstavku 10. člena se beseda »odbor« nadomesti z besedo
»občinska uprava«.
2. člen
Ostala določila Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrna ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 00700-0001/2006
Dobrna, dne 15. februarja 2006
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

851.

Sklep o povišanju cene socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu v Občini
Dobrna

Na podlagi določil 43. in 99. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/93, 1/99,
36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02, 5/03 in 7/04), 38. člena
pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, in 19/99), 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02
in 136/04) je Občinski svet Občine Dobrna na 26. redni seji
dne 15. 2. 2006 sprejel

SKLEP
o povišanju cene socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu v Občini Dobrna
I.
Občina Dobrna daje soglasje k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec
storitve, Dom upokojencev Celje – Center za pomoč na
domu, v višini 3.194,34 SIT na efektivno uro.
II.
Ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije in Občine Dobrna znaša končna cena za uporabnika v Občini
Dobrna 750,00 SIT na efektivno uro.
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III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2006.
Št. 00700-0003/2006
Dobrna, dne 15. februarja 2006

72

73

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

74
II.
40

DOBROVA - POLHOV GRADEC
852.

Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov
Gradec za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine
Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 21. redni seji
dne 15. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec
za leto 2006

41

42
43

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za občino Dobrova - Polhov Gradec
za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

III.
B)
IV.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

75

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

VI.

A)

I.

70

71

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in
storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

v SIT
Proračun leta
2006
1.220.857.001
662.970.921
543.986.846
455.695.863
69.653.939
18.637.044
118.984.075
27.863.655
1.140.914
1.212.506
32.241.000

C)
VII.
50
IX.
X.
XI.
XII.

714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih
virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
Javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospod.
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

56.526.000
12.000.000
12.000.000
1.100.000
1.100.000
544.786.080
544.786.080
1.611.893.001
329.248.000
49.510.000
7.593.000
266.785.000
360.000
5.000.000
359.268.001
15.100.000
219.300.000
41.893.001
82.975.000
905.577.000
905.577.000
17.800.000
17.800.000
-391.036.000

0
0
0
0

0
0
0
-391.036.000
0
391.036.000

391.036.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.

Uradni list Republike Slovenije
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkpodskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na oglasni in spletni strani Občine
Dobrova - Polhov Gradec.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. taksa za obremenjevanje vode v skladu z odločbo
pristojnega ministrstva,
3. taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo pristojnega ministrstva,
4. prispevki občanov,
5. prejeta sredstva drugih lokalnih skupnosti,
6. prejeta sredstva pristojnih ministrstev za investicije.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju
oziroma na prvi naslednji redi seji in konec leta z zaključnim
računom poroča občinskemu svet o veljavnem proračunu za
leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika
župan.
Med izvrševanjem proračuna lahko župan s sklepom
o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg
sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska
postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe
projektov in v primeru pridobitve namenskih prejemkov. Nov
konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali
pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev
posameznega področja proračunske porabe.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
6. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen na dan
31. 12. 2005, se izloči v sklad za posebne namene, in se s
sklepom župana prenese v proračun leta 2006.
7. člen
Sredstva proračunske rezerve se v letu 2006 oblikuje v
višini 5.000.000,00 tolarjev.
Na predlog osebe, odgovorne za finance, odloča o
uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člena ZJF župan in o tem poroča občinskemu
svetu.
8. člen
V obdobju začasnega financiranja občine v letu 2007,
če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok
in sklep o določitvi začasnega financiranja.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0828/2006
Dobrova, dne 15. februarja 2006
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.
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IG
853.

Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 73/05 in 103/05) ter Pravilnika o uvrstitvi delovnih
mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede
znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05)
izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev
osnovne plače direktorjem javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Ig,

SKLEP
o uvrstitvi direktorja
v plačni razred
Delovno mesto ravnateljice javnega zavoda Vrtec Ig se
za določitev osnovne plače uvrsti v 42. plačni razred.
Št. 110-07/004/2005-237
Ig, dne 20. februarja 2006
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

854.

Sklep o uvrstitvi direktorja Občinske uprave
Občine Ig v plačni razred

Na podlagi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05) izdaja
župan Občine Ig

SKLEP
o uvrstitvi direktorja Občinske uprave Občine Ig
v plačni razred
1. člen
Direktor Občinske uprave Občine Ig se uvrsti v 48. plačni
razred znotraj razponov plačnih razredov, določenih v Prilogi
III Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 73/05 in 103/05).
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
1. 3. 2006.
Št. 110-07/004/2005-578
Ig, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

Stran

2316 /

Št.

22 / 28. 2. 2006
IVANČNA GORICA

855.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC
II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 – Muljavsko
polje (uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 25. seji, dne 9. 2. 2006 potrdil uradno prečiščeno
besedilo Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1
– Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica
in PPC II/3 – Muljavsko polje, ki obsega:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1
– Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica
in PPC II/3 – Muljavsko polje (Uradni vestnik Občine Ivančna
Gorica, št. 7/01)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3
– Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 – Muljavsko
polje (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/02, 3/03,
1/04 in Uradni list RS, št. 92/05)

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za
PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1
– Ivančna Gorica in PPC II/3 – Muljavsko polje
(uradno prečiščeno besedilo)
UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejemajo prostorski ureditveni pogoji za PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC
II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 – Muljavsko polje, ki jih
je izdelal Geodetski zavod Slovenije pod številko naloge
0-13-61/00 leta 2000, z zadnjo dopolnitvijo in uskladitvijo v
februarju 2005, ki jih je izdelala Struktura, delavnica forme
in vsebine.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji (v nadaljevanju: PUP) so
izdelani v skladu z usmeritvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica
(Uradni Vestnik občine Ivančna Gorica, št. 5/98, 6/98, 7/99
in 3/00) in vsebujejo:
v tekstualnem delu
– posebne strokovne podlage
– besedilo odloka
– obrazložitev določil odloka
– pogoje in soglasja pristojnih organov in organizacij,
v grafičnem delu
– prikaz iz prostorskega plana – kartografska dokumentacija v merilu 1:5000
– posebne strokovne podlage
– prikaz meril in pogojev za posege izven ureditvenih
območij naselij merilo 1:5000 in v ureditvenih območjih naselij merilo 1:2500
– prikaz naravovarstvenih smernic za spremembe in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev je podrobno prikazana v digitalnem zapisu in dopolnilnem, posebnem grafičnem
izpisu, ki je sestavni del Odloka,
– grafični prikaz enot kulturne dediščine je prikazan v
Strokovnih podlagah s področja varstva kulturne dediščine za
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega
in srednjeročnega plana občine Ivančna Gorica (ZVKDS, OE

Uradni list Republike Slovenije
Ljubljana 2001), ki je sestavni del Odloka.
Prostorski ureditveni pogoji se izdelajo za območja:
– za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedenih načrtov (v nadaljevanju:PIN),
– za katera se bo PIN šele pripravljal – kot začasni
PUP in
– za območja, za katera je PIN že realiziran in zaključen.
3. člen
S temi prostorskimi ureditvenimi pogoji so za posege v
prostor določeni:
I. Meja obravnavanega območja
II. Skupna merila in pogoji
1. Merila in pogoji glede vrste posegov v prostor
2. Merila in pogoji za urbanistično oblikovanje obravnavanega območja in za arhitekturno oblikovanje objektov
oziroma posegov v prostor
3. Merila in pogoji za določanje gradbenih parcel in
funkcionalnih zemljišč
4. Merila in pogoji za prometno urejanje
5. Merila in pogoji za komunalno urejanje
6. Merila in pogoji za varovanje okolja
7. Merila in pogoji za varovanje kulturne dediščine
8. Merila in pogoji za varovanje naravnih vrednot.«
III. Posebna merila in pogoji za zaključene prostorske
enote
IV. Prehodna določila
V. Končna določila
4. člen
Projekti za gradbeno dovoljenje naj v vodilni mapi vsebujejo utemeljitve posega iz določil tega odloka, ki veljajo za
predmetni prostor in predmetno vrsto posega.
Merila in pogoji odloka morajo biti upoštevani na vseh
nivojih in v kontekstih, ki posamezni poseg tangirajo – npr.
po ureditvenih enotah, njihovih tipoloških delitvah, vrstah
posegov, vrstah okolij (vas, mesto, krajina…) ipd.
Pomožni objekti po tem odloku so enostavni objekti po
Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih
objektih…(Uradni list RS, št. 114/03 oziroma Uradni list RS,
št. 130/04 in kasnejši popravki oziroma dopolnitve – v nadaljevanju Pravilnik).
Interpretacija posameznih izrazov, ki so uporabljeni v
tem odloku (npr. gradbena parcela…), razen spodaj opredeljenih, je po Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
102/04 in kasnejših popravkov oziroma dopolnitev).
Gradbena linija
V območjih, kjer so v grafičnem delu opredeljene gradbene linije je lahko osnovni kubus glavne stavbe umeščen
le tako, da leži s celotno glavno fasado na gradbeni liniji. V
območju med gradbeno linijo in javnim prostorom stavb ali
njihovih delov ni dovoljeno graditi, v kolikor v tem odloku niso
v posameznih delih izrecno dovoljeni. Projekti za gradbeno
dovoljenje, ki obravnavajo izgradnjo javne infrastrukture za
širše območje več stanovanjskih hiš, naj obsegajo tudi natančnejšo določitev gradbene linije- prenos iz merila 1:5000
v Odloku, v geodetski posnetek 1:500.
Dopolnilna gradnja
je novogradnja objekta ali naprave v strnjeno zazidanem območju naselja na stavbnem zemljišču, na katerem je
mogoče zgraditi le posamičen objekt.
Osnovni kubus stavbe
je pretežni del stavbe znotraj oboda osnovnih zunanjih
zidov, brez izzidkov in nadstreškov, načeloma osnovne pravokotne oblike.
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Počitniški objekti
po tem odloku so objekti, zgrajeni v območjih predvidenih za gradnjo počitniških objektov.
Samine
so osamljene stare ali novejše legalno zgrajene stanovanjske hiše, kmetije, mlini, žage, kakor tudi nove kmetije
izven strnjene poselitve naselij. Ponavadi samino sestavljajo
gospodarski objekti in praviloma ena stanovanjska hiša, locirani okoli manipulativnega dvorišča. Sklop običajno obkroža
sadovnjak.
I. MEJA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
5. člen
Meja obravnavanega območja je prikazana v kartografskem delu in obsega področja opredeljena v nadaljevanju
tega člena.
Prostorski ureditveni pogoji za PPC I/1 – Višnja Gora,
PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3
– Muljavsko polje, določajo merila in pogoje za poseganje
v prostor v:
1. ureditvenih območjih naselji s krajevnimi imeni, ki se
ne urejajo z veljavnimi PIN:
• PPC I/1 – Višnja Gora
– Višnja Gora (vodilno naselje KS)
– Dedni Dol, Stari Trg in Peščenik – (mešana naselja)
– Pristava pri Višnji Gori, Spodnje Brezovo, Podsmreka
pri Višnji Gori, Polje pri Višnji Gori in Zgornja Draga (pretežno
vaški odprti prostor)
• PPC I/3 – Polževo
– Kriška vas, Nova vas in Zavrtače (pretežno vaški
odprti prostor)
– Kriška vas (vikend naselje)
• PPC II/1 – Ivančna Gorica
– Ivančna Gorica, Stična (vodilni naselji)
– Studenec (stanovanjski del poselitve)
– Gaberje pri Slični, Vir pri Stični, Malo Hudo, Spodnja
Draga (mešana poselitev)
– Mala Dobrava, Stranska vas ob Višnjici (vaški naselji)
– farma bekonov
• PPC II/3 – Muljavsko polje
– Gorenja vas, Malo Črnelo, Veliko Črnelo, Mrzlo polje
in Škrjanče (vaška naselja)
2. za ostalo območje znotraj meje PUP-a, ki se ne urejajo s PIN in so razvrščeni v naslednja območja:
– druga območja stavbnih zemljišč (promet, komunala,
energetika),
– razpršena gradnja (ostala stavbna zemljišča poselitve),
– območje železniškega omrežja,
– najboljša in druga kmetijska zemljišča in
– gozdna zemljišča.
II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
6. člen
Temeljna načela pri določitvi meril in pogojev so varstvo
naravnih in ustvarjenih dobrin prostora in stvarnih pravic in
obveznosti vseh uporabnikov prostora in sicer z namenom:
– varovanja kvalitet naravnih virov,
– ohranjanje krajinskih značilnosti,
– varovanje kulturne dediščine,
– varovanje naravnih vrednot,
– varovanje rezervatov komunalne infrastrukture,
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– usmerjanje poselitve v proste površine v naseljih,
– varovanje in nadgradnja kvalitet ambientalnega prostora v naseljih,
– skladnost oblikovanja novogradenj ali drugih posegov
na stavbnem fondu s kvalitetno regionalno arhitekturo oziroma drugo obstoječo urbano rešitvijo in
– varovanje vseh uporabnikov prostora pred negativnimi posledicami poseganja v prostor,
– vnos novih namembnosti – možnost razvoja dodatnih
storitvenih in proizvodnih dejavnosti za pretežno kmetijska
naselja in razpršeno gradnjo.
Skupna merila in pogoji veljajo za navedene vrste rabe
prostora, razen če v posebnih merilih in pogojih ni določeno
drugače.
Za urejevalne enote, katerih oznaka v grafičnem delu
odloka vsebuje tudi katero od črk E, V, K, W, D, B, C, T, KOM,
R, veljajo poleg splošnih in posebnih določil tudi splošna določila za urejevalno enoto, ki so v tem odloku navedena pod
posamezno predmetno črkovno oznako urejevalne enote.
Posebna merila in pogoji, ki so za posamezno urejevalno
enoto eventualno opredeljeni v členih od 57 do 60 so pravno
nadrejeni ostalim, splošnim merilom in pogojem v tem odloku.
1. MERILA IN POGOJI ZA VRSTE POSEGOV V
PROSTOR
7. člen
1.1. Merila in pogoji za dopustitev posegov v ureditvena
območja manjših in večjih naselij
V ureditvenih območjih namenjenih poselitvi, so dopustni naslednji posegi:
1. novogradnje, rekonstrukcije, dopolnilna in nadomestna gradnja stanovanjskih objektov, nadzidave in prizidave
obstoječih stanovanjskih objektov,
2. gradnja manjših enot osnovne oskrbe – manjše in
večje naselje,
3. gradnja manjših objektov storitvene in poslovne dejavnosti v vaseh – manjše in večje naselje,
4. gradnja objektov za potrebe zdravstva, šolstva, otroškega varstva in kulture – manjše in večje naselje,
5. gradnja objektov za potrebe delovanja krajevnih skupnosti, društev in organizacij – manjše in večje naselje,
6. gradnja objektov za drobno gospodarstvo če skupna
površina staro in novo ne presega 500 m2, se dopušča postavitev – manjše in večje naselje,
7. gradnja kmetijskih gospodarskih objektov in hlevov
če skupna površina objektov – staro in novo ne presega
1000 m2 se dopušča postavitev – manjše naselje in v večjem
naselju (pogoj),
8. gradnja novih počitniških objektov je dopustna le v
območjih počitniških hišic,
9. postavitev pomožnih objektov na funkcionalnih zemljiščih objektov – manjše in večje naselje,
10. postavitev turističnih oznak, spominskih obeležij
– manjše in večje naselje,
11. postavitev začasnih objektov za prireditve – manjše
in večje naselje,
12. rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov, rušitve in nadomestne gradnje ter tekoča vzdrževalna dela in
nujne funkcionalne dopolnitve,
13. spremembe namembnosti v obstoječih objektih, v
kolikor ne povzročajo povečanja negativnih vplivov na okolje
in velikost funkcionalnega zemljišča zadošča pogojem za
opravljanje nove dejavnosti,
14. urejanje odprtih površin kot so zelenice, otroška
igrišča, pešpoti in ploščadi,
15. gradnja komunalnih objektov in naprav ter objektov in naprav za promet in zveze,
16. gradnja objektov za šport in rekreacijo,
17. gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe
in zaščite,
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18. gradnja večjih objektov oskrbne, poslovne in storitvene dejavnosti – večje naselje,
19. gradnja večjih proizvodnih objektov in naprav
– manjše in večje naselje,
20. gradnja objektov dopolnilnih dejavnosti v stanovanjskem območju – dom za ostarele občane, gostinska,
turistična dejavnost-prenočišča in penzioni in
21. gradnja večjih kmetijskih gospodarskih objektov
in hlevov na dislociranih lokacijah.
8. člen
1.2. Merila in pogoji za dopustitev posegov na stavbna zemljišča – razpršena gradnja oziroma VIII. kategorija
Na površinah VIII. kategorije oziroma saminah, ki niso
počitniški objekti, ki so določene z prostorskim planom Občine
Ivančna Gorica, se izjemoma dovolijo posegi, navedeni v 6.,
7., 9. in 12. alineji 7. člena tega odloka, kadar gre za funkcionalne dopolnitve ali zgostitev pozidave. Pogoj za vse posege
je, da so bili obstoječi objekti zgrajeni z ustreznim dovoljenjem,
oziroma da predlagatelj izgradnje novega kmetijskega gospodarskega objekta lahko utemelji nujnost posega.
Sprememba namembnosti iz vikendov v stanovanjske
objekte ni možna.
Izjemoma je v sklopu VIII, kategorije možna sprememba namembnosti objektov za opravljanje storitvene in
obrtne dejavnost, pri čemer je potrebno ohraniti in ponovno vzpostaviti poselitveno identiteto samine in sprememba
ne sme bistveno vplivati na povečanje emisij v okolje.
1.3. Merila in pogoji za dopustitev posegov na stavbna zemljišča objektov, ki se lahko legalizirajo po merilih in
pogojih PUP-a za sanacijo degradiranega prostora
Objekti, ki so jih lastniki legalizirali po merilih in pogojih sanacijskega PUP, se nadalje urejajo v skladu z
dopustnimi merili in pogoji za območje, na katerem se
nahajajo.
Za te objekte je ne glede na lego in vrsto namembnosti, dopustno tekoče vzdrževanje in izvedba nujne funkcionalne dopolnitve.
1.4. Merila in pogoji za dopustitev posegov na stavbna zemljišča – promet, komunala in energetika
Na navedenih zemljiščih so dopustni posegi, ki jih dopušča sektorska zakonodaja in v skladu z merili in pogoji
stroke, ki upravlja posamezne objekte in naprave.
1.5. Površine, ki niso namenjene poselitvi
9. člen
S tem odlokom se določajo le merila in pogoji za
posege, ki ne spreminjajo značilnosti kulturno krajinskega
vzorca, tako da upoštevajo in varujejo:
– ustvarjene elemente prostora: kulturne terase, sistem parcelacije, sistem komunikacij, oblike podpiranja terena in ograjevanje površin,
– morfologijo prostora: relief, sistem poljskih površin,
strukturo naravne vegetacije, strukturo vodotokov,
– značilne krajinske in mikroambientalne poglede,
– ekološko pestrost prostora ob upoštevanju pestrosti
bioloških združb na širšem področju.
Osnova za posege na območjih kmetijskih zemljišč je
krajinska ocena posega. Za posege v zvezi z gospodarskimi dejavnostmi pa je potrebno dodatno pridobiti in ukrepati
le v skladu z oceno vpliva na okolje.
10. člen
Kmetijska zemljišča so namenjena pridelovalnim dejavnostim v kmetijstvu. Ob tem imajo prednost oblike so
naravnega, trajnostno naravnanega kmetijstva, ki ohranja
in razvija identiteto krajine. Površine se urejajo v skladu z
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veljavno zakonodajo s tega področja. Na najboljših kmetijskih zemljiščih so poleg primarne rabe dovoljeni posegi pod
posebnimi pogoji:
– na gradbeni parceli z upravnimi dovoljeni zgrajenega
objekta se lahko gradijo novogradnje oziroma nadomestne
gradnje objektov, ki ne povečujejo obremenitve okolja in so
združljive z obstoječo z upravnimi dovoljenji potrjeno dejavnostjo. Dopustna je gradnja objektov, ki neposredno služijo
kmetijski proizvodnji kot so hlevi, silosi, strojne lope...,
– rekonstrukcije obstoječih objektov, če so zgrajeni z
ustreznim dovoljenjem ter rušitve, vzdrževalna dela in dozidave ali tehnične dopolnitve za opravljanje legalnih dejavnosti na gradbeni parceli legalno zgrajenega objekta,
– gradnja nadzemnih in podzemnih komunalnih ter
drugih infrastrukturnih objektov in naprav ter poljskih poti.
Globina polaganja posameznih vodov mora biti takšna, da je
možna normalna kmetijska obdelava. Po končanih delih se
mora zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje,
– gradnja enostavnih objektov, ki so na tovrstni namenski rabi dopuščeni brez gradbenega dovoljenja v skladu s
Pravilnikom o objektih 130/04,
– nujne funkcionalne dopolnitve obstoječih kmetij s
predhodno pridobljenim mnenjem pristojne kmetijske svetovalne službe iz katerega izhaja, da je tak object nujno
potreben za obratovanje kmetije,
– agromelioracije, skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih,
– terasiranje – ureditev teras za trajne nasade, gojenje
vrtnin. Ureditev se dopušča le na površinah z naklonom
terena večjim od 20%,
– namakanje in izsuševanje skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih,
– sanacije površinskih kopov mineralnih surovin; dokumentacija mora vsebovati študijo izrabe surovine, idejno zasnovo sanacije, strokovne osnove za projekt končnega stanja
in krajinsko oceno posega v skladu z Zakonom o rudarstvu.
Do izvedbe sanacije odprtega kopa mineralne surovine se
dopušča zavarovanje območij legalnih in nelegalnih kopov
zaradi preprečevanja nesreče in sicer z postavitvijo označitev
– tabel z opozorili in transparentno ograjo višine do dopustne
višine ograje kot enostavnega objekta za preprečitev dostopa do nevarnega robu območja kopa. Ograja se mora po
ustrezni sanaciji nevarnega robu kopa odstraniti na stroške
z zakonom določenega dolžnega izvajalca sanacije,
– vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred
negativnim vplivom voda, vzdrževanje vodnogospodarskih
objektov,
– vodnogospodarske ureditve za gospodarske dejavnosti, ribogojnice,
– čiščenje strug potokov po usmeritvah pristojne vodne
uprave,
– postavitev naprav za potrebe študijske dejavnosti
(meritve, zbiranje podatkov itd.),
– gradnja objektov za potrebe varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami- gradnja objektov in naprav za potrebe
obrambe na v planskem aktu določenih območjih izključne
rabe za obrambo, raba območja v skladu z zahtevami obrambe – možna izključna raba,
– ureditev površin za vrtičkarstvo, na za to določenih
lokacijah – postavitev enostavnih objektov v skladu s posebnimi merili in utrditev notranjih dostopov do vrtičkov.
11. člen
Pri gradnji objektov na kmetijskih zemljiščih, je potrebno
v projektni dokumentaciji upoštevati tudi ravnanje s humusom in sicer pod naslednjimi pogoji:
– humus je obvezno na področju posega v skladu z
dokumentacijo odgrniti in deponirati,
– humus se po končanju del uporabi za zunanjo ureditev posega ali za bližnja degradirana območja kmetijskih
zemljišč.
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12. člen
Merila in pogoji za dopustitev posegov na gozdnih zemljiščih – gospodarski gozd:
– dejavnosti, ki jih pogojuje osnovna namenska raba,
– postavitev objektov in naprav namenjenih za gozdarsko dejavnost,
– gradnja nadomestnih objektov legalno zgrajenih
objektov visokih in nizkih gradenj,
– rekonstrukcija in adaptacija obstoječih legalno zgrajenih objektov, rušitve in nadomestne gradnje ter tekoča
vzdrževalna dela in nujne funkcionalne dopolnitve,
– postavitev turističnih obeležij in turističnih oznak,
– vodnogospodarske ureditve za gospodarske dejavnosti,
– postavitev naprav za potrebe študijske dejavnosti
(meritve, zbiranje podatkov idr.),
– čiščenje strug potokov po usmeritvah pristojne vodne
uprave,
– gradnja komunalnih objektov in naprav, gozdnih prometnic v skladu s tovrstnimi predpisi,
– dejavnosti vzdrževanja,
– čiščenja zarasti koridorjev prometnih in energetskih
objektov in naprav.
Poseganje v območja gozdov in gozdnega prostora je
dovoljeno, kadar ni v nasprotju s splošnimi načeli varstva
okolja in naravnih vrednot, z določili Zakona o gozdovih in
kadar ne ovira opravljanja osnovne dejavnosti – gozdarstva
ali katere koli druge dejavnosti.
Poseganje v območja gozdov in gozdnega prostora je
dovoljeno, kadar je skladno z veljavnimi gozdnogospodarskimi načrti gozdnogospodarskih enot.
Za posege v gozd in gozdni prostor, za katerega je po
zakonu o graditvi objektov potrebna pridobitev gradbenega
dovoljenja in za dela na podlagi lokacijske informacije, se
poseg lahko izvaja le v skladu s pogoji in soglasjem, ki ga je
izdal pristojni Zavoda za gozdove.
Če bi izvedba oziroma funkcioniranje nameravanega
posega v gozdni prostor ali izven gozdnega prostora vplivala
negativno na gozdni ekosistem ali funkcije gozda, se takega
posega ne dopušča.
Ravnanje z gozdovi, ki se nahajajo na območjih, ki
predstavljajo objekt ali del objekta naravne dediščine oziroma
bi poseg v gozdni prostor lahko poškodoval objekte kulturne
dediščine, je potrebno prilagoditi predpisanim varstvenim
režimom za varstvo dediščine.
Poseganje v obgozdni pas širine ene višine odraslega
gozdnega sestoja z novimi objekti visokih gradenj stanovanjske gradnje s spremljajočimi dejavnostmi in za družbene
dejavnosti, ni dopustno. Vse posege širitve poselitve in drugo
urejanje urbanih morfoloških enot je potrebno načrtovati tako,
da se ohranja gozdni rob nepoškodovan in da se zagotovi
nemoteno gospodarjenje z gozdom ter neoviran dostop in
dovoz z običajno gozdarsko mehanizacij. Javne ceste in poti,
na katere so priključene gozdne prometnice in ki omogočajo
kamionski prevoz gozdnih lesnih sortimentov, morajo biti urejene tako, da so tehnični elementi (širina vozišča, radij krivin,
naklon,...) prilagojeni predvidenemu načinu transporta.
13. člen
Merila in pogoji za poseganje v gozdni in obgozdni
prostor varovalnih gozdov (v nadaljevanju – GV) in gozdov
posebnega pomena (v nadaljevanju GPN), se v celoti podrejajo varovalni oziroma drugim funkcijam gozda, zaradi
katerih je gozd zavarovan. V gozdnogospodarskih načrtih so
prikazani zavarovani predeli in ovrednotene funkcije, zaradi
katerih je omejeno gospodarjenje in poseganje v gozd in
gozdni prostor.
V varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom so posegi dovoljeni le izjemoma; vse morebitne posege
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in ravnanja z gozdom je potrebno uskladiti z določili in varstvenimi režimi iz gozdnogospodarskih načrtov in Odlokov o
razglasitvi teh gozdov.
14. člen
Vodna zemljišča
Merila in pogoji za poseganje v prostor na:
– vodnih površinah,
– priobalna zemljišča,
– melioracijskih jarkih,
– močvirjih,
– poplavnih področij in
– hudourniških vodotokih,
so podrejeni varovanju naravnega resursa z varstvenim režimom – vode in obvodnega sveta in istočasno se ostali
prostor varuje pred morebitnimi negativnimi vplivi voda.
Zato je potrebno za vse posege na ta zemljišča zaprositi
za dodatna posebna merila in pogoje oziroma soglasje na
upravnem organu pristojnem za vodno gospodarstvo.
Vse površinske vode, ki pritekajo na območje urejanja
in istega prečkajo, je urediti tako, da bodo vsi stanovanjski
in drugi objekti varni pred 100-letnimi poplavnimi vodami.
Tako zbrane vode je speljati vse do naravnega recipienta,
ki je sposoben sprejeti iste brez škode za dovodne obrežne
lastnike (naselja in druge ustvarjene vsebine prostora).
15. člen
Prometne površine
Merila in pogoji v skladu z obstoječim cestnim omrežjem, so deljena v omejitev posegov na območja varovalnega
pasu ob cesti in istočasno omejitev ob izvedbi rekonstrukcij
ali sprememb na in ob cestnem telesu z namenom izboljšave
prometnega omrežja ali varnosti v prometnem omrežju.
Merila in pogoji za posege v varovalnem pasu hitre
ceste in avtoceste
H1 – hitra cesta ima varovalni pas 40 metrov od zunanjega roba cestnega sveta ceste. Avtocesta se izgrajuje
v območju, ki se ne ureja s PUP. Merila in pogoji pa segajo
v območje urejanja s PUP in se v skladu s pogojem soglasodajalcev prepoveduje gradnja stanovanjskih objektov in
drugih stavb in naprav v 40 metrskem varovalnem pasu, ki
se meri od zunanjega roba cestnega sveta – grafični prikaz
v grafičnem delu PUP -a v merilu 1:5000.
Merila in pogoji za posege v varovalne pasove regionalnih cest
Pri regionalnih cestah je pas, kjer je omejena gradnja in
poseganje v prostor širok 15 m od zunanjega roba cestnega
sveta in je ravno tako prikazan v grafičnem delu PUP Za vse
posege v tem pasu, je potrebno pridobiti soglasje pristojne
organizacije.
V obstoječi trasi regionalne cest I. reda 216 in III. reda
646, je za območje tega Odloka dopustna obnova in rekonstrukcija posameznih odsekov v obstoječi trasi ceste z možnostjo manjših odmikov. Varovalni pas, v katerem se lahko
izvaja dela rekonstrukcije ceste s priglasitvijo del je 15 m od
zunanjega roba cestnega sveta.
Merila in pogoji za posege v območju železniških objektov in naprav in v železniškem varovalnem progovnem pasu.
Na območju T – železniške postaje s spremljajočimi
zemljišči v lasti upravljalca železniških objektov in naprav, so
dopustni le posegi za potrebe funkcioniranja in vzdrževanja
železniškega omrežja in vzdrževanja obstoječih križanj z
cestnimi površinami, vodnimi površinami in koridorji infrastrukturnih objektov in naprav.
Na območju v železniškem varovalnem progovnem
pasu širine 200 m od osi zunanjega tira, so dopustni le posegi, ki ustrezajo v z zakonom določenim omejitvam glede
dopustnega odmika za vrsto posega, namembnost posega
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in gabarite posega.
Varovalni pas nad predorom, v katerem je potrebno pridobiti soglasje pristojne organizacije je od tri do deset metrov
horizontalne linije od zunanjega roba notranje stene predora
– Območje varovalnega pasu je prikazano v grafičnem delu
PUP-a v merilu 1: 5000.
16. člen
Začasni objekti in naprave
Poleg meril, navedenih v Pravilniku veljajo še naslednja
določila:
Začasne objekte in naprave, namenjene sezonski turistični ponudbi ali prireditvam je dovoljeno postaviti na prometno dostopnem zemljišču, kjer je možno organizirati parkirne
površine na način, ki zagotavlja varovanje okolja v mejah, ki
jih dopuščajo določila tega odloka.
Začasni objekti sezonske turistične ponudbe morajo biti
priključeni na vodovodno in kanalizacijsko omrežje oziroma
greznico.
Za vsako postavitev začasnega objekta, je dopustna
postavitev za max. 6 mesecev. V primeru podaljšanja se
zaprosi za dovoljenje za podaljšanje. V kolikor pristojne strokovne službe Občine Ivančna Gorica menijo, da je potrebno
vlogo za podaljšanje podati v enakem obsegu kot za postavitev, je predlagatelj dolžan pred iztekom roka, za katerega
ima dovoljenje pridobiti potrebna soglasja.
Začasni objekti, večja reklamna znamenja, turistične
oznake in spominska obeležja morajo biti locirani tako, da
dopolnjujejo javni prostor in ne ovirajo vzdrževanja komunalnih naprav, prometnih objektov in ne vplivajo negativno
na varnost v prometu – javne prometne površine.
2. MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE POSEGOV
V PROSTOR
2.1. Urbanistično in arhitekturno oblikovanje
17. člen
Pri posegih, ki vplivajo na naravne danosti prostora je
potrebno varovati in upoštevati:
– kvalitetne ohranjene ali oblikovane vsebine naravnega odprtega prostora, kmetijskega prostora in ustvarjenih
vsebin v odprtem prostoru,
– značilne vzorce kulturne krajine z umestitvijo urbanih
vsebin v prostoru – silhuete naselij ali posameznih objektov
in vedutne poglede ter drobno stukturno oblikovanost krajine – ploskovne in linijske značilne razmejitve ali vsebine
prostora,
– naravni relief – premagovanje višinskih razlik s sledenjem obstoječemu terenu in z tradicionalno oblikovanimi
kvalitetnimi vzorci zavarovanja brežin,
– varovane robove naselij oziroma ustrezne prehode iz
grajenega v naravni prostor glede na namembnost območja
urbanega prostora,
– pri vseh posegih je potrebno pri načrtovanju upoštevati, da se ne posega v gozdni rob, oziroma vsi objekti
visokih gradenj – novogradnje ali nadomestne gradnje, se
locirajo z minimalnim odmikom višine odraslega drevesnega sestoja gozda, ob katerem se predvideva izgradnja
posega,
– pod posebnimi pogoji, se lahko objekte gradi tudi do
10 m do gozdnega roba, vendar lastniki sami odgovarjajo za
morebitno škodo na lastnini ob podiranju drevja na objekte,
– pri novogradnjah, rekonstrukciji in adaptaciji na obstoječih objektih in napravah, ki so od gozdnega roba oddaljeni manj kot za višino sestoja, se mora objekte opremiti z
iskrolovci.
18. člen
Pri posegih v območja brez izrazito enotne gradbene
črte pri obstoječih objektih, enotne namembnosti objektov in
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enotnega zazidalnega sistema mora biti odmik novogradnje:
– vsaj 5 m od zunanjega roba cestnega sveta,
– od parcelne meje toliko, da je možno vzdrževanje in
redna raba objekta,
– od objekta na sosednji parceli toliko, kot določa svetlobno tehnična ocena in požarnovarstveni pogoji.
Vsak projekt za gradbeno dovoljenje mora vsebovati
tudi ureditve zunanjih površin: ureditev parkiranja, prometa,
zelenih površin, eventualnih ograj in drugih prvin, ki vplivajo
na urbanistični značaj gradbene parcele.
19. člen
Oblikovanje stavbne mase
Pri posegih v prostor je potrebno zagotoviti oblikovno
homogenost in identiteto in se prilagoditi okoliškim kvalitetnim objektom in ureditvam po:
– višinskih ureditvah in gradbeni črti,
– naklonu streh in smeri slemen,
– razmerju fasad in njihovi orientaciji,
– merilu in razvrstitvi fasadnih elementov, zlasti oken
in vrat,
– barvi in teksturi strešin, fasad in fasadnih elementov.
20. člen
Višina objektov:
Pri določanju objektov je treba poleg predpisanih dopustnih višin za posamezne vrste objektov upoštevati tudi
vertikalni gabarit naselja oziroma zaselka tako, da novi objekt
po višini ne izstopa iz celotne podobe naselja oziroma zaselka in v kolikor ni tradicionalna postavitev tovrstnih objektov
drugačna.
Podkletitev objektov je dopustna, v kolikor to dopuščajo
danosti terena in so upoštevani drugi omejitveni pogoji glede
višine objektov od kote pritličja dalje.
Oblikovanje strehe:
Strehe na osnovnem tlorisu morajo biti dvokapnice; nad
sestavljenim tlorisom so dopustne tudi večkapnice. Strešine
enega objekta morajo biti v istem naklonu.
Sleme mora praviloma potekati v smeri daljše stranice
in se lahko zaključi s čopom – praviloma na obeh straneh
slemena oziroma nad vsemi čelnimi stenami.
Napušči so dopustni v izvedbi z vidnimi konstrukcijskimi
elementi (legami) ali pa ometani z zaokrožitvijo med fasado
in kapom (tradicionalna oblika napušča).
Odpiranje strešin je dopustno v obliki frčad, katerih
strešine morajo imeti praviloma enak naklon kot osnovna
strehe (toleranca 5 stopinj). Razmerje frčad mora biti skladno
s celotno fasado objekta. Sleme frčade mora biti nižje od
slemena osnovnega objekta. Lega frčade mora biti v nadaljevanju simetrije fasadnih elementov v nižjih etažah. Oziroma
se z nesimetrično lego frčad poudari del objekta, ki je zaradi
namena že v fasadi nižjih etaž dodatno poudarjen.
Nad sestavljenim tlorisom na strmem terenu, je v naslednjih primerih dopustna tudi ravna oblika »strehe«, in sicer:
– da je del objekta ali objekt dozidava v useku med obstoječim objektom in terenom in je streha pohodna – terasa
z višinsko koto strehe – talne plošče max. 10 cm nad nivojem
okoljnega terena. Dopustna vidna zaključna stranica je le
ena in sicer z vhodom v ta del objekta (garaža, shramba,
drvarnica idr.).
– da je objekt izveden v useku v naravni teren in se preko stropne plošče izvede nasutje z zemljo in zatravi oziroma
zasadi z grmovnicami in ustrezno z ograjo zavaruje pohodna
streha nad prvo čelno fasado z vhodnimi odprtinami.
– stranico z vhodom v ta objekt oziroma del objekta je
po možnosti orientirati tako, da je zakrita pred pogledom z
javne prometne površine.
Strehe sakralnih objektov, znamenj, večjih objektov
stanovanjskega, proizvodnega, oskrbnega in družbenega
namena ter športnega namena, se lahko izvedejo z drugim
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naklonom ali obliko strešin, vendar se predhodno izvede zazidalni preizkus in preveritev ustreznosti z grafično simulacijo
objekta v celostnem izgredu naselja.
Pomožni objekti
Pomožni objekti morajo biti oblikovani v skladu z izgledom in izbiro materialov osnovnega objekta. Pomožni
objekt kot prizidek k osnovnemu objektu mora imeti strešino
izvedeno kot podaljšek osnovne strešine z nespremenjenim
naklonom ali v primeru, da je sleme pomožnega objekta
orientirano pravokotno na osnovni objekt, je strešina pomožnega objekta streha dvokapnica z enakim naklonom kot
streha osnovnega objekta.
Število pomožnih objektov je opredeljeno po Pravilniku, razen pri vikendih. Od parcelne meje morajo biti pomožni objekti,
ki se gradijo na podlagi Pravilnika, odmaknjeni vsaj 3,0 m; če je
odmik manjši, je potrebno pred začetkom gradnje pridobiti pisno
soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč.
Vetrolovov, zimskih vrtov in panoramskih sten ni dopustno locirati na fasade krajevno značilne arhitekture, ki so
vidne z javnih površin ali vedutno izpostavljene.
Odjemna mesta za komunalne odpadke, so lahko urejena v sklopu ograje na zemljišču lastnika individualnega
stanovanjskega objekta in ob njegovem vhodu v objekt. V
primeru, da je lastnikov objekta več, se lokacija stalnega mesta za kontejner določi v oddaljenosti 3 m od javne površine
v globini funkcionalnega zemljišča objekta na utrjeni površini
in z ustrezno urejenim brezprašno izvedenim dovozom širine
3,5 m. Merila in pogoji prejšnjega stavka niso obvezujoči
le, če je zaradi velikosti parcele ali naklona terena nujna
postavitev ob prometnici. Mesto enega ali več kontejnerjev
je dopustno pokriti z nadstrešnico oblikovano v skladu z
osnovnim objektom ali ostalimi pomožnimi objekti na funkcionalnem zemljišču.
Stolpni silosi morajo biti postavljeni pod streho hleva
oziroma gospodarskega poslopja.
Ograje za ograjevanje zunaj naselij so dopustne le za
ureditev površin za krave, konje, drobnico in divjad v transparentni obliki les, mreža, vidna oblika električnega pastirja
ali zakrite z zelenjem.
Ograjevanje funkcionalnih zemljišč znotraj posameznih
morfoloških enot se prilagaja obstoječemu načinu razmejitve.
Ograjevanje v ureditvenih območjih naselij, je v vseh morfoloških enotah in na območju VIII. kategorije dopustno le:
– zaradi varovanja površin za krave, konje, drobnico
in divjad,
– nad vertikalnimi stenami in opornimi zidovi višine min.
60 cm,
– za preprečitev zdrsa na zatravljeni ali drugače utrjeni
brežini nad višino 2 m in – nad brežinami nad prometnicami
v zakonsko dopustni oddaljenosti,
– če dejavnost, ki se izvaja na funkcionalnem zemljišču
objekta oziroma v objektu zaradi varovanja pogojuje nujnost
fizične razmejitve od ostalega prostora.
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strukturo izgleda. Za sakralne objekte in znamenja je dopustna pločevinasta strešna kritina.
– dopustne fasade so izvedene v ometu v značilni paleti
barv kvalitetne vaške arhitekture. Fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih ploščic, fasadne opeke, pločevinastimi
oblogami ali iz umetne snovi niso dopustne. Zasteklitve s
steklaki niso dopustne v območjih vaških jeder oziroma neposredno ob avtohtonih objektih.
Za druge vrste objektov so merila in pogoji za izbiro
gradbenih materialov obrazloženi v nadaljevanju tega odloka.
Gradbeni materiali uporabljeni na fasadnem plašču
osnovnega objekta morajo biti v barvi teksturi in mestu uporabe identični tudi za pomožne objekte.
23. člen
Vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave
in nadzidave
Za vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave objektov veljajo enaki pogoji za oblikovanje
objektov kot za novogradnje.
Dozidave in nadzidave objektov se morajo uskladiti s
celotno stavbno maso objekta in morajo biti skladne z oblikovanjem in gradbenimi materiali osnovnega objekta.
2.2. Oblikovanje drugih posegov
24. člen
Ureditve vodotokov in hudournikov na kmetijskih in urbanih površinah, se izvajajo kot vzdrževanje obstoječih ureditev obrežnega sveta ali kot ureditev novo nastalih odprtih
brežin ob vzdrževanju melioracijskih jarkov. Vedno je končni
izgled vidnih delov utrditve terena izveden z naravnimi lokalnimi materiali ali utrjen s hortikulturno ureditvijo – ozelenjen
z lokalno značilno obrežno vegetacijo.
Ob posegih v obrežni prostor, kjer je ohranjen naravni
biotop, se posegi izvajajo tako, da se ob končanih delih obnovijo značilne utrditve terena in izvede zasaditev z značilnimi
rastlinskimi združbami.

21. člen
Nadomestne gradnje
Pri nadomestni gradnji je dopustna ohranitev dela obstoječega objekta tako, da se ohranjeni del in nov objekt povežeta
v enotno oblikovano stavbno maso; nakloni strešin in kritina
morajo biti enaki. Ohranjanje delov prvotnih objektov kot samostojnih objektov vendar ločenih od novih, ni dopustno.

25. člen
Z urejanjem kmetijskih zemljišč ter gradnjo kmetijskih,
gozdnih in dovoznih prometnic se ne sme sprožiti nevarnih
erozijskih procesov, porušiti ravnotežja na labilnih tleh ter
preprečiti ali preusmeriti odtoka visokih voda in hudournikov.
Goloseki na gozdnih zemljiščih niso dopustni.
Pri urejanju kmetijskih zemljišč je treba ohranjati:
– pasove vegetacije in posamezna drevesa ali skupine
dreves, kjer razmere to dopuščajo oziroma drevesa po posegih na novo zasaditi in
– gozdni rob na novo zasaditi in okrepiti.
Vse novo nastale površine s strmim naklonom – nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja je
treba zavarovati pred erozijo. Brežine z blagimi nakloni
je treba zatraviti, utrditi z grmovnimi prepleti ali zasaditi z
grmovnicami, ki dobro vežejo podlago. V primeru strmejših
brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna, je treba
uporabiti za zavarovanje elemente, ki omogočajo zasaditev
grmovnic.
Betonski oporni zidovi morajo biti obloženi z avtohtonim
kamnom in ozelenjeni z lokalnim rastlinjem.

22. člen
Gradbeni materiali
Za vaška naselja, kmetijska naselja, VIII. kategorijo
oziroma samine in območja enodružinske gradnje v vodilnih
naseljih, ki se niso izgrajevala s PIN se uporabljajo tradicionalni gradbeni materiali, in sicer:
– strehe morajo biti krite s kritino sive ali opečne barve.
Dopustne so le kritine z majhnimi strešniki, oziroma drobno

26. člen
Vse manjše opuščene peskokope oziroma manjše kope
ki nimajo razvojnih možnosti je potrebno sanirati. Sanira se
jih v skladu z rudarskim projektom in lokacijsko dokumentacijo.
Večji obstoječi ali opuščeni peskokopi ali kamnolomi, ki
se še ne urejajo s PIN, se urejajo z začasnimi merili in pogoji
na naslednji način:
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– izkoriščanje se ustavi,
– stanje na odprtem kopu in bližnji okolici se skladno z
Zakonom o rudarstvu zavaruje in
– v skladu s prostorskim planom občine se pristopi k
pripravi ureditvenega načrta za nadaljnje izkoriščanje ali
dokončno sanacijo.
27. člen
Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora
izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti
provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.
Turistične oznake, napisi, reklame in neprometni zanki
28. člen
Turistične oznake, napisi in reklame morajo biti locirani
in oblikovani tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih Ijudi,
da ne zastirajo značilnih pogledov ter ne ovirajo nemotenega dostopa do infrastrukturnega omrežja za potrebe rabe in
vzdrževanja.
Turistični napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad
slemenom stanovanjskih in gospodarskih objektov. Na objektih naravne in kulturne dediščine reklame niso dopustne.
V proizvodnih območjih in območjih s centralnimi funkcijami (oskrba, kultura, izobraževanje, promet, šport in sorodnimi dejavnostmi), je dopustna postavitev napisov, simbolnih
oznak in drugih neprometnih znakov, tudi nad koto višine
slemena objekta ali bližnjih objektov, na objektu ali na samostojnem konstrukcijskem objektu. Vrh napisa ali znaka
oziroma objekta mora biti pod najvišjo koto slemen ostalih
objektov območja – vedutno izstopanje tovrstnih objektov iz
silhuete celotnega naselja ni dopustno.
V PGD se navede lego in velikost oznake. Preveri se
vizualno pojavnost znaka na območju urejanja in v primeru,
da je objekt večji tudi vpliv na izgled celotnega naselja.
Ulična oprema, parkovna oprema, oprema otroških
igrišč, rekreacijskih površin in objektov
29. člen
Pomožni objekti – ulična oprema, parkovna oprema,
oprema otroških igrišč, rekreacijskih površin in objektov se
lahko locira tako, da ne ovira funkcionalno oviranih oseb in
uporabe ali vzdrževanja infrastrukturnih objektov in naprav.
– oblikovanje oziroma izbira vrste tipskih elementov
opreme je pogojena z oblikovnimi posebnostmi območja, v
katerem se bo nahajala,
– lokacija v območju se določi tako, da je uporaba posameznega elementa opreme varna in omogočen dostop za
upravljanje in vzdrževanje.
Prostorsko območje – enoto opremljanja, se vedno
ureja z elementi v enotnem tipu po materialu in barvnem
vzorcu.
2.3. Pogoji za oblikovanje v ureditvenih enotah
30. člen
Merila in pogoji se nanašajo na posege v naseljih. Pri
oblikovanju novih posegov v prostor je potrebno s pomočjo posebnih strokovnih podlag in preglednih kart v merilu
1:2500 odčitati prostorsko raznolikost ter kvalitete predmetnega naselja ter jih v lokacijskem delu PGD predstaviti
kot merila kvalitetne vključitve novih posegov v prostor. Pri
večjih posegih je potrebno v lokacijskem delu PGD izdelati ureditveno situacijo (zazidalni preizkus) naselja, vendar
pa je potrebno skladnost rešitve uskladiti z merili in pogoji
tega odloka in v strokovnih podlagah ugotovljenih meril, še
posebej glede skladnosti urbanistične in arhitekturne tipologije, sooblikovanja javnega prostora naselja in meje naselja
ter sooblikovanja naselbinskega telesa. Posebne strokovne
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podlage za tak poseg se izdelajo v skladu z določili 4. člena
tega odloka.
Merila in pogoji so določeni po ureditvenih enotah, ki so
razvrščene v tipološke skupine:
E – enodružinska zazidava
V- vas in vaško jedro
K – kmetijska dejavnost
W – počitniška naselja
D – objekti proizvodnih dejavnosti
B – blokovna gradnja
C – objekti centralnih dejavnosti
KOM – območja komunalnih objektov in naprav
T – območje železniških objektov in naprav
R – rekreacija in turistične kapacitete
(Za šifro enote, se upošteva vse močneje zastopane
vrste rabe)
zač. – začasno urejanje s PUP – do sprejetja PIN
– za razpršeno gradnjo, to je za zazidana stavbna zemljišča izven naselij, veljajo enake določbe za oblikovanje kot
za večja ureditvena območja
– urejanje z določili sanacijskega PUPa do legalizacije
objekta, nato pa po določilih za razpršeno gradnjo (Vlll.kat.
oziroma samine)
E- Ureditvene enote enodružinske zazidave
31. člen
V ureditveni enoti enodružinske zazidave E, veljajo poleg splošnih naslednja merila in pogoji za oblikovanje:
Stanovanjski objekti:
– tlorisni gabarit: podolgovat z razmerjem stranic min.
1:1, 4
– višina: max. P+1 +M, kjer kolenčni zid ne smo biti višji
od 60 cm ali P+M-kolenčni zid 140 cm
– streha: simetrična dvokapnica v naklonu 35 do 40
stopinj
Objekti za centralne dejavnosti:
– tlorisni gabarit: podolgovat, razmerje stranic
min.1:1,5,
– višina: max P+1 +M, kjer kolenčni zid ne sme biti višji
od 30 cm. Za novogradnje velja, da je svetla višina etaže v
delu objekta z ravnim stropom min. 3 m, oziroma v skladu s
predpisi za nameravano vrsto objekta,
– streha: simetrična dvokapnica v naklonu 35 do 40
stopinj,
– dostop v objekte mora biti zagotovljen tudi za funkcionalno ovirane oseb,
Prostostoječi pomožni objekti (po Pravilniku) morajo
imeti podolgovat tloris in simetrično dvokapnico v naklonu
35 do 42 stopinj.
Postavljanje kioskov in prodajnih prikolic ni dopustno.
Aktivne kmetije v ureditveni enoti, ki so bile takšne
na dan uveljavitve tega odloka, se lahko urejajo v skladu z
merili oblikovanja, ki veljajo za ureditveno enoto kmetije-K v
36. členu odloka.
V – ureditvena enota vas in vaško jedro
32. člen
Vas
Tipološko na območju urejanja ločimo tri zasnove vasi:
A – gručasta vas
B – vas v vrsti
C – razložena vas
A) V gručasti vasi je treba ohranjati:
– notranjo prometnico z vsemi razširitvami,
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– gručasto osnovo naselja, ki jo določajo posamezne
zaključene kmetije, ki so preko glavne vaške ceste povezane
v celoto,
– značilno podobo vaškega roba in vzpostaviti ekološko ravnovesje na prehodu iz pozidanih v odprte kmetijske
površine,
– odprte prehode med kmetijami in prehode iz naselja
v krajino in
– drobnejšo zidavo ter merilo in velikost kmečkih objektov v sklopu obstoječih gručasto oblikovanih dvorišč.
B) V vasi v vrsti je treba ohranjati:
– notranjo prometnico in vse razširitve,
– značilnosti eno ali dvostransko obzidane vaške ceste,
– gradbeno linijo objektov postavljenih pravokotno na
osrednjo vaško cesto,
– razporeditev kmečkega doma, ki se linearno členi v
kmečki dom, hlev, gospodarska poslopja in pomožne objekte,
– obstoječo ulično fasado tako v merilu kot materialih
posameznih elementov in
– zeleni rob naselja.
C) V razloženi vasi je treba ohraniti:
– vse razšitirve ob odcepih in ob glavni prometnici,
– značilno zaokroženost kmetijske enote,
– velikost nadomestnih ali novih objektov ne smejo izstopati iz višinskega gabarita obstoječih gospodarskih objektov
kmetije,
– ohraniti je potrebno notranjo povezanost funkcionalnih
enot – brez ograj,
– obvezna smer slemen vzporednih s plastnicami terena,
– razgibani in mestoma prekinjen ozelenjeni rob naselja,
– silhueto vedutnega pogleda, ko zelenje prekrije strešine do polovice in
– notranjo prometno prevoznost dvorišč tudi za potrebe
intervencijskih vozil.
Postavljanje kioskov in prodajnih prikolic v vaških naseljih
in ob njih ni dopustno. Dovoljena III. stopnja varstva pred hrupom podnevi, ponoči pa II. razen za kmetijska opravila.

tipe:

33. člen
Vaško jedro
Vaško jedro, ki predstavlja jedro naselja, delimo v tri

– jedro, kjer se še ohranja karakter vaškega trga,
– jedro, ki ga oblikuje cerkveni objekt,
– jedro, ki ga tvori cerkev in posamezni obstoječi objekti
večjega merila s centralno funkcijo.
Dovoljeni so naslednji posegi:
– nujna vzdrževalna dela,
– nadomestna gradnja,
– revitalizacija jedra je možna v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem, pristojnega
zavoda za varstvo kulturne dediščine in
– dopolnitev z javnimi programi, centralno funkcijo in
oskrbnimi ali storitvenimi dejavnostmi, kot so manjše trgovine
in lokali v obstoječih objektih, nadomestnih gradnjah in novogradnjah in ureditev s tradicionalno ulično opremo.
Pri vseh posegih v vaško jedro je treba upoštevati kvalitetno in že izoblikovano arhitekturo ter gradbene linije obodne
zazidave. Posegi, ki spreminjajo zunanjost objekta, so dopustni le takrat, kadar gre za oblikovno izboljšavo in poenotenje
zunanjega videza.
34. člen
V ureditveni enoti vas -V se mora arhitekturno oblikovanje posegov zgledovati po oblikovnih kvalitetah krajevno
značilne arhitekture.
Za oblikovanje stanovanjskih objektov poleg splošnih
pogojev velja:
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– tlorisni gabarit: podolgovat z razmerjem stranic min.

– višina: max. P+1 +M, kjer je pritličje pri vhodu največ
20 cm nad terenov, kolenčni zid pa visok največ 30 cm ali
VP+M, kjer kota pritličja pri vhodu ne sme biti višja od 100
cm nad terenom, kolenčni zid pa visok 100 cm in
– višina objekta skupno s streho ne sme biti višja od
neposrednih sosednjih istonamenskih kvalitetno v prostoru
umeščenih objektov.
– streha: simetrična dvokapnica v naklonu 38/42 stopinj.
Za oblikovanje objektov centralnih dejavnosti poleg
splošnih pogojev velja:
– tlorisni gabarit: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj
1:1,5,
– višina: P + 1 + M, kjer je pritličje pri vhodu največ
20 cm nad terenom, kolenčni zid pa visok največ 30 cm ali
VP +M, kjer je pritličje pri vhodu največ 100 cm nad terenom,
kolenčni zid pa visok do 100 cm,
– streha: simetrična dvokapnica v naklonu 38 do 42
stopinj,
– dostop v objekt mora biti zagotovljen tudi za funkcionalno ovirane osebe.
Za oblikovanje gospodarskih poslopij poleg splošnih
pogojev velja:
– tloris: podolgovat z razmerjem stranic vsaj 1:1,5,
– streha: simetrična dvokapnica v naklonu 38 do 42
stopinj.
Za oblikovanje obrtnih delavnic poleg splošnih pogojev
velja:
– tlorisni gabarit: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj
1:1,5,
– streha: simetrična dvokapnica v naklonu 38 do 42
stopinj.
Proizvodni in gospodarski objekti morajo biti praviloma
postavljeni ob gospodarsko dvorišče, stanovanjski objekt pa
ob ulico oziroma cesto. V pritličju stanovanjskih objektov se
dovolijo poslovne dejavnosti.
V primeru večjega obsega novih programov je le te
treba razdeliti v večje število manjših objektov ali pa v ta
namen izoblikovati v robu naselja nova območja za izgradnjo
objektov večjih dimenzij, ki se od starega dela naselja ločijo
z zelenimi pasom in so kompozicijsko usklajeni s celotno
podobo naselja v krajini.
Obstoječo pozidavo predimenzioniranih in arhitektonsko neprilagojenih objektov postavljenih na sredo parcele
je treba ustrezno sanirati z zasaditvijo zelenega tampona
visokodebelnih dreves. Obstoječo novo pozidavo je treba
zgoščati v kompaktnejši vzorec.
35. člen
Za oblikovanje pomožnih objektov v enotah V in K
velja:
Pomožni objekti, razen kozolcev in čebelnjakov, morajo
biti postavljeni v neposredni bližini kmetij tako, da z osnovnimi objekti tvorijo zaključeno gručo poslopij. Prostostoječi
pomožni objekti morajo imeti podolgovat tloris in simetrično
dvokapnico v naklonu 38 do 42 stopinj.
Lokacija čebelnjakov je dopustna ob vasi z ustreznim
odmikom od javne poti ali sosednjih zemljišč.
Za druge pomožne objekte (individualne in vaške skupne rabe), ki niso bili zastopani v tradicionalnem vaškem
stavbarstvu velja, da se lahko postavljajo le na lokacijah,
ki so v skladu z namembnostjo ustrezno dostopne vendar
vizualno niso opazne z glavnih prometnih površin, niti s
kmetijskih površin odprtega prostora ali pa se jih ustrezno
zazeleni in so:
– garaže
– male ČN do 50 enot,
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– vodni bazeni za požarno vodo,
– tipski montažni bazen za rekreacijo,
– vrtne ute,
– steklenjaki in tople grede.
K – ureditvena enota kmetij
36. člen
Kmetija se oblikuje okoli gospodarskega dvorišča preko
katerega so zagotovljeni glavni vhodi v gospodarske objekte.
Za oblikovanje stanovanjskih objektov poleg splošnih
pogojev velja:
– tlorisni gabarit: podolgovat, z razmerjem stranic min
1:1,4.,
– višina: P+M, ali VP + M, kjer je kota pri visokem pritličju max.100 cm nad terenom ob vhodu v objekt in višina
kolenčnega zidu 100 cm.
– streha: simetrična dvokapnica v naklonu 38 do 42
stopinj.
Za oblikovanje gospodarskih poslopij velja:
– tlorisni gabarit: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj
1:1,5,
– streha: simetrična dvokapnica v naklonu 38 do 42
stopinj.
Nadomestne hiše in gospodarska poslopja se gradijo
na lokacijah starih arhitektonsko kvalitetnih objektov, v podobnem ali enakem proporcijskem razmerju in skladno z
19. členom tega odloka.
Lokacijska dokumentacija mora vsebovati organizacijsko shemo bodoče ureditve celotne kmetije, z vključitvijo
novega, nadomestnega ali prenovljenega objekta.
Vertikalne silose ni dopustno graditi kot samostojne
objekte. Lahko se jih postavi skupno z drugimi gospodarskimi
objekti pod enotno streho in v okviru enotnega prostorskega
volumna.
Dopustna je gradnja objektov za storitvene in obrtne
dejavnosti.
Ob graditvi novih objektov v okviru osamelih kmetij je
treba upoštevati značilnosti obstoječe arhitekture, način oblikovanja oziroma sestavljanja posameznih objektov v skupine
in nove posege kultivirati v krajinsko značilnem vzorcu. Pri
potrebni graditvi objektov večjih dimenzij je treba le-te ozeleniti in kompozicijsko uskladiti z obstoječo krajinsko sliko.
W – Ureditvena enota počitniških hišic
37. člen
Pogoji oblikovanja počitniških hiš:
– tlorisni gabarit: podolgovat, z najmanjšim razmerjem
stranic 1:1.4,
– višina: največ K+P+M; pri tem je pritličje pri vhodu
največ 30 cm nad terenom, kolenčni zid pa je lahko visok
največ 90 cm,
– streha: simetrična dvokapnica v naklonu 38 do 45
stopinj.
Počitniški objekti so lahko tlorisne površine do 60 m2.
Poleg tega se lahko zgradijo tudi pomožni kubusi (npr. prizidki) po Pravilniku, vendar pod naslednjimi pogoji:
– z vsaj eno stranico se morajo v celotni dolžini stikati z
osnovnim kubusom počitniškega objekta;
– naklon strehe in kritina sta lahko le ista kot pri strehi
osnovnega kubusa počitniškega objekta ali pa imajo oblikovano ravno streho; pomožni kubus ob vzdolžni fasadi ima
lahko le vzdolžno orientirano streho, na čelih pa je lahko streha le prečna ali pa kot podaljšek strehe osnovnega kubusa
na isti višinski koti;
– široki so lahko največ 3,0 m merjeno od stične fasade
z osnovnim kubusom.
Poleg ene počitniške stavbe se lahko gradi le en samostojen pomožni object po Pravilniku. Od drugih vrst objektov
se lahko po Pravilniku gradijo le še ograje, škarpe, v celoti
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vkopan vodnjak s čistilnim sistemom, greznica, usklajena z
merili Pravilnika, ter individualni rezervoar za utekočinjeni
naftni plin ali nafto. Pri umestitvi slednjega v prostor je potrebno upoštevati, poleg predpisanih varnostnih kriterijev, tudi
naslednje pogoje:
– znotraj naselij, v kolikor niso v celoti vkopane, se oblikujejo v skladu z merili umeščanja pomožnih stavb;
– izven naselij, na zunanjih mejah naselij, v območjih
varovanja naravne in kulturne dediščine, na vinogradniški GE
na nagnjenih terenih nagibom nad 10% (merjeno na nasprotnih mejah) naj bodo vsaj s treh strani (v tlorisni projekciji) v
celotni višini vkopani v zemljo;
– umeščajo se lahko le na GE, na katerih se predmetno
gorivo uporablja;
– v celoti vkopan vodnjak s čistilnim sistemom;
– greznica, po 8. členu Pravilnika.
V primeru, da se v območju namenjenem gradnji počitniških objektov nahaja kmetijsko gospodarstvo, stanovanjski
objekt ali drugi legalno zgrajeni objekti, se za take objekte
smiselno upoštevajo določila 9. člena tega odloka.
Rekonstrukcije ali spremembe namembnosti starih
kmečkih hiš ali zidanih gospodarskih poslopij v počitniške
objekte je investitor dolžan izvršiti tako, da objekt ohrani
osnovne gabarite in vrsto kritine, razporeditev in velikost
fasadnih odprtin (oken, vrat, obdelavo in osnovano barvo
fasade).
Avtohtono vegetacijo na funkcionalnem zemljišču je
treba ohraniti v čim večji meri.
Kadar je višina kapi v višini stropa nad pritličjem, se
tloris mansardne etaže lahko razširi v prečni smeri preko
60 m2 etažne površine. Razširitev gre lahko tudi v vzdolžni
smeri, toda bo največ za 0,60 m (všteta tudi fasada) na obeh
čelnih fasadah, rob kapi pa je širine do 0,60 m. Dodatnih opor
strešne konstrukcije ni dovoljeno izvajati.
D – ureditvena enota delavnice in proizvodne bale
38. člen
Zaradi ohranjanja kvalitete kulturno krajinskega prostora je treba poiskati v prostoru takšne oblikovne in tehnološke
rešitve, ki ne rušijo harmoničnih odnosov v izoblikovanosti
prostora. Ob graditvi novih objektov je treba upoštevati danosti prostora in spoštovati značilnosti obstoječe arhitekture in
način oblikovanja oziroma sestavljanja posameznih objektov
v skupine. Okolico novih objektov je treba zasaditi z avtohtonimi visokodebelnimi drevesnimi vrstami.
Pri potrebni graditvi objektov večjih dimenzij moramo
postaviti le-te v gručo, ki jo je treba ozeleniti in kompozicijsko uskladiti z obstoječo krajinsko sliko. Lokacije objektov
večjih gabaritov, ki so posledica tehnologije proizvodnje naj
se preverijo za vsak primer posebej. Rezultat mora potrditi
upravičenost umestitve neustreznega objekta v prostor na
najsprejemljivejši lokaciji.
Osnovne priporočene usmeritve poleg splošnih pogojev so:
– tlorisni gabarit: podolgovat z razmerjem strani min
1:1,5,
– višinski gabarit: pritličje,
– streha: simetrična dvokapnica v naklonu 38–42 stopinj ali v skladu s tehnično utemeljitvijo dokazano potrebno
prekritje objekta z drugačnim naklonom strešin.
Adaptacije, rekonstrukcije in spremembe namembnosti
na obstoječih območjih obrtne ali proizvodne dejavnosti, se
načrtujejo oziroma preverja se ustreznost opremljenosti kot
celota v prometnem in komunalnem urejanju, s predvideno
končno usmeritvijo območja.
Znotraj ureditvenih območij z namembnostjo proizvodnih
dejavnosti, se ne dopušča gradnja novih stanovanjskih objektov ali spreminjanje proizvodnih v stanovanjske objekte. V primeru, da ima objekt izkoriščeno mansardo, so v njej dovoljeni
le pisarniški prostori za dejavnost, ki se opravlja v pritličju.
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B – blokovna gradnja
39. člen
Na območjih blokovne gradnje so dopustni posegi na
objektih v naslednjih vsebinah:
– vzdrževanje v okviru določil gradbene dokumentacije,
– sprememba namembnosti stanovanjskih enot za storitvene, oziroma drugo nemotečo dejavnost občanov z majhno
frekvenco strank in majhno količino materiala in produktov
svoje dejavnosti,
– zasteklitev balkonov v enotnem vizualnem izgledu po
barvi in obliki elementov in
– izgradnja igral in ulične opreme na funkcionalnem
zemljišču objekta, ki je opredeljen kot zelena površina za
uporabo stanovalcev.
Višina: ureditev dostopa v objekt tako, da se omogoči
neoviran dostop za funkcionalno ovirane osebe od javne
površine in parkirišča do vhoda v objekt.
C – območja centralnih dejavnosti
40. člen
Območje centralnih dejavnosti je dopustno urejati kot
heterogen prostor, v katerem je združenih več enot družbenih
dejavnosti z individualno oblikovno ali simbolno pojavnostjo.
Obstoječa tlorisna razmerja objektov so odvisna od
namembnosti objekta oziroma posamezne enote. Nekateri
objekti so zaradi dejavnosti in funkcije že izoblikovane v
za dejavnost dogovorjeni in širše prepoznavni simbolni
podobi znaka na fasadi, s posameznimi prepoznavnimi
elementi kubusa objekta ali oblikovanjem objekta kot celote. Ti objekti se dograjujejo in vzdržujejo v obstoječi
tipološki obliki.
Novi objekti centralnih dejavnosti naj se v kolikor dejavnost nima izražene tipične oblikovne pojavnosti izbirajo z
naslednjimi omejitvami:
– max. višina P+2+M,
– tlorisno razmerje min. 1:1,4,
– streha dvokapnica,
– poudarjen vhod in
– parkovno urejen dostop z javne površine.
Pomožni objekti in naprave na javnih površinah v območju centralnih dejavnosti morajo biti enotno oblikovani. Odstopanja so dopustna, če so oblikovno vezani in tudi locirani na
funkcionalnem zemljišču objekta centralne funkcije.
KOM – območja komunalnih, energetskih in prometnih
objektov in naprav
41. člen
Objekti komunalnih, energetskih in prometnih objektov
in naprav, se po oblikovanju prvenstveno podrejajo funkcionalnim potrebam. Vedno pa se upošteva le najkvalitetnejša
sprejemljiva oblika v prostoru.
Za vse grajene objekte, kjer je mogoče prilagajanje
varnostnim omejitvam in istočasno oblikam obstoječih grajenih struktur, so merila enaka kot za grajene objekte v bližnji
naselitveni enoti.
Kolikor je območje ograjeno in dejavnost to dopušča, je
potrebno ob ograjenem območju v odprtem prostoru ograjne elemente ozeleniti oziroma za zeleno bariero zakriti rob
pozidave.
T – območje železniških objektov in naprav
42. člen
Območje železniških objektov in naprav se ureja v skladu z določili varnosti v železniškem prometu. Za področja v
lasti in upravljanju upravljalca objektov in naprav železnice,
ki se nahajajo v naseljih, se morajo izvajati vzdrževalna dela
na fasadi objektov istočasno za celotni objekt.
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Ureditev površin, ki so last upravljalca železnice in niso
znotraj območij izključne rabe tirnih ali postajnih objektov in
naprav ter niso z ograjo fizično dislocirane od javnih zemljišč
naselij, morajo biti ozelenjena kot parkovana površina ali
zelenica v dopustnih zakonskih merilih.
R – rekreacija – turistične kapacitete
43. člen
Oblikovanje objektov za šport in rekreacijo
Za odločitev o ustreznosti novih objektov za šport in
rekreacijo, se je potrebno v skladu s pravili stroke in po naslednjih predpisanih merilih odločiti za najustreznejšo varianto:
– Objekti se znotraj urbanih območij urejajo v obliki:
– tlorisni gabariti:
– odprta športna igrišča imajo tlorisno zasnovo, ki omogoča nemoteno opravljanje športne dejavnosti,
– za zaprta športna igrišča in spremljajoče objekte velja,
da se tlorisna zasnova oblikuje kot enotna stavbna masa z
dopustnimi izvedbami v krakih, če je to potrebno zaradi sanitarno tehničnih pogojev.
– višina objektov: vstop v objekt je max. 20 cm nad koto
terena in urejen ustrezno za funkcionalno ovirane osebe, dopustna višina za sleme oziroma vrhnjo točko nosilnega dela
objekta velja, da ne izstopajo iz višinskega gabarita naselja,
– streha: – kolikor je rekreacijski objekt samostojna pojavna oblika je dopustna streha v tradicionalni obliki strešine
kot dvo ali večkapnica in barva strešnikov v sivi ali opečni
barvi,
– naklon strehe je odvisen od oblike objekta in za manjše ali spremljajoče objekte velja, da je naklon strešine od
35 do 42 stopinj. Ravne strehe nad objekti niso dopustne,
razen če predstavljajo pohodno varovano površino v funkciji
razgledne ploščadi spremljajočega objekta.
– streha ob obstoječih športno rekreacijskih ali centralnih objektih se podreja kvalitetnemu oblikovanju obstoječega
objekta po barvi teksturi in materialu.
Dopustna odstopanja
44. člen
Znotraj območij poselitve je dopustno odstopanje namembnosti objektov in se lahko za posamezne objekte uveljavljajo merila sorodne enote, če predlagatelj s soglasjem
KS in prizadetih strank v postopku predlagani poseg utemelji
kot sprejemljiv in so upoštevana vsa druga merila in pogoji
tega odloka.
3. Merila in pogoji za določanje gradbenih parcel
in funkcionalnih zemljišč
45. člen
Velikost gradbenih parcel (stavbišče + funkcionalno
zemljišče) se določi z lokacijsko dokumentacijo. Pri tem je
treba upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli, zahteve
glede pomožnih objektov, konfiguracija terena, trase komunalnih vodov in druge omejitve rabe zemljišč,
– urbanistične zahteve (funkcionalni dostopi, parkirna
mesta, urejene površine ob objektih in funkcionalno zelenje),
– sanitarno tehnične zahteve: vpliv bližnje okolice,
prezračevanje in osončenje objektov v odnosu do gostote
zazidave. Obvezno je zagotoviti osončenje stanovanjskih
objektov – objektov za bivanje, zdravstvenih, šolskih in vzgojnovarstvenih objektov. Nedopustno je z novimi posegi ob ali
na objektih zmanjševati osvetljenost ustrezno osvetljenih
delovnih mest, v kolikor se slednjim ne zagotovi v projektni
dokumentaciji zadovoljivega standarda v skladu z tehničnimi
normativi in,
– proste površine in intervencijske poti.
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Funkcionalno zemljišče mora obvezno vsebovati vsaj
1 m širok pas okoli zgradbe, potrebne parkirne površine in
dostop do objekta širine vsaj 3,5 m. Funkcionalno zemljišče
je treba določiti tako, da se obstoječi objekti vsaj z eno stranico dotikajo funkcionalnega zemljišča (tvorjenje dvorišča).
Funkcionalno zemljišče se določi tudi na območjih podzemnih naprav (cistern in greznic), kadar je zgornja plošča teh
naprav manj kot 40 cm pod nivojem površja.
Parkirne površine
46. člen
Vsaki novogradnji, spremembi namembnosti ali določitvi
funkcionalnega zemljišča se določi tudi število potrebnih parkirnih mest s potrebnim manipulativnim prostorom. Kadar teh
mest na funkcionalnem zemljišču objekta, ki se mu spreminja
namembnost ni mogoče zagotoviti, mora investitor dokazati,
da razpolaga s primernim številom PM v neposredni bližini
– manj kot 100 m od objekta. Oziroma, da je v bližini območja
v večjem naselju ali v območju manjšega naselja zadosti veliko javno parkirišče, ki ima poleg potreb obstoječih uporabnikov v predvidenem časovnem intervalu še ustrezno število
prostih parkirnih mest. Za celotno področje PUP-a velja, da
je potrebno na gradbenih parcelah zagotoviti ustrezno število
parkirnih mest po veljavnem pravilniku s tega področja.
Število potrebnih parkirnih mest za druge dejavnosti se
določa za vsak poseg posebej in sicer v skladu z normativi,
ki veljajo za dejavnost, ki se bo opravljala v objektu.
4. Merila in pogoji za prometno urejanje
47. člen
Prometnice z dokončnim potekom in že izvedenimi ureditvami imajo varovalni pas. Varovalni pas po tem odloku
obsega zemljišče, ki je namenjeno nemotenemu odvijanju
prometa in vzdrževanju in nujnim delom na cestah.
Za vsak poseg v varovalnem pasu javne ceste, ki se
obravnava po tem odloku je potrebno pridobiti soglasje njenega upravljalca.
Varstveni pasovi se merijo od zunanjega roba cestnega
sveta in so za državne javne ceste naslednjih širin:
– pri avtocestah 40 m,
– pri hitrih cestah 35 m,
– pri regionalnih cestah 15 m,
– pri državnih kolesarskih poteh 5 m.
Lokalne ceste, se urejajo smiselno glede na prejšnji
odstavek tega člena. Varstveni pas obsega razdaljo 15 m od
cestnega sveta, oziroma površino, ki je potrebna za varno in
nemoteno odvijanje prometa, kar določi upravljalec lokalne
ceste na prošnjo.
Koridor lokalne ceste se upošteva za vseh 5 kategorij
lokalnih cest, vendar se drugačno odločitev lahko povzame
iz določil odloka o kategorizaciji lokalnih cest Občine Ivančna
Gorica.
V območju avtocest je izvedba vseh dodatnih ukrepov
v zvezi z varovanjem okolja zaradi obratovanja avtoceste,
vključno z zaščito pred prekomernim hrupom opredeljena
kot obveznost lokalne skupnosti oziroma investitorjev širitve
zazidalnih območij.
48. člen
Načrtovanje in izvajanje novega ter preurejanje in sanacija obstoječega prometnega omrežja in naprav mora biti
usklajena s predpisi, ki urejajo to področje.
Odmik novozgrajenega objekta mora slediti gradbenim
linijam v prostoru- mejam do katerih lahko segajo objekti v
smeri proti javnemu prostoru, cesti ali javni poti. Ureditve
na gradbenih parcelah, ki so predvsem internega značaja
(škarpe, ograje, tlaki, zelenice in drugi objekti za potrebe
gradbene parcele) se lahko gradijo le do gradbene meje. V
prehodnem obdobju, do sprejetja PRO je investitor dolžen
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pridobiti predhodno mnenje in tudi soglasje pooblaščenega
upravljavca predmetnega javnega prostora. V kolikor regulacijska linija in/ali gradbena meja nista določeni se opredeli z
spodaj navedenimi odmiki od roba cestnega telesa oziroma
funkcionalne prometne površine (robnika oziroma roba asfalta oziroma vozišča pri makadamskih poteh):
– pri regionalni cesti regulacijska linija 8,0 m; gradbena
meja 3,0 m;
– pri lokalni cesti regulacijska linija 4,0 m; gradbena
meja 2,0 m;
– pri javni poti regulacijska linija 3,0 in gradbena meja
2,0 m.
Za vse javne cest in javne poti, ki so namenjene za
prevoz tovornih vozil gozdnega gospodarstva – prevoz lesa
iz gospodarskega gozda, je dopustno načrtovati spremembe
le tako, da cestišče in objekti ceste (mostovi, utrditve brežin
pod cesto idr.) prenesejo min. 10 ton osne obremenitve.
49. člen
Dovozi in priključki na cestno omrežje morajo biti urejeni
tako, da je zagotovljena potrebna varnost v prometu. Slepo
zaključene javne ceste morajo imeti ob zaključku obračališče,
kjer je mogoče obračanje tovornjaka brez prikolice.
Vsaka parcela mora imeti predpisano dovozno pot – dostop do javne ceste oziroma mora lastnik parcele in predlagatelj posega graditve z vpisom služnostne pravice dokazati da
ima zagotovljeno pot in dostop do svoje parcele preko tujega
zemljišča. Vsaka nova služnostna pot mora omogočati dovoz
urgentnim vozilom.
50. člen
Pri rekonstrukciji ceste je treba višino cestišča in površine za pešce ter prečkanja preko cestišča izvesti tako, da se
pri tem možnost dostopnosti ohranja ali izboljša.
Trase prometnic se morajo prilagajati obstoječemu reliefu. Med gradnjo je treba v največji možni meri ohranjati
obstoječe krajinske prvine ob trasi ceste (gozdni rob, živice,
posamezna drevesa). Ob sanacijah terena je potrebno ravnati z določili tega odloka in varovati avtohtono vegetacijo.
Kmetijske prometnice, ki so namenjen le prevozu kmetijske mehanizacije, smejo biti široke največ 3 m. V ostrih
zavojih, v strmih usekih ob prečkanju pobočja, pred mostovi ali podvozi so dopustne potrebne razširitve cestišča
za varno odvijanje prometa. Na ravnih predelih so dopustne ureditve izogibališč. V skladu s pravilnikom o gradnji,
vzdrževanju in načinu uporabe gozdnih prometnic, morajo
biti gozdne prometnice načrtovane in projektirane tako,
da znaša širina vozišča v premi 3–3,5 m, na vsaki strani
vozišča mora biti bankina širine najmanj 0,5 m. Na gozdni
cesti je na primernih mestih potrebno zgraditi izogibališča.
Razmik med izogibališči praviloma ne presega razdalje 300
metrov. Obračališča se izvedejo vzdolž trase v razmiku 1–2
kilometra.
V območju varovalnega pasu lokalnih javnih cest je v
skladu z zakonskimi opredelitvami dopustna utrditev za avtobusna postajališča in postavitev za celotno občino izbranega
pokritega postajališča tudi za potrebe prevoza šoloobveznih
otrok. Poseg se izvede s soglasjem upravljalca ceste na
prometno ustreznih lokacijah.
5. Merila in pogoji za komunalno in energetsko urejanje
ter urejanje zvez
51. člen
V rezervatih in varovalnih pasovih obstoječih in predvidenih energetskih in komunalnih vodov ni dopustna gradnja
novih objektov in naprav, prizidav in nadzidav razen izjemoma ob soglasju upravljalca posameznega voda. Na obstoječih objektih so dovoljena le tekoča vzdrževalna dela.
Pri posameznih objektih, ki so zelo oddaljeni od transformatorske postaje, pa je dovoljeno napajanje z agregatom.
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52. člen
Nadzemni komunalni in energetski objekti morajo biti
postavljeni nevpadljivo.
Nadzemni objekti morajo biti arhitektonsko oblikovani
in prilagojeni sosednjim objektom oziroma objekti – TP, vodna zajetja, ČN itd., morajo biti v odprtem prostoru zakriti z
zelenjem – ustrezno umeščeni v naravno okolje. Postavitev
nadzemnih in podzemnih vodov, ki posegajo na kulturno
dediščino je izjemoma možna v skladu s kulturnovarstvenimi
pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem, ki jih izda pristojni
zavod za varstvo kulturne dediščine. Pod istimi pogoji so
dovoljena posegi v območju naravne dediščine – v skladu z
naravo varstvenimi pogoji in naravovarstvenim soglasjem, ki
jih izda pristojni zavod za varstvo naravne dediščine.
53. člen
Obstoječe in predvidene objekte je glede na namembnost potrebno priključiti na lokalno prisotno infrastrukturo.
Poteki predvidenih komunalnih vodov morajo biti med seboj
ustrezno sanitarno tehnično usklajeni.
Kanalizacijsko omrežje:
Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijsko
omrežje, ki je vezano na čistilno napravo oziroma se morajo
v 6 mesecih po izgradnji sekundarnih kanalizacijskih vodov priključiti na javno kanalizacijsko omrežje. Na območjih
varstvenih pasov vodnih virov mora biti grajena vodotesna
kanalizacija. Odvajanje odpadnih voda se odvaja v skladu
z Odlokom, s katerim je zavarovano območje vodnega vira.
Lastniki objektov, ki imajo odvajanje odpadnih voda začasno
urejeno s troprekatnimi vodotesnimi nepretočnimi greznicami, morajo, organizirati ustrezni način praznjenja – redni odvoz na za to usposobljeno ČN za tekoči del in odvoz blata na
določeno odlagališče odpadkov. Pri gradnji oziroma sanaciji
gnojišč in greznic je potrebno upoštevati ukrepe za zaščito
vodnih virov in navodilo za gradnjo gnojišč in greznic.
Razpršene gradnje morajo reševati dispozicijo odpadnih voda z individualnimi objekti in napravami- to je nepretočnimi greznicami kjer se upošteva 150 I na osebo na dan,
minimalno prostornino 3000 I/osebo in najmanjšo dopustno
prostornino greznice 6000 I. Greznica mora imeti vsaj dve
celici.
Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija
motorni promet, je treba speljati preko lovilcev olj in maščob v
kanalizacijsko omrežje ali ponikalnico. Meteorne vode z drugih utrjenih površin, zelenih površin in streh je treba speljati
v ponikalnico oziroma v odprte jarke.
Vse samostojne garaže oziroma garaže v objektih morajo biti opremljene z lovilcem olj in maščob.
Naselja z izgrajenim kanalizacijskim omrežjem in obvezno priključitvijo na kanalizacijski sistem so:
del naselja Stične, Ivančna Gorica, Studenec in del
naselja Mleščevo.
Naselja, ki se bodo po izgradnji povezovalnih kolektorjev lahko priključila na centralno čistilno napravo v Ivančni
Gorici:
Višnja Gora, Dedni dol, Stari Trg, Podsmreka pri Višnji
Gori, Polje pri Višnji Gori, Zgornja Draga, Spodnja Draga,
Hudo, Mrzlo Polje, Mleščevo, Škrjanče, Vir pri Stični, zaselek
Štorovje.
Vse tehnične rešitve, v zvezi z odvodom, kakor tudi z
izgradnjo objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda je potrebno dostaviti pristojni službi upravljalca v
soglasje. Pri projektiranju je treba upoštevati določila odloka
in tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji v upravljanju Komunalnega podjetja Grosuplje.
Za ostala naselja je predvideno reševanje odvajanja
odpadnih voda z izgradnjo malih čistilnih naprav za čiščenje
odpadnih voda iz gospodinjstev, začasno je možno urejanje s triprekatnimi vodotesnimi pretočnimi greznicami. Drugi
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povzročitelji onesnažene vode se na te čistilne naprave ne
smejo priključevati.
Vodovodno omrežje:
Vse tehnične rešitve vodo-oskrbe iz javnega vodovoda
morajo biti izdelane v skladu z določili odloka in pravilnika o
tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov v Upravljanju
Javnega komunalnega podjetja Grosuplje in za vse je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe upravljalca vodovoda
– Komunalnega podjetja Grosuplje.
Predvidene vodovode je načeloma treba graditi ob obstoječih in predvidenih cestah.
Do izgradnje vodovodnega omrežja je možna začasna
vodooskrba iz higienskih kapnic.
Dopustna je uporaba dveh obvezno ločenih vodovodnih
sistemov in sicer javnega vodovoda in kapnice (sanitarna
voda).
Uporabniki tehnološke vode morajo uporabiti zaprte
sisteme.
Vodooskrba naselij:
– Višnja gora, Žabjek in Dedni Dol, imajo urejeno vodooskrbo z vodovoda Višnja Gora.
– Spodnja Draga, Spodnje Brezovo in Peščenik imata
urejeno vodooskrbo z lokalnim vaškim vodovodom (priklopna
taksa).
– področje Stične, Vir pri Stični in okolica, področje
Ivančne Gorice, Studenca in okolice, področje Malega Hudega, Spodnje in Zgornje Drage, področje Mleščevega, Mrzlega
Polja, Škrjanč; Gorenje vasi in Malega in Velikega Črnela, je
preskrbljeno z javnega vodovodnega omrežja do nadmorske
višine 355-360m. V primeru poseganja gradnje objekta na
lokaciji večje višine, je potrebno interno zvišanje tlakov za
zagotovitev pitne vode in drugačno individualno reševanje
potreb po požarni vodi.
Zaselek Štorovje, naselje Mala Dobrava in naselja na
Polževski planoti nimajo zgrajenega vodovoda in se prebivalci oskrbujejo iz higienskih kapnic.
Električno omrežje:
Poseganje v varovalne pasove daljnovodov in priključnih visokonapetostnih vodov je možno izvajati le ob soglasju
in po pogojih upravljalca električnega omrežja.
Pri načrtovanju prostozračnih elektrovodov je potrebno
upoštevati, da ne smejo potekati v smeri varovanih pogledov.
Javna razsvetljava:
Ob glavnih prometnicah je treba zgraditi javno razsvetljavo, ki bo zagotavljala minimalne vrednosti srednje osvetljenosti v skladu s tehničnimi predpisi z ozirom na gostoto
prometa.
Kabelsko razdelilni sistem:
Za sprejeme televizijskih in radijskih signalov prek satelita in distribucijo signala se dopušča gradnja razdelilno
kabelskega omrežja, ki se poveže z glavno antensko postajo
s sprejemnim sistemom.
Telekomunikacijsko omrežje:
Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja. Omrežje je na tem področju izvedeno s kabelsko kanalizacijo in zemeljskimi kabli
(telefonske centrale Ivančna Gorica, Višnja Gora, Kriška vas
in Gorenja vas).
Pri posegu v prostor, kjer je TK omrežje zgrajeno je
potrebno predhodno pridobiti soglasje Telekom Slovenije, PE
Ljubljana, investicijsko tehnične službe.
Za objekte na območju urejanja je na podlagi lokacijske
dokumentacije naročiti projekt priključitve na telekomunikacijsko omrežje. Projekt mora obsegati območje urejanja in
priključitve na TK omrežje.
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Za eventuelno potrebno prestavitev ali zaščito TK
omrežja na željo investitorja novega posega v prostor, slednji nosi tudi stroške izdelave projekta in izvedbe. Projekt
lahko izdela le za tovrstna dela registrirana projektna organizacija po predhodni pridobitvi naloge, katero izda Telekom
Slovenije, PE Ljubljana. Celotna izvedba spremembe na TK
omrežju od projekta do izvedbe je pod nadzorom Podjetja
Telekom Slovenije.
6. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
54. člen
Skupna merila in pogoji glede varovanje okolja veljajo
za vsa območja urejanja v planskih celotah in sicer:
– posegi v prostor so dopustni le, če ne povzročajo v
okolju večjih motenj, kot so s predpisi dovoljene. Pri vseh
posegih je potrebno upoštevati normativne določbe glede
zaščite okolja, to je varovanje okolja pred prekomernimi nivoji
hrupa, elemente naravne osvetlitve in osončenja bivalnih
prostorov. Obstoječe objekte in dejavnosti, ki teh meril ne
dosegajo, je potrebno sanirati.
– na ogroženih območjih – plazoviti tereni in območja
100 letnih poplavnih voda, niso dopustni posegi v prostor, ki
bi lahko povzročili ob naravni nesreči materialno škodo na
objektih v območju ali bi se negativni vplivi zaradi novega
posega v prostoru prenesli na druge površine – nova ogrožena območja.
V proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah so dovoljeni samo takšni tehnološki procesi, ki ne bodo posegli v
stanovanjska in kmetijska območja ali gozd s prekomernim
onesnaževanjem zraka, površinskih voda in podtalnice.
Varstvo voda in vodnih virov
Pri vsakem poseganju v vodno zemljišče ali nad njim
to je v priobalno zemljišče – 10 metrski pas levo in desno
od vodnega zemljišča ali na vodnogospodarskih objektih, s
katerim se kakorkoli spreminja obstoječe stanje in katerega
posledice lahko vplivajo na vodotok v smislu mogoče spremembe, je potrebno pridobiti vodnogospodarsko soglasje
in/ali vodnogospodarsko dovoljenje, pristojnega občinskega
ali državnega organa.
Posegi v območja varstva vodnih virov se izvajajo v
skladu z določili Odloka o varstvu virov pitne vode na obmo-
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čju Občine Ivančna Gorica. Pri vsakem poseganju v prostor
se upošteva zakonodaja s tega področja.
V skladu z 86. členom Zakona o vodah, ZV-1 (Uradni
list RS, št. 67/02) so na poplavnem območju prepovedane
vse dejavnosti in vsi posegi, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv
vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni
varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
Zacevljanje in prekrivanje vodotokov je strogo prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma
prehod preko potoka, v primeru, da gre za objekte javne prometne infrastrukture (mostovi, propusti na javnih cestah).
Lokalna skupnost po 92. členu ZV-1skrbi za varstvo
pred škodljivim delovanjem voda v ureditvenih območjih naselij, kar zajema zlasti ukrepe za zmanjševanje odtoka padavinskih voda in urbanih površin in ukrepe za omejevanje
izlitja komunalnih in padavinskih voda.
Posegi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki sega na
vodah 1. reda 15 m od meje vodnega zemljišča, na vodah
2. reda pa 5 m od meje vodnega zemljišča, so prepovedani,
razen v primerih navedenih v 37. členu Zakona o vodah
(ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02). Kot mejo vodnega zemljišča
je šteti zgornji rob brežine vodotoka.
Tehnološko odpadne vode, katerih kvaliteta ne ustreza
pogojem za odvod odpadne vode, je treba predhodno očistiti oziroma nevtralizirati v čistilnih napravah povzročitelja
onesnaženja.
Varstvo zraka:
Vsi viri onesnaženja morajo biti grajeni, opremljeni in
vzdrževani tako, da se upoštevajo elementi varovanja okolja pred prekomernimi emisijami onesnaževanja zraka- ne
izpuščajo v zrak večjih koncentracij škodljivih snovi, kot je
to določeno s predpisi in drugimi pravnimi akti s področja
varstva okolja. Pri tem se upošteva roža vetrov.
Varstvo pred hrupom:
Objekti obrtnih in proizvodnih dejavnosti so dopustni le,
če so locirani tako, da se emisije osnovne dejavnosti oziroma
spremljajoči povzročitelji – bistveno povečan promet, ne širijo
v smer neproizvodnih območij naselij.
Novogradnje in nove dejavnosti je treba locirati tako, da
ravni hrupa ne presegajo stopenj, določenih s predpisi.
Ob prometnicah nivo hrupa ne sme presegati vrednosti
IV. stopnje, v ostalem delu območja obdelave, pa so dopustne za namembnost območij naslednje stopnje:

– samo stanovanjska namembnost II. območje,
– dopustne spremljajoče dejavnosti III. območje
V – vas in vaško jedro
– III. območje
K – kmetijska dejavnost
– III. območje
W – počitniška naselja
– II. območje
D – objekti proizvodnih dejavnosti
– mešano stan.proizvodno III. območje
– brez stanovanjskih objektov IV. Območje
B – blokovna gradnja
– samo stanovanjska namembnost II. območje,
– dopustne spremljajoče dejavnosti III. Območje
C – objekti centralnih dejavnosti – centralno ob. in jedro večjega nas. III. območje
– šolski centri, zdravstvene ustanove, igrišča,
– parki, VVZ, domovi za mladino in domovi za ostarele
Občane – II. območje
KOM – območja komunalnih objektov in naprav III. območje
T – območje železniških objektov in naprav – IV. območje
R– rekreacija
– II. območje
*in. – razpršena gradnja
– III. območje
RUDE – Območje rudarstva
– dopustna raven hrupa je dopustna v skladu z opravljanjem dejavnosti
odprtih peskokopov in kamnolomov in obvezno v skladu z ugotovitvami presoje vplivov na okolje in okoljevarstvenim
soglasjem. Sočasno se določa traso prevozov do regionalne ceste po cesti, ki prečka le območja, za katera je tak hrup
dopusten oziroma je uporabnik prometnice dolžan izvesti ali financirati ukrepe za vzpostavitev dopustne jakosti hrupa v
skladu z zakonodajo.
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Za šifro enote, se upošteva vse močneje zastopane
vrste rabe in se meja stopnje hrupa prilagaja zahtevnejši
obstoječi dejavnosti.
Vnos novih dejavnosti s predpisano manjšo stopnjo
hrupnosti, kot je predpisana za obstoječo rabo območja
se dopušča le izjemoma in sicer – Vnos dejavnosti z nižjo
ravnijo hrupa je dopusten le, če investitor sam zagotovi za
zadostno protihrupno izolacijo objekta in se nova dejavnost
odvija le znotraj protihrupno ustrezno zaščitenih prostorov
– objektov.
Za odprti, kmetijski in gozdni prostor se dopušča le
hrup, ki je pogojen z opravljanjem osnovne dejavnosti in
prometom.
Varstvo pred tresljaji
Pri vseh dejavnostih graditve ali upravljanju dejavnosti,
kjer se predvideva tresenje terena, je potrebno predhodno izdelati študijo vplivov na obstoječe grajeno okolje in dokazati,
da posledice tresenja ne bodo vplivale na konstrukcijske elemente okoljne gradnje in na trdnost temeljnih tal pod njimi.
Odstranjevanje odpadkov
Trdi odpadki
Saniranje divjih odlagališč odpadkov se izvede po navodilih pristojnih inšpekcijskih služb.
Občina ima organizirano odvažanje trdnih komunalnih
odpadkov na ustrezno medobčinsko deponijo. Vsak objekt,
katerega dejavnost povzroča stranski produkt – komunalne
odpadke, mora imeti določeno ustrezno dostopno mesto in
ustrezne kontejnerje tako, da je možno sortiranje vseh vrst
odpadkov, da je omogočen nemoten odvoz službe oziroma
podjetja za odvoz komunalnih odpadkov (dopustna uporaba
skupnih zabojnikov za več stanovalcev).
Na območjih počitniških hišic, kjer ni organiziranega
odvoza komunalnih in drugih trdnih odpadkov, jih morajo lastniki odstraniti na dogovorjeno lokacijo v krajevni skupnosti,
kjer počitniški objekt stoji ali na lokaciji stalnega bivališča
lastnika vikenda.
Podjetja, ki pri svojem delovnem procesu proizvedejo
kot stranski produkt tudi posebne odpadke, morajo slednje
ustrezno skladiščiti in poskrbeti za odvoz na za to določene
deponije, kar je obvezna vsebina lokacijske dokumentacije
za graditev objekta oziroma izvajanje dejavnosti. Soglasje
za dopustitev tovrstnih posegov mora glede na v zakonu
določeno količino in vrsto odpadkov podati tudi sanitarna
inšpekcija.
Meteorne, sanitarne in tehnološke odpadne vode
Na območjih, ki so zavarovana kot območja varstva
vodnih virov z odlokom, se odvajanje odpadnih voda izvaja
le v skladu z določili Odloka o varstvu virov pitne vode na
območju Občine Ivančna Gorica. V ta namen so prednostno
dopustne in obvezujoče vse predpisane dejavnosti izgradnje
vodotesnega kanalizacijskega omrežja oziroma sanacije ali
rekonstrukcije predpisanih gnojišč.
Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu uporabljajo strupene snovi ali imajo lastno ČN, morajo voditi
dnevnik in redno vršiti analizo odpadnih voda, ki jih spuščajo
v javno kanalizacijo ali v naravni recipient. Na zgoraj navedeni način jih lahko odvajajo le, če so predhodno očiščene
do mere, kot jo zahteva sanitarna inšpekcija.
Kolikor se v tehnološkem postopku uporabljajo strupene
snovi, se zahteva reciklaža z odvozom suspenzij na za to
določeno odlagališče.
Strogo je prepovedano odlaganje trdih in tekočih odpadkov v opuščene struge- rokave potokov ali na zamočvirjena
kmetijsko manj primerna zemljišča.
Za odvajanje sanitarnih odpadnih voda je obvezna priključitev na kanalizacijsko omrežje, če je to priključeno na
ČN. Na območju kjer kanalizacija še ni izgrajena, je pa predvidena njena izgradnja, se mora lokacija greznice v lokacijski
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dokumentaciji locirati tako, da je možna najkrajša povezava
za priključitev na predvideni kanalizacijski vod.
Obvezno je načrtovanje kanalizacije z ločenim sistemom – komunalne odpadne vode in meteorne vode. Meteorne vode s prometnih in parkirnih površin se obvezno
speljejo preko lovilcev olj in maščob ter dalje v ponikalnico
ali meteorno kanalizacijo. Meteorne vode s streh, zelenic,
rekreacijskih in gozdnih površine smejo biti speljane direktno
v ponikalnico ali naravni recipient – (odprte jarke).
Za naselja ali razpršeno gradnjo, kjer kanalizacije v
dolgoročnem planu občine ni predvidene, se dopušča načrtovanje in izvedba ločenega lokalnega kanalizacijskega
omrežja in postavitev male ČN ali individualne male ČN in
odtok prečiščene vode v bližnji vodotok – potrebna je predhodna izdelava presoje vplivov na okolje. Poseg je dopustno
izvesti na ta način le po pogojih sanitarne inšpekcije in vodnogospodarskega soglasja.
Varstvo tal
Vsa skladišča tekočih goriv in drugih naftnih derivatov
morajo biti izvedena na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali bližnje zemljišče. Objekt, kjer je posoda s tekočinami
shranjena, mora omogočati nemoten pregled stanja, popolno
zajetje ob izlitju iz cistern ali drugih posod in enostavno prečrpavanje eventualno izlitih tekočin.
Skladiščenje drugih tekočin, ki so nevarne za okolje se
skladišči in varuje v skladu z navodili inšpekcijskih služb in v
skladu z ustrezno zakonodajo.
Za pridobitev soglasja za gradnjo novih večjih kmetijskih
objektov za hlevsko rejo morajo imeti v lokacijski dokumentaciji predvideno dispozicijo skladiščenja odpadkov v skladu
z zakonskimi predpisi in navodili za izgradnjo greznic in gnojišč in predlagatelji investicije, morajo predložiti dokazilo, da
razpolagajo s potrebnimi zemljišči za odlaganje odpadkov iz
kmetijske dejavnosti v skladu z zakonskimi predpisi.
Varstvo pred požarom
Pri vseh obstoječih in novih objektih je obvezno upoštevati veljavno zakonodajo s področja varstva pred požarom.
Odmiki med objekti morajo biti načrtovani tako, da je
upoštevana ocena požarne ogroženosti za načrtovani ali
obstoječi sosednji objekt.
V primeru novogradnje, rekonstrukcije, dozidave ali
sanacije objekta se mora pri načrtovanju upoštevati načelo zaščite sosedovega premoženja in se predvidi izvedba
posega tako, da se prepreči širjenje morebitnega požara na
sosedovo premoženje in preveri možnost varnega umika
oziroma evakuacije sosedovega premoženja (živine, strojev,
premičnin) v primeru požarne ogroženosti.
Urgentne poti morajo biti speljane krožno in v skladu z
veljavnimi predpisi s tega področja.
Protipožarni hidranti morajo biti postavljeni v ustrezni
medsebojni razdalji ob zunanji strani interventnih poti. Vsi
hidrantni priključki in drugi viri požarne vode, morajo imeti
zagotovljen stalen in neoviran dostop v radiju, ki omogoča
nemoteno upravljanje – priklop cevi. Hidrantni priključki morajo imeti zagotovljeno zadostno količino vode.
V naseljih, kjer ni vodovodnega omrežja oziroma vodovodno omrežje ne zagotavlja zadostne rezerve požarne
vode, je treba urediti ustrezne požarne bazene ali zagotoviti
dostope k površinskim vodotokom s stalnim zadostnim pretokom, v skladu s pogoji požarne inšpekcije.
7. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO NARAVNE
IN KULTURNE DEDIŠČINE
55. člen
Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati določila
veljavnih odlokov o razglasitvi objektov naravne ali kulturne
dediščine v Občini Ivančna Gorica.
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Posegi na območja, ki so v strokovnih podlagah opredeljena kot naravna ali kulturna dediščina, se lahko izvajajo
le ob soglasju in v skladu s smernicami pristojnega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.izdelovalca strokovnih podlag.
Ohranjanje narave
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in
zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti
navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice
za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev
za PPC I/1-Višnja Gora, PPC I/3- Polževo, PPC II/1- Ivančna
Gorica in PPC II/3- Muljavsko polje« (ZRSVN, OE Ljubljana,
januar 2005), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Ivančna Gorica.
Zavarovana območja:
Visoki studenec (evid.št. 3542)
Zgornja Draga – lipa pri Andrejki (evid.št. 7942)
Trnetova lipa (evid.št. 7943)
Jakoševa lipa (evid.št. 7944)
Naravne vrednote:
Jeromščica (evid.št. 759)
Stična – lipovec (evid.št. 3507)
Zgornja Draga – lipa pri Andrejki (evid.št. 7942)
Trnetova lipa (evid.št. 7943)
Jakoševa lipa (evid.št. 7944)
Piskovka (evid.št. 8019)
Ženski dol – mokrišča (evid.št. 8020)
Črnelski potok – mokrotna dolina (evid.št. 8022)
Višnjica – zgornji tok (evid.št. 8026)
Ekološko pomemba območja:
Vir pri Stični (koda 39600)
Posebna varstvena območja (območja Natura 2000):
Vir pri Stični (koda SI 3000202)
Varstvo kulturne dediščine
Sestavni del odloka je evidentirana kulturna dediščina,
ki je navedena v Strokovnih podlagah s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ivančna
Gorica (ZVKDS, OE Ljubljana 2001). Vse enote kulturne
dediščine so razvidne tudi iz grafičnega dela PUP.
Pred vsakim posegom v objekt ali območje kulturne
dediščine je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne
dediščine, potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Enako je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda za
varstvo kulturne dediščine tudi pred načrtovanjem gradenj in
prostorskih ureditev, ki lahko vplivajo na režim.
Na objektih in območjih kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturne spomenike so posegi dovoljeni v skladu
z zakonskimi določili oziroma z določili razglasitvenega dokumenta.
56. člen
Na objektih in območjih naravne in kulturne dediščine,
ki so razglašeni za kulturnozgodovinske spomenike oziroma
v fazi razglasitve, so posegi dovoljeni v skladu z zakonskimi
določili oziroma določili Odloka o razglasitvi.
Prostorska vsebina dediščine za celotno področje
PUP- a je podrobneje prikazana in imenovana v strokovnih
podlagah v merilu 1: 5000 in za območja poselitvenih enot
tekstualno opredeljena v naslednjem poglavju tega odloka.
V grafičnem prikazu PUP-a je vsebina prikazana simbolno.
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III. POSEBNA MERILA IN POGOJI
57. člen
Prostorski ureditveni pogoji za PPC I/1 – Višnja Gora,
PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3
– Muljavsko polje, določajo merila in pogoje za poseganje
v prostor v:
1. ureditvenih območjih naselij s krajevnimi imeni, ki se
ne urejajo z veljavnimi PIN:
III.1.
– PPC I/1 – Višnja Gora
– Višnja Gora (vodilno naselje KS)
Območje je predvideno za stanovanjsko gradnjo, gradnjo za potrebe kmetijstva, proizvodne in centralne dejavnosti.
Celotno področje naselja Višnja Gora, ki se ureja s
pogoji PUP, se mora po izvedbi povezovalnega kanalizacijskega kolektorja z omrežjem Ivančne Gorice in nadalje na
ČN in izgradnji sekundarnih kanalizacijskih vodov priključiti
na kanalizacijsko omrežje.
Dopustna višina stanovanjskih objektov je VP+M, oziroma dve etaži nad terenom.
Fasada in zunanji izgled objektov za stanovanjske,
kmetijske in pomožne objekte morajo optimalno slediti tradicionalni obliki dolenjske hiše oziroma isto namenskim ali
sorodnim objektom po obliki, velikosti in materialih.
Ob načrtovanju ob prometnicah, se vedno upošteva
odmik graditve objekta za minimalno 5 m, za potrebe ureditve
površin za pešce in kolesarje. Ograjevanje parcel ob prometnicah je dopustno le z minimalnim odmikom 1 m od cestnega
telesa prometnice oziroma 1 m od dovozne poti.
Na kmetijskih zemljiščih znotraj območja urbanistične
zasnove ni dopustna gradnja pomožnih objektov.
III.1.1.
G2 – Staro mestno jedro center- začasni PUP
Za območje starega mestnega jedra – razglašen urbanistični spomenik velja, da so do izdelave UrN dopustna
le vzdrževalna dela na objektih, komunalna ureditev za
izboljšanje bivanjskih razmer, nadomestne gradnje in vnos
mirnih dejavnosti v obstoječih objektih. Posegi so dopustni
le v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem, ki jih izda pristojni zavod za varstvo kulturne
dediščine ter naravovarstvenimi pogoji in naravovarstvenim
soglasjem, ki jih izda pristojni zavod za varstvo naravne
dediščine.
Kulturna dediščina v G2
– UR03 – Višnja Gora, jedro starega naselja – razglašen spomenik
– znotraj območja je še več objektov kulturne dediščine
– naslovi: Mestni trg 1, 2, 3 in 21, Sokolska 22.
Naravna dediščina v G2
– 29 – divji kostanj pri cerkvi v Višnji Gori,
– 30 – skupina drevja pri znamenju v Višnji Gori
– 31 – črni bezeg nad cesto v Višnji Gori in
– 	 32 – lipa in štirje kostanji na trgu v Višnji Gori.
G3 – Baronov hrib
Dopustna pozidava vmesnih še ne zazidanih stavbnih
zemljišč pod pogoji in v okviru namembnosti, ki jih je določal
zaključeni ZN.
Naravna dediščina na območju G3
– 26 – drevored tepk ob cesti nad »Pajžbarjem«.
G5 – Staro mestno jedro – zahod
Poseg v območju se izvajajo v skladu z namenom urejanja, in kot vstopno območje v G2 in sicer z doslednim upoštevanjem izgleda objektov v tradicionalni obliki in ohranjanjem
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gabaritov poselitve, zunanje ureditve s travnatimi brežinami
ter športnega igrišča za potrebe lokalnega prebivalstva.
Kulturna dediščina v G5
– Naslov – Cesta Dolenjskega odreda 13 -E 07- stanovanjski objekt -II. varstveni režim.
G7 – Za Baronovim hribom
Stanovanjska namembnost.
Na zahodnem robu je dopustna le izgradnja objektov
z enotnim izgledom, po predhodnem zazidalnem preizkusu
in predhodni komunalni ureditvi celotnega območja novogradenj.
Novogradnje na vzhodnem delu območja ob cesti le kot
zapolnitev prostih parcel.
G71
Do sprejetja PRO se obstoječe gradbene parcele (z
obstoječimi objekti) urejajo v skladu z merili urejanja ureditvenih enot enodružinske stanovanjske zazidave (E). Novih
gradbenih parcel v tem obdobju ni dovoljeno vzpostavljati,
razen vzpostavitve nove gradbene parcele s stanovanjsko
hišo v severovzhodnem delu zemljišča s parcelno št. 302/2,
v skladu s spodaj navedenimi merili:
– stavba lahko obsega največ K+P+M, pri čemer je
lahko glavni vhod le v nivoju kleti- v nivoju raščenega terena
+0,50 m;
– stavba je lahko razvita le vzdolž plastnic (s kotom
odstopanja 30 stopinj);
– najvišja fasada, merjena od nivoja ozelenjenega terena do kapi glavne strehe osnovnega kubusa je lahko visoka
največ 5,0 m, kolenčni zid pa le lahko visok največ 1,2 m;
– razmerje širine/dolžine osnovnega kubusa stavbe v
tlorisu mora biti najmanj 2:3;
– streha ima lahko naklon med 38-45 stopinj.
G8 – Vzgojnoizobraževalni zavod Višnja Gora
Površine zahodno od objekta vzgojnoizobraževalnega
zavoda – travnate površine, se za to obdobje urejanja s PUP
ohranjajo kot nezazidljive, oziroma dopustne so le ureditve
za izboljšanje bivalnih pogojev gojenk in gojencev zavoda.
Vsi posegi znotraj vplivnega območja enote kulturne dediščine (EŠD 16722 Višnja Gora – Spodnji grad) se izvajajo le
v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim
soglasjem, ki jih izda pristojni zavod za varstvo kulturne
dediščine ter naravovarstvenimi pogoji in naravovarstvenim
soglasjem, ki jih izda pristojni zavod za varstvo naravne dediščine. Ostale površine znotraj območja se urejajo po splošnih
določilih za istovrstno dejavnost.
Kulturna dediščina v G8
– U38 – Spodnji grad – Objekt vzgojnoizobraževalnega
zavoda Višnja Gora, II. varstveni režim.
G9 – Staro mestno jedro – vzhod
Predel na pobočju, se ohranja v redki pozidavi in s
strožjimi merili oblikovanja objektov ob glavni prometnici.
Na ravnem delu, kjer so proste površine za pozidavo, se
slednja dopušča le po izvedenem zazidalnem preizkusu za
celotna območja prostih površin, ustrezni prestavitvi 20 kV
daljnovoda in regulaciji Višnjice z zatravljenimi brežinami
bregov struge.
Kulturna dediščina v G9
– E06 – Jurčičeva cesta b.š. Podkleten stanovanji
objekt, II varstveni režim
– U36 – razpelo
– U37, kapela (oboje III varstveni režim)
– del območja je v A04 – antično arheološko najdišče
III varstveni režim
– 33 – Klek pri hiši Ciglerjeva 4 v Višnji Gori.

Št.

22 / 28. 2. 2006 /

Stran

2331

Naravna dediščina v G9
– 34 – lipa pri križišču pod Višnjo Goro.
I/1-G91
Do sprejetja LN novih ali nadomestnih stavb ni dovoljeno graditi. Prav tako ni dovoljeno povečevati kubusov
obstoječih. Dovoljeni so le posegi, ki ohranjajo prostorske in
investicijske pogoje realizacije LN.
G10 – Dolinsko dno – vzhod
Dopustna namembnost – stanovanjska, oskrbna, storitvena, kmetijska in drobno gospodarstvo. Tlakovanje celotne
stavbne parcele oziroma celotnega funkcionalnega zemljišča
ni dopustno. Ne glede na dejavnost objekta je del funkcionalnega zemljišča obvezno ozeleniti z visokodebelnimi drevesi.
Procent ozelenjene površine mora biti najmanj 20%, in sicer
v dveh oziroma večih delih.
Kulturna dediščina v G10
– Celotno območja v A04 – antično arheološko najdišče
III. varstveni režim.
– E08 – Stari trg 1 – stanovanjski objekt III. varstveni
režim.
Naravna dediščina v G10
– 37 – tepka pri vodnjaku pri domačiji ob cesti.
G11 – Letno kopališče
Namembnost območja je rekreacijska (kopališče, igrišča, camp s spremljajočimi objekti in dejavnostmi). Dopustne
spremembe se lahko izvajajo le za izboljšanje ponudbe in
ostalih pogojev za delovanje in sanitarno opremljenost rekreacijskega območja. Zunanje ureditve se izvedejo z ozelenitvijo – zasaditvijo, ureditvijo igrišč za potrebe obiskovalcev in
športnih igrišč, ureditvijo notranjih komunikacij – tlakovanjem
dovoznih in parkirnih površin.
Za potrebe sanacije površin za taborjenje je dopustna
rekonstrukcija oziroma izgradnja sanitarnega objekta za potrebe območja taborjenja in ograditev območja.
Kulturna dediščina v G11
– Celotno območja v A04 – antično arheološko najdišče
III varstveni režim.
G12- Dolina – Piskavka in Pristava
Območje se deli na štiri dele.
Dve območji se urejata z začasnim PUP do izdelave LN:
– gospodarska cona Piskavka G5/1 in
– ZN gospodarsko stanovanjska cona Pristava G5/2.
Dopustni so le posegi, komunalnega urejanja in dela na
obstoječih objektih, ki ne bodo ovirala izvedbe nameravane
vrste pozidave.
Dve ločeni pretežno pozidani enoti stanovanjskih, centralnih in proizvodnih objektov z oznakama:
– G12-EDC1 in
– G12 – EDC2,
ki se urejata po enotnih merilih in pogojih za tovrstno
namembnost območij. Dopustna višina objektov je P+2+M.
Do sprejetja LN novih ali nadomestnih stavb ni dovoljeno graditi. Prav tako ni dovoljeno povečevati kubusov
obstoječih. Dovoljeni so le posegi, ki ohranjajo prostorske in
investicijske pogoje realizacije LN.
Naravna dediščina v G12 – kulturne dediščine na tem
območju ni.
1 – Višnjica in
23 – Potok Zenski dol
I/1-G13 Višnja Gora
Stavbna struktura naj bo oblikovana v skladu z naslednjimi merili:
pritličje stavb naj bo na koti obstoječe glavne ceste (z
možnim odstopanjem + 0,5 m);
– lahko je visoka največ P+1;
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– morfološko naj se oblikuje v skladu z uveljavljenimi
merili arhitekturnega oblikovanja, ki izhajajo iz okoliške avtohtone kvalitetne arhitekture;
– glavna fasada z glavnim vhodom za pešce je lahko le
na severni strani, vzdolž strukturne osi -lahko je oblikovana
le kot enovita fasadna ploskev;
– streha je lahko oblikovana le kot ravna streha ali pa
imajo strešne površine naklon med 38 in 45°.
T1 – območje železniške proge z železniško postajo
Namembnost območja se ne spreminja. Dopustna so
urejanja – vzdrževanje in sanacija železniških objektov, površin in naprav v smislu vzdrževalnih del in ureditve izgleda
površin v območju naselja.
AC – območje avtoceste
Posegi na območju AC, se urejajo in izvajajo v skladu
z usmeritvami upravljalca avtoceste. Izključna raba območja
je prometna površina.
Ž1 – Višnja Gora – Žabjek
V osrednjem območju obstoječe goste pozidave je dopustna dopolnilna ali nadomestna gradnja objektov obstoječe
dejavnosti in namembnosti. Dopustna je tudi nova dopolnilna dejavnost v pritličnih delih objektov in sicer storitvene
ali oskrbne namembnosti. Ob kmetiji – na zahodnem robu
obstoječe poselitve, se izvede širitev območja z zazidalnim
preizkusom in izvedeno zeleno cenzuro med novogradnjami in kmetijskim gospodarstvom. Dopustna tipologija nove
pozidave je: gosta pozidava manjših objektov z enotnimi
oblikovnimi vzorci tradicionalne gradnje trga Višnje Gore
– balkoni proti dolini niso dopustni. Izvede se nova napajalna
cesta. Proti dolini in staremu jedru Višnje Gore se pozidava
– stavbna zemljišča zaključijo z zelenim robom in mehkim
prehodom proti lokalni cesti. Odmik od cestnega telesa mora
biti zadosten za izgradnjo kolesarske steze in pločnika. Slemena objektov so vzporedna s plastnicami terena.
Kulturna dediščina v Ž1
– Kompleks cerkvenega objekta in pokopališča z zgodovinsko umetnostno vsebino U33, Z05, Z06 in Z07
– U32 peta kapela rožnega venca ob ovinku proti Dednemu Dolu.
Ž2 – Višnja Gora – Žabjek – začasni PUP
Območje predvidene izdelave in izgradnje z ZN. Območje se ureja z začasnim PUP in sicer dopustna je le kmetijska
raba – travniki in eventualna pripravljalna dela.
III.1.2.
Dedni Dol
Kmetijska in stanovanjska namembnost raztresene vasi
po robu in močvirnem dnu doline Višnjice. Naselje sestavlja
pr. 11 domačij in nekaj novogradenj stanovanjskih objektov v
skupini. Za naselitvene otoke velja, da se jih ureja v skladu s
tradicionalnim izgledom kmetij z upoštevanjem zahtev novih
tehnologij pri delovnem procesu in materialov graditve. Obvezna je razvrstitev objektov na funkcionalnem zemljišču tako,
da ostane dvorišče skrito za stanovanjskim ali gospodarskim
objektom – dovoz v garažo stanovanjskega objekta oziroma
pomožnega objekta je dopusten le z dvorišča. Dopustna smer
slemen stanovanjskih in gospodarskih objektov je vzporedna s
plastnicami v bregu in vzporedna s cesto v dolinskem dnu. Vse
domačije je potrebno obdati z sadovnjaki oziroma zelenjem.
Naklon strešin drugega doma na domačiji mora biti
enak kot na strehi primarnega stanovanjskega objekta.
Kulturna dediščina v območju razpršenega naselja Dedni Dol
– U3 – cerkev žalostne matere božje, križev pot do
naselja Žabjek ob cesti.
Naravna dediščina
1 – Višnjica s poplavnimi ravnicami,
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2 – potok Dolina,
3 – Hrast ob cesti k Liparju,
5 – lipa pri kapelici v Dednem Dolu in
7 – Oreh pri cerkvi v Dednem dolu
III.1.3.
Peščenik
Za območje razpršene gradnje ob regionalni cesti je
dopustna nadomestna gradnja, plombna dopolnilna pozidava
in sprememba namembnosti objektov.
Oblikovanje objektov: dopustna smer slemen vzporedna s plastnicami ali cesto, strogo upoštevanje simetrije
fasadnih elementov proti prometni komunikaciji – modernejše
oblike fasadnih odprtin so dopustne le na lokalno vedutno
neizpostavljeni fasadi objekta.
Pri poseganju v prostor nad železniškim tunelom, se
upoštevajo določila 15. člena tega odloka.
III.1.4.
Pristava pri Višnji Gori
V – Strogo varovan obcestni pas z travnatimi prehodi
v stavbna zemljišča in osrednji travnati plato pred domačijo.
Posegi v vaško jedro so dopustni le kot nadomestne gradnje in
spremembe namembnosti za kmetijska gospodarska poslopja,
ki ne terjajo bistvene spremembe zunanjega izgleda.
E – dopustne enodružinske gradnje, so lahko velike le
P+M in ne večje, kot so stanovanjski objekti v vasi. Zunanja
oblika objekta se podreja lokaciji in sme biti oblikovana proti
komunikaciji v simetričnem rastru fasadnih odprtin, z simetrično streho dvokapnico, katere sleme je vzporedno z daljšo
stranico objekta in plastnicami terena.
W -Posegi v območje so omejevani v varovalnem koridorju 20 kV daljnovoda in v območju varstva vodnih virov
– III. varstveni pas. Obvezna je ureditev nepropustne kanalizacije, tlakovanje parkirnih površin in dovoznih poti z
ureditvijo meteorne kanalizacije z prometnih površin in odvod
vseh odpadnih voda iz območja varstva vodnega vira. Novogradnje – zgostitve vikendov so dopustne le na območju, ki
ni znotraj varstvenih pasov.
Kulturna dediščina v območju razpršenega naselja Pristava pri Višnji Gori
– U41 – razpelo ob cesti v Kriško vas
Naravna dediščina v območju razpršenega naselja Pristava pri Višnji Gori
– 38 – Lipa na pristavi pri Višnji Gori.
III.1.5.
Spodnje Brezovo
Del vasi je znotraj III. območja varstva vodnih virov in v
varovalnem in razvojnem pasu avtoceste. Omejitve in obvezno poseganje v skladu z mnenji soglasodajalcev oziroma
Odlokom o varstvu vodnih virov.
V – vaško jedro s kmetijskimi gospodarstvi in večjim
številom objektov kulturne dediščine.
Dopustne so dopolnilne gradnje stanovanjskih objektov,
nadomestne gradnjestanovanjskih objektov z manjšimi odmiki v velikosti objektov in nadomestne in dopolnilne gradnje
gospodarskih objektov z možnostjo vnosa novih sprejemljivih
dejavnosti. Garaže se grade kot pomožni objekti oziroma
se jih tehnično ustrezno umesti v obstoječih gospodarskih
poslopjih. Dopustna kota pritličja je med 20 in 50 cm nad
koto terena. Poseganje z novo namembnostjo v južni rob
gospodarskih poslopij ni dopustno.
E – v zahodnem robu naselja in delno razpršena gradnja. Dopustna velikost objektov P+M, sleme vzporedno s
plastnicami terena. Zunanji rob parcele se ozeleni s sadovnjakom.
K – v vzhodni del vasi, v tretjem območju varstva vodnih
virov se dopušča le gradnja objektov za kmetijsko dejavnost.
Kulturna dediščina v naselju Spodnje Brezovo
– E05, E04, Objekta Spodnje Brezovo 5 in 6 – in
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– U26, U27, U28 – dve razpeli in kapelica ob vstopni
prometnici naselja.
Naravna dediščina v naselju Spodnje Brezovo
– 21 – hišna lipa pri Spodnjem Brezovem.
I/1-E1
Javni prostor – cesta se lahko uredi le po obstoječi poti,
pri čemer je dopustno višinsko koto poti spreminjati največ
0,5 m. Stanovanjske stavbe so lahko visoke največ K+P+M
(brez kolenčnega zidu), pri čemer je lahko kota kleti le na koti
zgoraj omenjene javne poti ± 0,5 m. Na strani dostopa v klet
naj bo organiziran tudi uvoz na gradbeno parcelo. Osnovni
kubusi stavb so lahko orientirani le v smeri S-J, čelna fasada
ob cesti pa mora biti postavljena na gradbeno linijo, ki je
določena z vzporednico ob zgoraj omenjeni javni poti in z
odmikom obstoječih stanovanjskih hiš na Z strani UE.
III.1.6.
Stari trg
Razpršena gradnja ob tradicionalnih prometnicah. Poselitev fizično ločena z avtocesto.
K- Za kmetijska gospodarstva se dopušča vnos novih
dejavnosti – drobno gospodarstvo in storitvena dejavnost.
Obvezna je izdelava zazidalnega preizkusa – funkcionalni
preizkus funkcionalnega zemljišča in skladnosti dejavnosti
v objektih in krajinska ocena v skladu z 4. členom tega
odloka
E – Zaokrožitev obstoječe razpršene stanovanjske
gradnje z enodružinskimi stanovanjskimi objekti. Dopustna
višina objektov je P+M. Fasadne odprtine v pritličjih objektov
v smeri notranjosti območja lahko slede novim smernicam
povezovanja notranjega in zunanjega bivalnega prostora s
panoramskimi stenami, zimskimi vrtovi in balkoni v etaži.
Južna meja območja se zasadi z avtohtonimi sadnimi drevesi. Notranja prometna pot je v prosti sklenjeni površini široka
minimalno 10 m in obsega pločnik, kolesarsko stezo, cesto in
zelenico-koridor za sekundarne komunalne vode.
III.1.7.
Podsmreka pri Višnji Gori
Grad Podsmreka se ureja po smernicah pristojnega
zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. Dopušča se
dejavnosti, ki omogočajo kvalitetno ohranitev dediščine.
Območje kulturne dediščine na območju naselitvene
enote Podsmreka
– U47 – grad Podsmreka in v njem čebelarski muzej – I,
varstveni režim in na isti lokaciji gomilsko grobišče A.
Naravna dediščina na območju naselitvene enote Podsmreka
– čebelarski muzej – I v gradu Podsmreka.
III.1.8.
Polje pri Višnji Gori
Veljajo enaka merila kot za K – razpršene kmetije Starega Trga. Dopustna je gradnja objektov kmetijskih gospodarstev do višine stanovanjskih objektov P+1+M.
Kulturna dediščina razloženega naselja Polje pri Višnji
Gori
– T02 – Lokarjev mlin ob Višnjici in U40 – kapela ob
pričetku razloženega naselja.
Naravna dediščina razloženega naselja Polje pri Višnji
Gori
– 1 – Višnjica in pritok.
III.1.9.
Zgornja Draga
Naselje je razloženo naselje in za razpršeni del naselja veljajo enaka merila in pogoji kot za Stari trg. Poleg
samin-pretežno kmetij obsega še poselitev ob železnici
in poselitev na pobočju nad dolino pritoka Višnjice, Krokrnico.
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K – V teh območjih so dopustne predvsem sanacija in
rekonstrukcija z ohranjanjem dejavnosti, nadomestna gradnja in nujne funkcionalne dopolnitve.
E – za predel poselitve ob železniški postaji Polževo in
na stavbnih zemljiščih v radiju pr. 500 m se dopušča gostitev
stanovanjske zidave. Smer slemen objektov je obvezno vzporedna s plastnicami terena in v dolini s prometnico. Za vsak
poseg stanovanjske ali druge gradnje v pobočju nad dolino se
izvede Krajinsko oceno in večja področja stavbnih zemljišč se
urejajo po predhodnem zazidalnem preizkusu in s skupinsko
lokacijsko dokumentacijo. Obvezna je kritina v barvi opečne
kritine in fasada v beli barvi. Na fasadi proti dolini balkoni in
lože niso dopustni. Območje nad železniško progo se s predvidenimi omejitvami usmeri v enotno krajinsko podobo pobočja
nad dolino. Dopustne so spremljajoče dejavnosti stanovanjskega območja za katere velja, da dejavnost ne potrebuje
povečanja števila parkirnih ali manipulacijskih površin oziroma
ne povzroča povečane frekvence prometa skozi naselje.
Za predel pozidave v dolini je potrebno ugotoviti koto
100 letnih poplavnih voda in s tem obveze komunalnega
urejanja. Vnos dodatnih dejavnosti se dopušča v skladu s
pridobljenimi podatki o poplavni neogoroženosti območja in
v skladu z 32. členom tega odloka.
Kulturna dediščina Zgornja Draga
– A07 – razglašen spomenik – arheološko najdišče in
znotraj območja U50 – romanska cerkvica Sv. Martina.
Naravna dediščina Zgornja Draga
– 40 – potok Breg s pritočnimi studenci ob strugi
– 44 – mokrotni travniki ob Višnjici
– 46 – lipa pri Skončniku
58. člen
PPC I/3 – Polževo
III.2.1.
Kriška vas
K- v naselju sta samo dve večji površini prostih kmetijskih funkcionalnih zemljišč. Gradnja na teh površinah so
dopustne samo za kmetijsko dejavnost – razvoj kmetije.
V – vaško naselje se ohranja v skladu z osnovnimi
usmeritvami.
Varuje se severni rob ob vstopni prometnici z značilnim
robom travnika in sadovnjaka.
Kulturna dediščina Kriška vas
– U42 – razpelo ob cesti proti Pristavi in
– Z11, Kriška vas 1 – spominska plošča
– pod naseljem U44 – podružnična cerkev I. režim
varovanja.
III.2.2.
Nova vas
V – Poseganje z visokimi gradnjami v osrednji trg vasi
je nedopustno ker se strogo varuje sedanja gradbena linija.
Dopustna je ureditev osrednjega trga z javnimi vsebinami
– urbana ulična oprema in igrala za otroke ob ohranjanju
funkcionalnosti za promet kmetijske dejavnosti.
Nadomestne gradnje so dopustne le na mestu objekta,
ki se ga nadomešča in s pravokotno smerjo slemena na
glavni trg oziroma prometnico.
Ograjevanje dvorišč proti glavni prometnici ni dopustno.
Vse brežine ob in na glavnem trgu se rešujejo z zatravljenimi
blagimi brežinami. Izvedba opornih zidov ob glavni notranji
prometnici ni dopustna.
Gradnje stanovanjskih objektov v globini dvorišča niso
dopustne.
K – zgoščanje zidave s stanovanjsko namembnostjo
ni dopustno.
V bližini sakralnega objekta U128 cerkev, novogradnje
niso dopustne; dopustna so le poseganja v skladu z usmeritvami LRZVNKD.
Kulturna dediščina Nova vas
– E29 – Nova vas 6, kašča
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– A19 – južna polovica naselja je na prazgodovinskem
grobišču – arheološka ded.
– U128 – Cerkev sv. Lenarta 1. varstveni režim.
Naravna dediščina Nova vas
– 125 – lipa pri novi hiši na Lopati pri Novi vasi
– 126 – dve lipi ob poti nad Novo vasjo.
III.2.3.
Zavrtače in hotel Polževo
V – dopusten je razvoj, ki ga omogoča komunalna
oprema naselja.
Nedopustno je zgoščanje zazidave s stanovanjskimi
objekti ob prometnicah.
Za vsak poseg nadomestne gradnje ali novogradnje
stanovanjskega ali kmetijskega gospodarskega objekta se
izdela krajinska ocena.
Po izgradnji vodovodnega omrežja je dopustna izgradnja večjih kmetijskih gospodarskih objektov in eventualne
dopolnilne dejavnosti za hotel Polževo.
R – Hotel Polževo – Po izgradnji vodovodnega omrežja
so dopustna vsa dela za funkcionalno opremo samega objekta (rekonstrukcija, adaptacija) in na funkcionalnem zemljišču
objekta, za potrebe obstoječih in eventualno predvidenih
novih rekreacijskih dejavnosti.
– Na 2. območju ob objektu je dopustna izgradnja odprtih športnih igrišč in spremljajočih pomožnih objektov.
Ob prvem predlogu povečanja oziroma posega graditve, mora investitor predložiti celotno ureditveno situacijo kot
zazidalni preizkus. Z navedbo vseh materialov fasad in streh
objektov, ograj in zunanjih parternih ureditev terena (igrišča,
prevoze poti, parkirišča, smučišče, letni vrt, otroško igrišče,
stezice za peš promet, stopnišča in ustrezne klančine poti za
premagovanje višinske razlike).
Kulturna dediščina naselja Zavrtače in hotela Polževo
– U127 – kapela ob vhodu v naselje
– Z43 – spominska plošča na fasadi hotela Polževo.
Naravna dediščina naselja Zavrtače in hotela Polževo
– 127 – lipa in beli gaber pri hotelu Polževo.
III.2.4.
Kriška vas – vikend naselja
W – dopustni posegi gradnje vikendov in komunalno
urejanje območja.
W/1 – Dopustna zapolnitev prostih površin le z zapolnitvijo celotnega bližnjega prostega območja z enotnim PGD, s
skupno prometno in komunalno ureditvijo. Vsaka skupna prometnica v vikend coni, ki se slepo zaključi mora imeti na koncu
obračališče. Širina notranjih prometnic je minimalno 3,5 m z
izogibališči ob dovozih na funkcionalna zemljišča objektov.
Osrednja prometna cesta med Kriško vasjo in Novo
vasjo mora ohraniti ozelenjeni rob. V tem pasu so novogradnje objektov nedopustne. Dopustna je izvedba urejenih
razgledišč – razgledni platoji s parkiriščem. Dopustna je
izgradnja skupnih dovoznih poti do vikendov. V grafičnemu
delu tega odloka je ozelenjeni rob ob osrednji prometni cesti
označen simbolično. Širina ozelenjenega roba se določi v
lokacijski dokumentaciji smiselno – z naravnim in ustvarjenim
stanjem na obravnavanem območju.
Na tem območju ni evidentirane naravne ali kulturne
dediščine.
59. člen
PPC II/1 – Ivančna Gorica
naselje Ivančna Gorica
Med stavbnimi zemljišči v urbanistični zasnovi Ivančne
Gorice in Stične so ostali otoki 2-druga kmetijska zemljišča
in G-gozd, ki se urejajo v skladu z primarno namembnostjo.
Območja so v grafiki označena z 2 in G.
V posameznih stavbah je v območjih E dovoljeno organizirati tudi več stanovanj, v kolikor je zagotovljeno izpolnjevanje navedenih oblikovnih meril, ustrezni odmiki od
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stavb na sosednjih parcelah, ustrezno priključevanje na javno
infrastrukturo in predpisano število parkirnih mest.
III.3.1.
I 1-S – Pod gozdom
E – stanovanjska namembnost – ureja se po merilih in
pogojih določil PUP-a za stanovanjska območja. V južnem
pasu ob regionalni cesti na prostih površinah gradnja ni dopustna oziroma gradbena linija za novogradnje objektov je
meja obcestnega varovalnega koridorja.
II/1-E1
Poleg bivanja so dovoljene tudi dejavnosti:
– ki jih je mogoče organizirati v velikosti in formi stanovanjske stavbne strukture predmetne soseske;
– ki ne vežejo nase vežejo nase večjega motornega
ali tovornega prometa, razen za občasno dostavo z vozili
do 5 t;
– ko se na gradbeni enoti ohranja vsaj eno aktivno
stanovanje;
– ki ne povzročajo dodatnih emisij v zrak, vodo in tla,
ter ne presegajo mejnih vrednosti hrupa, ki so predpisane za
stanovanjska okolja;
– zelenih površin naj bo najmanj 30%.
Kulturna dediščina na območju I 1-S – Pod gozdom
– E15 Ljubljanska cesta 33 – stan. objekt.
Naravna dediščina na območju I 1-S – Pod gozdom
– 75 – osamelec z gozdom pri Ivančni Gorici meji na
severni rob območja II-S – Pod gozdom.
III.3.2.
I 2-S – Studenec 2
Območje Studenec I2 se deli na tri dele S1, S2 in a.
E – S1 in S2 se urejata s PUP kot stanovanjski območji
Obe sta zgrajeni na podlagi ZN in se z nadaljnjimi merili in pogoji stanovalcem ne sme slabšati bivalnih pogojev
– osnovnih usmeritev glede dopustnih dejavnosti, prometa,
višine objektov in parcelacije z gostoto poselitve.
a – se začasno ureja s PUP do sprejetja ZN in sicer so
dopustna le pripravljalna dela za komunalno in prometno urejanje območja in kmetijska raba brez večjih finančnih vlaganj
v kmetijsko dejavnost. Nedopustno je odstraniti sadno drevje
z jugo-vzhodnega roba naselja. Ohranja se pogled – veduta
vaškega naselja Studenec in ozelenjenega roba doline.
III.3.3.
I 3-SC – Ivančna Gorica – center
I 3/1 – E – se ureja s PUP in sicer v skladu z določili ZN
s katerim je bilo območje zgrajeno. Dopustna je stanovanjska
gradnja, izjemoma z možnostjo mirne poslovne dejavnosti v
pritličju objektov, v kolikor se ne poslabšuje bivalnih pogojev
stanovalcev in je zagotovljeno zadostno število parkirnih
mest. Ob Ljubljanski cesti je dopustna poleg stanovanjske
tudi nemoteča čista poslovna in storitvena dejavnost, prav
tako ob pogoju zadostnega števila parkirnih mest, glede na
namembnost objekta.
I 3/ EC ostali prostor se ureja z določili členov, ki določajo merila in pogoje za območja centralnih in stanovanjskih
dejavnosti.
Naravna dediščina naselja na območju I 3-SC:
76 – lipa na dvorišču hiše pri križišču
77 – lipa in
78 – lipa in vrba pri železniški postaji v Ivančni Gorici
III.3.4.
I 4-S, CS in SD Novi center ob avtocesti
I 4-a (CS)
E in C – Območje se ureja z začasnim PUP – do sprejetja posameznih ZN.
Dopustna so dela na obstoječih objektih in funkcionalnih
zemljiščih otroškega vrtca in zdravstvenega doma in sicer tudi
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v smislu rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in urejanja zunanjih funkcionalnih zemljišč. Dopustna so dela na infrastrukturnih napravah in objektih – obstoječi in predvideni, v kolikor se
z njihovo izgradnjo ne slabšajo pogoji načrtovanja in graditve
v programskih zasnovah sprejetih usmeritev za ZN.
I 4-b
S, SD, E.
Območje se bo urejalo z začasnim PUP do sprejetja LN
za posamezne enote.
Sestavljeno je iz treh predvidenih morfoloških enot, ki se
do sprejetja LN-jev urejajo tako, da se ne vpliva na izvedbo
LN-ja. Dopustni so le posegi dosedanje rabe zemljišča in
vzdrževalna dela na objektih, če za posamezno enoto ni
navedeno drugače:
E – eno ali dvodružinska stanovanjska gradnja – do sprejetja LN se ureja z začasnim PUP in sicer: ureja se z zazidalnim
preizkusom, vendar le v obstoječem obsegu pozidanih stavbnih
zemljišč in v skladu s splošnimi merili in pogoji ter s pogoji poseganja v 200 m progovni pas in po programski zasnovi predvideno skupno ureditvijo komunalne in prometne infrastrukture.
Dopustna višina je P+M ali VP+M. Velikost stavbnega zemljišča
posameznega stan. objekta je min 500 m2.
DE – drobno gospodarstvo in stanovanjska gradnja
– združeno obrtno stanovanjski otoki – urejalo se bo z zazidalnim načrtom (enotno prometno in komunalno ureditvijo,
z urejenimi javnimi parkirnimi površinami in z vrstami dejavnosti in na način, ki se dopušča v 200 m progovnem pasu.
Velikost stavbnega zemljišča bo min 1000 m2).
E – obstoječa samina v kmetijskem prostoru, ki je zadnja poselitvena enota ob gozdu proti avtocesti. Do sprejetja
LN je dopustna le gradnja na obstoječem stavbnem zemljišču
za pomožne objekte, dopolnilno dejavnost ali druge potrebe,
ki niso v nasprotju z nameravano gradnjo v območju I4b.
Kulturna dediščina na območju I4 – Novi center ob
avtocesti
– celotno območje je v območju arheološke dediščine
– A12 – Antično najdišče s tretjim varstvenim režimom
– Z28 – zgodovinski spomenik na objektu Ceste druge
grupe odredov 16, drugi varstveni režim.
III.3.5.
I 5 – Studenec 1
E in K dejavnost v območju se urejata z PUP in sicer v
skladu z merili in pogoji za tovrstno namembnost območja.
Del območja je zgrajen na podlagi ZN in se z nadaljnimi merili in pogoji stanovalcem ne sme slabšati bivalnih pogojev
– osnovnih usmeritev glede dopustnih dejavnosti, prometa,
višine objektov in parcelacije z gostoto poselitve.
Območje prečka 20 kV daljnovod s koridorjem in na J
delu meji na regionalno cesto.
Kulturna dediščina na območju I5 – Studenec 1
– celotno območje je znotraj z odlokom zavarovanega
območja A10 – prazgodovinsko grobišče in sicer na območju
tretjega varstvenega režima.
UE 15 – Studenec,
Kolikor so izpolnjeni ostali pogoji, se lahko gradi nove
stanovanjske stavbe, in sicer le v gabaritih gradbenih linij
severne in južne fasade obstoječe sosednje hiše na vzhodni
strani. Hkrati nova stavba ne sme presegati višine omenjene
referenčne stavbe v višini kapi in slemen.
III.3.6.
I 6 – Stransko polje
Območje je v celoti v 200 m širokem varovalnem progovnem pasu II. železniške proge.
I 6/a – R za športno rekreacijsko območje nogometnega igrišča in spremljajočih objektov se dopuščajo izvedbe,
ki omogočajo ali izboljšujejo funkcioniranje igrišča in sicer
kot tlakovanje – ureditve parkirnih površin in ustrezna ure-
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ditev odvajanja meteornih voda in izgradnjo nujnih objektov
za opravljanje športne dejavnosti s sprejemljivimi dodatnimi
centralnimi dopolnilnimi dejavnostmi, ki bi omogočale vzdrževanje in funkcioniranje spremljajočih objektov preko celega
koledarskega leta.
V obstoječih objektih se izjemoma dopušča sprememba
namembnosti v poslovno – proizvodno dejavnost, če se z
njo ne vpliva na osnovno športno – rekreacijsko dejavnost
in nima škodljivih vplivov na okolje ter ne potrebuje zunanjih
skladiščnih in drugih manipulativnih površin razen dovoza in
potrebnih parkirnih mest.
Območje na zahodnem robu zaključuje Stiški potok. Dopustna ureditev ob potoku se izvede z renaturacijo obrežja in
parkovnimi elementi na prehodu iz kompleksa igrišča v naravni
prostor potoka. Vse navedene dopustne izvedbe so v skladu z
usmeritvami v programski zasnovi za ZN za to področje.
I 6/a* – D, T, E,C
Območje se ureja kot proizvodno, storitveno in poslovno
območje. Na delu območja so obstoječi stanovanjski objekti,
ki se ohranjajo v obstoječem obsegu. Novogradnje so dopustne kot zapolnitev prostih površin. Dopustna je ureditev
obvozne ceste – trase med stanovanjskimi in proizvodnimi
zemljišči. Robni objekti ob prometnicah so lahko javnega
značaja in imajo dostop do objektov preko celega dne – ograjevanje parkirišč in zelenic med gradbeno linijo objektov in
prometnicami ni dopustno.
V notranjosti območja se dopušča tudi dejavnosti, ki
potrebujejo tudi zunanje ograjeno funkcionalno zemljišče
– omejitev dostopa in fizično varovanje objektov in naprav.
I 6/b – D, T, C, E
Območje se s PUP ureja le začasno do sprejetja UrN.
Dopustni so posegi s katerimi se nadgrajujejo storitve obstoječih dejavnosti in objektov in ne bodo vplivali na načrtovanje
oziroma izvedbo UrN, III. stopnja varstva pred hrupom.
Kulturna dediščina na območju I6 – Stransko polje
– A12 arheološko najdišče, tretji varstveni režim prekriva celotno območje urejanja.
UE 16/c
Do sprejetja LN novih ali nadomestnih stavb ni dovoljeno graditi. Prav tako ni dovoljeno povečevati kubusov
obstoječih. Dovoljeni so le posegi, ki ohranjajo prostorske in
investicijske pogoje realizacije LN.
III.3.7.
I 7 P – Livarna – D
Območje proizvodnih dejavnosti se ureja kot izključno
proizvodno poslovna cona. Stanovanjska gradnja in druge
dejavnosti, ki se lahko odvijajo le v mirnejših območjih – hrupna območja do Ill.stopnje, v tem območju niso dopustne. Del
območja se začasno ureja s PUP-om, do izdelave LN.
I 9 CE – Pentlja 1
Območje poslovne in stanovanjske dejavnosti, III. stopnja varstva pred hrupom, možna dopolnilna in nadomestna
gradnja.
I 10 C – Pentlja 2
Območje poslovne in storitvene dejavnosti. Stanovanjska gradnja ni dopustna.
Kulturna dediščina na območju Livarna
– A10 je razglašen kulturni spomenik s tretjim varstvenim režimom in prekriva celotno območje urejanja
– Z 24 in Z 25 – sta zgodovinska spomenika na območju
tovarne – namenjena spominu na NOV.
III.3.8.
IS 1 – Šolski center – C
Območje se ureja z merili in pogoji za območje centralnih dejavnosti.
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V območju je dopustna gradnja za razvoj šole in spremljajoči vzgojno-varstveni in športno-rekreacijski objekti. Dopustna je ureditev okolice objektov, zasaditev visokodebelnih
drevesnih sestojev in ustrezna ureditev notranjih komunikacij.
Za prehode med objekti je dopustna izvedba pokritih hodnikov za pešce tudi do parkirišča. Parkovna, ulična oprema in
konstrukcije pokritja notranjih odprtih pešpoti so dopustne le
z enotno izbiro materialov.
Znotraj tega ureditvenega območja se ohranja primarna
raba na 2 – drugih kmetijskih zemljiščih in na G – gozdnih
zemljiščih, ki za to srednjeročno obdobje ostajata zeleni pas
in s tem razvojni potencial območja. Poseganje v ta prostor je
potrebno izvajati le v skladu z opravljanjem osnovne dejavnosti in na način, ki ne vpliva na vzgojno-učni program.
Kulturna dediščina na območju Šolskega centra
– A10 razglašen kulturni spomenik, tretji varstveni režim. Prekriva celotno območje urejanja.
Stična
III.3.9.
S 1 Svinjska vas
Stanovanjsko območje se v celoti ureja kot stanovanjsko – individualna stan. gradnja. Del območja je bil zgrajen z
ZN in se dopolnilna gradnja lahko izvaja le kot stanovanjska
gradnja z dopustnimi spremljajočimi dejavnostmi. Dejavnosti
z večjo frekvenco prevozov oziroma strank v tem območje
niso dopustne.
Ostali del Svinjske vasi v prostorskem obsegu je razpršena gradnja vaškega tipa, ki se ureja po določilih za vas ali
VIII. kategorijo oziroma samino.
III.3.10.
S 2/2 – Stična Gaberje – V del območja naselij, ki se
ureja s PUP
V – pobočje severno od Stične in Gaberje v dolinskem
zatrepu, se urejata kot pretežno stanovanjski območji. Ohranjanje kmetijske dejavnosti ima prednost pred vnosom storitvenih in oskrbnih dejavnosti.
Za poselitev je obvezna priključitev na obstoječe kanalizacijsko omrežje.
Nadomestne gradnje ob prometnicah – javnih poteh,
se morajo zaradi prometne ureditve odmakniti od cestnega
sveta zaradi prometne varnosti. Ustrezno oddaljenost določi
upravljalec ceste.
Za večje sklenjene površine velja, da se dopušča le
urejanje s predhodnim zazidalnim preizkusom in komunalno-prometno ureditvijo celotne površine.
Naravna dediščina na območju, ki se bo urejalo s PUP
– 9 – Stiški potok s pritoki
– 59- tepke na križišču pred pokopališčem v Stični.
II/1-E
Stavbna struktura naj se oblikuje v skladu z naslednjimi
merili:
– dostopna pot naj bo široka min. 5,0 m;
– gradbene parcele so lahko namenjene le stanovanjskim hišam-bivanju;
– velikost parcele in stavb mora zagotavljati razmerje
med pozidanimi in nepozidanimi površinami med 0,2 in 0,35;
– na posamezni gradbeni parceli se lahko gradi največ
ena stanovanjska hiša ter (izključno na gradbeni liniji) največ
en enostavni objekt po ZGO-1 in veljavnih podzakonskih aktih;
poleg njega se lahko brez omejitev glede lokacije gradi tudi vrtna uta; za omenjen enostavni objekt veljajo spodaj navedena
oblikovna določila za pomožni kubus stanovanjske hiše;
– osnovni kubusi stavb so lahko široki največ 10 m in
visoki največ P+M;
– z opredeljenim, gradbenimi linijami (ki določajo gabarite stavb proti javnemu prostoru) in gradbenimi mejami
(ki določajo mejo dovoljenih gradbenih posegov izven nivoja
ureditve javnih prostorov);
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– osnovni kubusi stavb in njihova slemena so lahko
orientirani le vzdolž plastnic raščenega zemljišča, v območju
smeri sever/ severovzhod- jug/ jugozahod;
– strehe imajo lahko le enovite strešne površine, s strukturirano površino brez svetlobnih refleksov, z naklonom med
38 in 45°; kritina je lahko le opečno rdeče ali sive barve.
II/1-2
Dovoljene so le hortikulturne ureditve ter ureditve za
kmetijsko rabo. Stavb ni dovoljeno graditi.
II/1-1- Štorovje
Posegi v območju se lahko realizirajo le v skladu z
naslednjimi merili:
– dostopna pot naj bo široka min. 5,0 m;
– gradbene parcele so lahko namenjene le stanovanjskim namenom, velike so lahko do 1000 m2;
– velikost parcele in stavb mora zagotavljati razmerje
med pozidanimi in nepozidanimi površinami med 0,2 in 0,35;
– na posamezni gradbeni parceli se lahko gradi največ
ena stanovanjska hiša in (izključno na gradbeni liniji) največ
en enostavni objekt po ZGO-1 in veljavnih podzakonskih aktih;
poleg nje se lahko brez omejitev glede lokacije gradi tudi vrtna
uta; za omenjen enostavni objekt veljajo spodaj navedena
oblikovna določila za pomožni kubus stanovanjske hiše;
– stavbe so lahko postavljene na mejo ali pa od nje
odmaknjene vsaj 3,0 m; osnovni kubus stanovanjske hiše naj
bo na strani dostopnih poti, na katere se navezuje vsaj z eno
točko glavne fasade lociran na gradbeni liniji;
– stanovanjske stavbe naj bodo vzdolžno členjene na
osnovne kubuse in pomožne kubuse;
– osnovni kubus posamezne stavbe je lahko visok največ K+P+1, pri čemer je lahko najvišja fasada, merjeno od
nivoja ozelenjenega spodnjega roba do nivoja kapi glavne
strehe osnovnega kubusa največ dve etaži oziroma 6,0 m,
pri tem je lahko vhod v višje ležeče stavbe le iz nivoja javnega prostora v nivoju pritličja ali nadstropja v nižje ležeče. V
tlorisu so lahko osnovni kubusi široki največ 8 m, razmerje
širine/dolžine pa ne sme biti manjše od 2:3; orientirani so lahko le vzdolž plastnic, njihova streha je lahko le simetrična ali
asimetrična dvokapna streha z naklonom površin 45 stopinj
in enovito strešno površino, strešni izzidki (frčade) so lahko le
v spodnji polovici strešnih površin, le trikotne ali pravokotne
oblike z istim naklonom strešnih površin kot osnovna streha
ali z ravno streho (z največjim razmerjem š:v=3:2 in le enega
tipa na posamezni strešni površini; kritina je lahko le opečno
rdeče barve, z avtohtonim vzorcem površinske profilacije;
– pomožni kubusi se lahko organizirajo le v podaljšku osnovnega kubusa, ob javnem prostoru; od osnovnega
kubusa naj bodo vsaj 1,0 m nižji v kapi in slemenu; izven
gradbene linije osnovnega kubusa lahko segajo največ za
1/2 širine osnovnega kubusa; njihova streha je lahko le ravna
ali z istim naklonom in kritino kot streha osnovnega kubusa
oziroma je lahko steklena;
– gradbeno dovoljenje za gradnjo posamezne stanovanjske hiše mora biti usklajeno s predhodnim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, ki opredeljuje izgradnjo javnega prostora in
javne infrastrukure ter vseh komunalnih priključkov posameznih
gradbenih parcel na celotni UE; izvod takšnega gradbenega dovoljenja mora biti priložen vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja
za gradnjo na posamezni gradbeni parceli.
III.3.11.
S 3/a – Kojina
Območje se ureja po sprejetem ZN
Kulturna dediščina na območju Šolskega centra
– A10 – razglašen kulturni spomenik drugi in tretji varstveni režim. Prekriva celotno območje urejanja.
S3/b, II/1-S3/c,
Do sprejetja LN novih ali nadomestnih stavb ni dovoljeno graditi. Prav tako ni dovoljeno povečevati kubusov

Uradni list Republike Slovenije
obstoječih. Dovoljeni so le posegi, ki ohranjajo prostorske in
investicijske pogoje realizacije LN.
III.3.12.
S 5 – Mali Boršt
V, R in E – Dopustna dopolnilna gradnja stanovanjskih,
kmetijskih objektov in objektov spremljajočih dejavnosti.
Območje pod Malim Borštom je zaradi razgibanega
terena redkeje poseljeno kot obcestna razpršena gradnja.
Objekti s slemeni vzporednimi s plastnicami terena in nizkimi
gabariti P+M predstavljajo manjše kmetije. Na prostih površinah opredeljenih kot stavbna zemljišča je dopustna gradnja
stanovanjskih objektov in širitev kmetijskih gospodarstev.
R – Območje za rekreacijo se ureja v skladu s 43. členom tega odloka, pod določila za odprta športna igrišča.
Kulturna dediščina na območju Mali Boršt
– A10 razglašen kulturni spomenik tretji varstveni režim.
Prekriva celotno območje urejanja.
III.3.13.
S 6. – Stiško polje
K – D – farma – svinjereja in manjša podjetja.
V območju so dopustni vsi posegi v smislu razvoja
kmetijske dejavnosti, ki ne povečujejo onesnaževanja okolja. Dopustne so novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije in
spremembe namembnosti v kolikor so nujne za potrebe sanacije negativnih vplivov. Znotraj območja je ohranjen zeleni
tampon – pas gozdnega sestoja med hlevskimi objekti na
severnem delu območja in gnojničnimi jamami na južnem
robu območja. Gozdni sestoj se obvezno ohranja do sanacije
tehnologije odvajanja odpadnih voda. Dopustna je postavitev
steklenjakov za ekološko izkoriščanje stranskih produktov
odpadnih snovi (ogrevanje).
D – V območju sedanjih nekmetijskih dejavnosti je dopustna rekonstrukcija obstoječih gospodarskih objektov in
sprememba namembnosti.
Kulturna dediščina na območju Farme
– U68 – Opatova kapela (prvi varstveni režim)
– Z20 – plošča posvečena NOB.
Naravna dediščina na območju Farme
– 69 – lipovec pri farmi Ljubljanskih mlekarn.
III.3.14. Vir pri Stični
V1/1 -S -Vir
E – območje se ureja s PUP. V območju je dopustna stanovanjska gradnja in druge za stanovanjsko območje sprejemljive nemoteče dejavnosti. Za vsak tak poseg je potrebno
pridobiti soglasja KS in drugih prizadetih lastnikov objektov
v območju, ki se je urejalo z ZN. Upoštevajo se dopustni
posegi, ki so navedeni v zaključenem ZN.
III. 3.15.
V1/a -S -Vir
E – Območje se ureja z začasnim PUP do sprejetja
LN. Dopustni so posegi, vzdrževanja obstoječih objektov,
komunalno opremljanje obstoječih objektov in opravljanje
kmetijske dejavnosti.
Nedopustno je poseganje v prostor:
– izvedba trajnih nasadov,
– novogradnje objektov in trajni vnos proizvodnih dejavnosti, ki niso skladne z usmeritvami programskih zasnov
za predvideni LN.
III.3.16.
V1/VM razložena vas
V – Virsko mesto – predel starega jedra vasi Vir in dopustni so posegi nadomestnih gradenj in sprememb namembnosti za potrebe razvoja kmetijskih gospodarstev – vnos
drobnega gospodarstva ter dopolnilne gradnje.
Oblikovanje stanovanjskih objektov v tipologiji dolenjske
– notranjske hiše.
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V območju je večje število objektov kulturne dediščine
in sicer:
U65, U66, U67 – znamenja in razpela ob prometnicah
Z21 – spominska plošča na objektu Vir pri Stični 3
E14, – etnološka enota kmetije
A10 razglašen kulturni spomenik tretji varstveni režim
prekriva celotno območje urejanja in popolnoma na jugu je
K v drugem varstvenem režimu
Naravna dediščina na območju celotnega področja naselitvene enote Vir
71 in 72 izvir in mokrotni travniki – Jug območja meji na
mokrotni travnik ob Virskem potoku.
III.3.17.
I8 – P – proizvodna enota bivši Agrostroj
D – Dopustna izgradnja novih proizvodnih objektov in
ureditev funkcionalnih zemljišč za potrebe opravljanja dejavnosti.
Dopustna izvedba objektov fasade le v beli barvi – popolna barvna usklajenost z obstoječimi proizvodnimi objekti
in napravami.
Proti odprtemu kmetijskemu prostoru je dopustna ograditev funkcionalnih zemljišč v razdalji 4 m v globini zemljišča
lastnika proizvodnega objekta. Ta zeleni pas je dopustno
urejati kot travnik. V notranjosti ob ograji je dopustno zasaditi
zeleni pas srednje visokih dreves.
UE II/1-D1
Novi nadomestni stavbni volumni naj bodo:
– orientirani v smeri plastnic (S/SV-J/JV);
– z razmerjem stranic v tlorisu vsaj 1:2 ali več;
– s streho z enovito strešno površino, načeloma z oblikovno ravno streho, z enovitim kapom v celotni dolžini;
– visoke največ do absolutne višine najvišjega osnovnega kubusa obstoječe stavbe na UE oziroma največ 12 m
od nivoja obstoječega manipulativnega dvorišča.
III.3.18.
K in E in V – Malo hudo
V – razložena vas na pobočju nad ravnino. Dopustna
funkcionalna zaokrožitev in dograditev objektov kmetijskih
gospodarstev in dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov.
E – Gradnja skupin nizke enodružinske stanovanjske
gradnje P+M, s predhodnim zazidalnim preizkusom in krajinsko oceno predlaganega poselitvenega otoka.
Za dela naselja K in E velja, da je nujna ozelenitev roba
naselja proti dolini in tipologija objektov
– obvezna vzporedna smer slemena in plastnic in
– gradnja balkonov na vedutno izpostavljenih delih fasad ni dopustna.
V – obcestno jedro – novejši del vasi ob prometnici z centralnimi funkcijami. Dopustna je širitev proizvodnih
dejavnosti in plombna pozidava stanovanjskih objektov z
dopolnilno dejavnostjo v pritličnem delu objekta ob regionalni
cesti – dopustna višina objektov je P+1 +M. Gradbena linija
z obveznim odmikom od cestnega sveta za razvojne potrebe
gradnje kolesarskih steza in pločnikov.
Kulturna dediščina Malo Hudo
– A08 arheološko območje- rimske ceste se vleče preko
celega območja ob regionalni cesti
– U51 – kapela,
– U52 – Fedranova Graščina, prvi varstveni režim in
– Z 13 – Malo Hudo 6 – spominska plošča.
Naravna dediščina Malo Hudo
– 1- Višnjica s poplavnimi ravnicami,
– 48 – lipa pri hiši Malo Hudo 20
– 49 – rumeni dren pri hiši Malo hudo 20
– 50 – rumeni dren pri hiši b.š.
– 51 – pušpan pri vodnjaku v vasi Malo Hudo
– 52 – lipa pri podvozu pri Tičku
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– 53 – lipa pri hiši pri gasilskem domu,
– 54 – lipa pri trgovini Univerzal v Malem Hudem.
III.3.19.
V in E Spodnja Draga
Območje razložene in razpotegnjene vasi, kjer je vmesne površine dopustno zapolniti s stanovanjskimi objekti.
Obvezni odmik gradbene linije novogradnje od vaške ceste
je 6 m, manjši odmik mora izdelovalec lokacijske dokumentacije posebej utemeljiti. Pas dveh metrov ob cesti se
ne sme ograjevati in mora biti prevozen – utrjena travnata
površina uporaba kot izogibališče ali površina za peš promet
– ob potoku ograja in ureditev površin za kolesarje in pešce.
Ograjevanje stavbnih parcel ni dopustno razen z živo mejo
do višine 1,5 m. Oblikovanje objektov – obvezi podolgovat
tloris, simetrični fasadni elementi, streha opečne barve.
Skupine objektov tvorijo zaključeno enoto s skupnim
dovoznim priključkom na vaško cesto.
Pod objektom cerkvice Sv. Tomaža, se ohranja prosto
pobočje. Gabaritov obstoječih objektov ni dopustno večati
– vedutno izpostavljena lega.
Obvezna preveritev poplavnosti površin ob potoku v
naselju pod višinsko koto 335 m nadmorske višine.
Kulturna dediščina – Spodnja Draga
– U129 – cerkev Sv Tomaža
– U130 kapela matere božje
– U131 in U132 – razpeli ob cesti
– A20 – posamične arheološke najdbe v naselju.
Naravna dediščina – Spodnja Draga
– 129 ob dovozni cesti k Sv. Tomažu sta dve lipi in
oreh
– 130 in 131 – naravna dediščina.
III.3.20.
V – Stranska vas ob Višnjici
Strnjena vas na severni strani avtoceste in raztegnjena
razložena poselitev manjših kmetij na južni strani AC. Območje vasi je v progovnem pasu II. proge in na južnem delu v
varovalnem pasu avtoceste. Dopustni so vsi posegi razvoja
v vasi vendar le z varovanjem vzhodnega in zahodnega zelenega roba poselitve – zaključek dolin. Dopustno poseganje
graditve v obstoječih velikostnih gabaritih in v skladu z oblikovnimi usmeritvami sosednjih naselij Sp. in Zg. Drage.
III.3.21.
V – Mala Dobrava
Gručasta vasica na vrtačasti planoti nad gradom Podsmereka. Dopustna gradnja za potrebe razvoja kmetij. Za
vsako kmetijo s starejšim stanovanjskim objektom je v območju vasi dopustna novogradnja drugega stanovanjskega
objekta.
Odmik gradbene linije od cestnega sveta min. 6 m, za
potrebe izgradnje prometne in ostale infrastrukture. Obvezna
ohranitev odprtega funkcionalnega prostora ob obstoječih kmetijah za potrebe nemotenega dela delovnih strojev in naprav.
Tipologija objektov – višine P+M, kota pritličja ob vhodu
20 cm nad terenom. Dopustna je gradnja stanovanjskega
objekta brez garaže v objektu in gradnja pomožnega objekta
za ta namen – večja funkcionalnost stanovanjskega objekta
glede na velikostne gabarite bližnje gradnje.
Kulturna dediščina – Mala Dobrava
– U45 razpelo ob prometnici.
III.3.22.
KOM – RTP
Območje se ureja z začasnim PUP, ki dopušča, da se
do izvedbe LN ne tej lokaciji izvaja le obstoječa kmetijska
raba.
III.3.23.
Peskokop Podsmreka – se izvaja v skladu z določili
URN.
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III.3.24.
KOM – Deponija livarskih peskov se ureja z začasnim
PUP do izdelave UrN za sanacijo deponije. Dopustna so
raziskovanja za določitev postopka tehnične izvedbe sanacije z UrN.
60. člen
PPC II/3 – Muljavsko polje
III.4.1.
V in E – Gorenja vas
V – Strnjena vas v bregu nad dolino z ohranjeno notranjo historično strukturo. Dopustna je gradnja stanovanjskih
objektov višine P+M ali nadomestnih stanovanjskih objektov
in objektov kmetij do višine P+1+M; obvezna ohranitev gradbene linije.
Nedopustno poseganje graditve nad koto terena v obstoječo prosto površino križišča med mlinom in ograjo Kastelčeve domačije.
E – dopustna dopolnilna stanovanjska gradnja z manjšimi stanovanjskimi objekti višine P+M brez ograjevanja
stavbnih zemljišč in premagovanja nivojskih razlik z opornimi
zidovi na meji parcele. Oporni zid ali ograja se lahko izvede
v razdalji min. 2 m od parcelne meje.
K – Varuje se zelena razmejitev med vasjo in kmetijo na
jugu območja. Varuje se zeleni pas ob kompleksu Kastelčeve
domačije in ograja kompleksa.
Kulturna dediščina – Gorenja vas
– U140, U141 – kapeli ob prometnici
– E32 – Gorenja vas 10 – podkletena kašča
– UR10 in Z45 – Gorenja vas 9 – Kastelčeva domačija
– celotni kompleks in bližnja okolica.
Naravna dediščina – Gorenja vas
– 1 – potok Višnjica.
III.4.2.
V, K in E – Malo Črnelo
V – Strnjena vas pr. 10 kmetij. Vmesne površine so
ostale do sedaj kmetijske – sadovnjaki in travniki. Novogradnje na območju urbanističnega spomenika so dopustne le v
skladu z mnenjem pristojne kulturnovarstvene službe.
E – Novogradnje dopustne tudi na južnem in vzhodnem
delu proti dolini, ostalo II. kategorija varstva arheološke dediščine.
Gradnja je dopustna le s predhodno študijo in zagotovilom, da se kmetijskim gospodarstvom pogoji dela ne bodo
bistveno spremenili v smislu omejevanja zaradi III. stopnje varstva pred hrupom., s predhodno pozitivno krajinsko oceno in
zazidalnim preizkusom. Obvezna orientacija slemen objektov
je vzporedna s plastnicami terena, proti dolini okenske odprtine na strehi niso dopustne in max. višina objektov je P+M.
Kulturna dediščina – Malo Črnelo
– UR09 – vedutno izpostavljeno in ohranjena notranjost
naselja,
– A23 najdbe antičnih predmetov III. in II. varstveni
režim
– U137 – razpelo
– U138 – romanska cerkev Sv. Marjete
– U139 – kapela.
Naravna dediščina – Malo Črnelo
– 135 – dva oreha ob cesti
– 136 – lipa pri hiši št. 8 v Malem Črnelu.
III.4.3.
V Veliko Črnelo
V – Strnjeno vaško naselje brez posebnih značilnosti.
Dopustni posegi stanovanjskih gradenj ob kmetijah in sicer
po ugotovljeni primernosti lokacije glede na predviden razvoj
in potrebe širitve funkcionalnega zemljišča kmetijskega gospodarstva. Novogradnje morajo biti primerljive po velikosti
in smeri slemen z obstoječimi kvalitetnimi novogradnjami,
dopustna višina je P+M in gradnja novodobnih balkonov na
krajši stranici fasade oziroma na čelni fasadi ni dopustna.
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Obvezna je vzpostavitev vzhodnega roba naselja in
sicer z obsaditvijo zunanje linije funkcionalnih zemljišč.
Kulturna dediščina – Veliko Črnelo
– Z44 – spominska plošča borcem NOV.
Naravna dediščina – Veliko Črnelo
– 133 – Černelski potok.
II/3-V1
Posegi v območju se lahko realizirajo le v skladu z
naslednjimi merili:
– dostopna pot naj bo široka min. 5,0 m, zagotovljen
pa naj bo tudi varen promet pešca izven površin za motorni
promet;
– gradbene parcele so lahko namenjene le stanovanjskim objektom in so lahko velike do 750 m2;
– na posamezni gradbeni parceli se lahko gradi največ
ena stanovanjska hiša ter (izključno na gradbeni liniji) največ
ena pomožna stavba; ta je lahko tudi enostavni objekt- stavba po ZGO-1 in veljavnih podzakonskih aktih; poleg nje se
lahko brez omejitev glede lokacije gradi tudi vrtna uta; za
omenjeno pomožno stavbo veljajo spodaj navedena oblikovna določila;
– stavbe so lahko postavljene na mejo s sosednjo gradbeno parcelo ali pa od nje odmaknjene vsaj 3,0 m;
– stanovanjske hiše so lahko visoke do (K)+P+M s
kolenčnim zidom do 1,4 m, v tlorisnih gabaritih pa 8 x 11,5
do 15 m; pri tem je lahko glavni vhod le iz nivoja javnega
prostora v nivoju pritličja (+ 0,50 m); orientirani so lahko le
vzdolž gradbenih linij, ki so opredeljene v grafičnem delu odloka; njihova streha je lahko le simetrična dvokapna streha z
naklonom 45 stopinj in enovito strešno površino; posamezna
hiša ima lahko le en strešni izzidek v prečni osi, nad glavnim
vhodom, tak izzidek ima lahko streho le v isti geometriji kot je
osnovna streha stavbe, pri čemer lahko sega izven gradbene
linije v smeri javnega prostora do 2,5 m; na glavnih fasadah
(ob najpomembnejšem javnem prostoru oziroma na strani
glavnega vhoda) gradnja balkonov ni dovoljena;
– pomožni objekti so lahko le prostostoječi pritlični
objekti, odmaknjeni vsaj 2 m od osnovnega objekta ali pa so
z njim spojeni; široki so lahko 5 m in dolgi med 5 in 7 m, s
toleranco + 20, kolenčni zid naj bo skrit pod kapjo; streha je
lahko le ravna ali z naklonom in geometrijo ter orientacijo kot
osnovna stavba katere od sosednjih hiš;
– kritina vseh poševnih streh je lahko le enotna, opečno
rdeče barve, z avtohtonim vzorcem površinske profilacije;
– gradbeno dovoljenje za gradnjo posamezne stanovanjske hiše mora biti usklajeno s predhodnim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, ki opredeljuje izgradnjo javnega prostora in
javne infrastrukure ter vseh komunalnih priključkov posameznih
gradbenih parcel na celotni UE; izvod takšnega gradbenega dovoljenja mora biti priložen vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja
za gradnjo na posamezni gradbeni parceli.
III.4.4.
V in E – Škrjanče
V – vaško naselje z nekaj večjimi kmetijami na pobočju
in novejšimi stanovanjskimi objekti v ravnini ob R cesti. Dopustna zapolnitev vmesnih prostih parcel med objekti. Obvezno
je varovanje zelenega robu naselja proti dolini in orientacija
slemen objektov vzporedno s plastnicami terena.
E – Posegi na povojnih obcestnih stanovanjskih objektih
gabarita P+1+M se lahko izvajajo v skladu z soglasodajalcem
– upravijalcem regionalne ceste.
Kulturna dediščina – Škrjanče
– U136 – kapela
– E31 – Škrjanče 1, delno podkleten zidan stanovanjski
objekt.
III.4.5.
V – Mrzlo Polje
Pred izvedbo posegov v naselje je potrebno ugotovili
mejo poplavnih voda za naselje. V primeru, da je naselje
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nad koto poplavnih voda, se lahko posegi v prostor izvajajo
pod naslednjimi pogoji: Vaško naselje ob regionalni cesti.
Dopustne so spremembe namembnosti iz kmetijske v druge
dejavnosti. Zaradi ugodne prometne lege je priporočena
usmeritev v dejavnosti, ki imajo večjo frekvenco potrebnih
prevozov- bližina povezave z avtocesto. Obvezni odmik gradbene linije od ceste je minimalno 6 m, oziroma več glede na
mnenje upravljalca R ceste. Tipologija objektov naj sledi tradicionalnemu funkcionalno prilagojenemu stavbarstvu, kajti
naselje Mrzlo Polje je prvo, ki nas sprejme na poti v dolino
reke Krke – turistična pot.
Kulturna dediščina – Mrzlo Polje
– A22 – arheološka lokaliteta, III. varstveni pas.
III.4.6.
V, K in D Mleščevo
V – strnjena vaška enota na pobočju brez izrazitega
pomenskega jedra. Notranja povezovalna glavna cesta je
pravokotna na plastnice pobočja povezuje terase naselja in
zaradi naklona je dopustna izvedba prehodov terena z opornimi zidovi in zidanimi oziroma grajenimi varnostnimi ograjami nad strmimi klančinami nad cesto – Odmik od cestnega
sveta se določi v skladu z mnenjem upravljalca ceste.
Dopustna je dopolnilna stanovanjska gradnja in sprememba namembnosti iz kmetijske v drobno-gospodarsko.
Dopustne so zapolnitve vmesnih prostih površin.
D – Znotraj območja ni dopustna gradnja pomožnih
objektov.
Dopustno poseganje v prostor je sanacija okoljsko spornih vsebin dejavnosti in sicer z ustrezno rekonstrukcijo objektov in naprav ter zunanjega parkirnega prostora.
Krajinska podoba je zaradi zaprtosti območja in vedutne
neizpostavljenosti za širši prostor sprejemljiva, vendar pa
obstoječa ureditev odprtega parkirnega platoja na lokaciji vaškega naselja ni ustrezna in je dopustna izgradnja potrebnih
garažnih objektov z ustrezno tipologijo strešin po barvi, obliki,
velikosti in višine P+M. Obvezno je tlakovanje vseh notranjih
prometnih in parkirnih površin in odvajanje meteornih voda
preko lovilcev olj z enotnim končnim izlivom v skladu z določili zakona o varstvu okolja že v fazi pridobivanja gradbenih
dovoljenj za postavitev ali sanacijo posameznega objekta.
Kulturna dediščina – Mleščevo
– A21 posamično arheološko najdišče
– U133, U134 in U135 – kapeli in razpelo ob nekdanjih
vstopih v vas
– E30 – Melščevo B.Š. stanovanjski objekt.
Naravna dediščina – Mleščevo
– Višnjica
– 134 – hišna lipa pri Mleščevem.
III.4.7.
KOM – Čistilna naprava
Objekt se ureja v skladu z projektom izvedbe in delovanja.
Obvezna je ohranitev zelenega obodnega drevesnega
pasu.
Dopustne so gradnje za izboljšanje delovanja obstoječe naprave in rekonstrukcije, dograditve in novogradnje za
povečanje zmogljivosti.
61. člen
III.5.
Ostala stavbna zemljišča razpršene gradnje oziroma
osamelci v kmetijskem ali gozdnem prostoru za katere veljajo
določila 8. člena tega odloka, so v merilu 5000 po vsebini in
pomenu označena z naslednjimi oznakami:
– pika – razpršena stanovanjska gradnja ali vikend
– zvezda – legalizirane črne gradnje – Objekt se po
zaključku legalizacije s sanacijskim PUP-om obravnava kot
razpršena stanovanjska gradnja.
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IV. PREHODNA DOLOČBA
62. člen
Vse vloge za izdajo upravnih dovoljenj, ki so bile vložene na pristojno upravno enoto pred pričetkom veljavnosti
tega odloka, se zaključijo na podlagi določil odloka, ki je veljal
v času vložitve vloge.
V. KONČNE DOLOČBE
63. člen
Na območjih, za katera bodo izdelani prostorski izvedbeni načrti (PIN) skladno z določili veljavnega prostorskega
plana občine Ivančna Gorica za tekoče plansko obdobje,
niso dopustni posegi, ki bi ovirali ali onemogočali izvedbo
predvidenega načrta in niso dopustne parcelacije, razen, če
so v določilih tega odloka za posamezne lokacije določena
posebna merila in pogoji ali se parcelacija izvaja zaradi potreb komunalnega in prometnega urejanja območja.
Dopustni so naslednji posegi:
– nujna vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah,
– posegi iz devete, desete, enajste, dvanajste in trinajste alinee 7. člena, kadar je poseg predviden na območju
funkcionalnega zemljišča ali dvorišča in pristojna strokovna
služba občine oceni, da niso v nasprotju s predvidenimi programskimi zasnovami PIN,
– ozelenitve, če pristojna strokovna služba občine oceni, da niso v nasprotju s predvidenimi programskimi zasnovami PIN,
– prometne, komunalne, energetske in vodnogospodarske ureditve, če so skladne s programsko zasnovo PIN in
– odstranitve obstoječih objektov in naprav, če so te
skladne s programsko zasnovo PIN.
Ta določila veljajo do sprejetja posameznega prostorskega izvedbenega načrta.
Za območja izvedenih in zaključenih PIN veljajo določila
PUP; kar velja predvsem za poselitev, kjer se merila in pogoji
bistveno ne razlikujejo od določil o namembnosti, velikosti in
oblikovanju objektov ter komunalne ureditve območja.
64. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka na obravnavanem območju prenehajo veljati določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo,
PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 – Muljavsko polje
(Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 7/01, 2/02, 3/03,
1/04 in Uradni list RS, št. 92/05) in Odlok o pomožnih objektih, napravah in posegih v prostor, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica,
št. 5/97, 7/99, 3/01).
65. člen
Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled v prostorih
Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica, na
referatu pristojnem za urejanje prostora in na Upravni enoti
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.
66. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna
urbanistična in gradbena inšpekcija.
67. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0010/00
Ivančna Gorica, dne 9. februarja 2006
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

Uradni list Republike Slovenije
856.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in
III/3 (uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 25. seji, dne 9. 2. 2006 potrdil uradno prečiščeno
besedilo Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3, ki obsega:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3 (Uradni list RS, št. 1/01),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični
III/1, III/2 in III/3 (Uradni vestnik Občine Ivančna gorica, št.
6/01, 2/02 in Uradni list RS, št. 92/05)

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3
(uradno prečiščeno besedilo)
UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Šentvid pri Stični – III/1, III/2 in III/3 (v
nadaljevanju: PUP Šentvid), ki jih je izdelal Projektivni atelje
– Prostor, Ljubljana pod številko 1142/99 v juniju 2000, z
zadnjo dopolnitvijo in uskladitvijo v februarju 2005, ki jih je
izdelala Struktura, delavnica forme in vsebine.
2. člen
PUP Šentvid so izdelani v skladu z usmeritvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št.
5/98, 6/98, 7/99 in 3/00) in vsebujejo:
1. tekstualni del:
– besedilo odloka,
– obrazložitev odloka,
– pogoje in soglasja pristojnih organov in organizacij,
2. grafični del:
– izsek iz dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Ivančna Gorica na PKN v merilu 1:5000,
– prikaz meril in pogojev znotraj območij urejanja na
združeni karti TTN + PKN v M 1:2500,
– prikaz naravovarstvenih smernic za spremembe in
dopolniteve prostorsko ureditvenih pogojev je podrobno prikazana v digitalnem zapisu in dopolnilnem, posebnem grafičnem izpisu, ki je tudi sestavni del Odloka,
– grafični prikaz enot kulturne dediščine je prikazan v
Strokovnih podlagah s področja varstva kulturne dediščine za
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega
in srednjeročnega plana občine Ivančna Gorica (ZVKDS, OE
Ljubljana 2001), ki je sestavni del Odloka.
3. člen
PUP Šentvid določajo merila in pogoje za:
– vrste posegov v prostor,
– oblikovanje posegov v prostor,
– določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč,
– prometno urejanje,
– komunalno in energetsko urejanje ter urejanje sistemov zvez,
– varovanje okolja,
– merila in pogoji za varovanje kulturne dediščine,
– merila in pogoji za varovanje naravnih vrednot.
4. člen
Projekti za gradbeno dovoljenje naj v vodilni mapi vsebujejo utemeljitve posega iz določil tega odloka, ki veljajo za
predmetni prostor in predmetno vrsto posega.

Uradni list Republike Slovenije
Merila in pogoji odloka morajo biti upoštevani na vseh
nivojih in v kontekstih, ki posamezni poseg tangirajo – npr.
po ureditvenih enotah, njihovih tipoloških delitvah, vrstah
posegov, vrstah okolij (vas, mesto, krajina …) ipd.
Pomožni objekti po tem odloku so enostavni objekti po
Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih
objektih… (Uradni list RS, št. 114/03 oziroma Uradni list RS,
št. 130/04 in kasnejši popravki oziroma dopolnitve – v nadaljevanju Pravilnik).
Interpretacija posameznih izrazov, ki so uporabljeni v
tem odloku (npr. gradbena parcela…), razen spodaj opredeljenih, je po Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
102/04 in kasnejših popravkov oziroma dopolnitev).
Gradbena linija
V območjih, kjer so v grafičnem delu opredeljene gradbene linije je lahko osnovni kubus glavne stavbe umeščen
le tako, da leži s celotno glavno fasado na gradbeni liniji. V
območju med gradbeno linijo in javnim prostorom stavb ali
njihovih delov ni dovoljeno graditi, v kolikor v tem odloku niso
v posameznih delih izrecno dovoljeni. Projekti za gradbeno
dovoljenje, ki obravnavajo izgradnjo javne infrastrukture za
širše območje več stanovanjskih hiš, naj obsegajo tudi natančnejšo določitev gradbene linije – prenos iz merila 1:5000
v Odloku, v geodetski posnetek 1:500.
Dopolnilna gradnja
je novogradnja objekta ali naprave v strnjeno zazidanem območju naselja na stavbnem zemljišču, na katerem je
mogoče zgraditi le posamičen objekt.
Osnovni kubus stavbe
je pretežni del stavbe znotraj oboda osnovnih zunanjih
zidov, brez izzidkov in nadstreškov, načeloma osnovne pravokotne oblike.
Počitniški objekti
po tem odloku so objekti, zgrajeni v območjih predvidenih za gradnjo počitniških objektov.
Samine
so osamljene stare ali novejše legalno zgrajene stanovanjske hiše, kmetije, mlini, žage, kakor tudi nove kmetije
izven strnjene poselitve naselij. Ponavadi samino sestavljajo
gospodarski objekti in praviloma ena stanovanjska hiša, locirani okoli manipulativnega dvorišča. Sklop običajno obkroža
sadovnjak.
5. člen
PUP Šentvid določajo merila in pogoje za posege v
prostor v ureditvenih območjih naselij s krajevnimi imeni:
III/1 – Šentvid:
– Šentvid pri Stični,
– Petrušnja vas,
– Velike in Male Češnjice,
– Šentpavel na Dolenjskem,
– Pristavlja vas,
– Veliki in Mali Kal,
– Radohova vas,
– Grm,
– Selo pri Radohovi vasi,
– Zaboršt pri Šentvidu,
– Glogovica,
– Griže,
– Vrhpolje pri Šentvidu,
– Artiža vas,
– Velike Pece,
III/2 – Dob:
– Dob pri Šentvidu,
– Podboršt,
– Breg pri Dobu,
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– Škoflje,
– Boga vas,
– Pokojnica,
– Sela pri Dobu,
– Hrastov Dol,
– Male Pece,
– Rdeči Kal,
– Sad,
– Trnovica,
– Lučarjev Kal,
III/3 – Temenica:
– Temenica,
– Šentjurje,
– Bratnice,
– Breg pri Temenici,
– Bukovica,
– Čagošče,
– Dolenja vas pri Temenici,
– Praproče pri Temenici,
– Pungert,
– Velike Dole pri Temenici,
– Pusti javor,
– Radanja vas,
– Sobrače,
– Sela pri Sobračah,
– Vrh pri Sobračah,
ter za območja:
– razpršene gradnje,
– najboljših in drugih kmetijskih zemljišč,
– gozdnih zemljišč.
6. člen
Osnovna načela za urejanja naselij so:
– varovanje kvalitetnih kmetijskih zemljišč,
– ohranjanje krajinskih značilnosti,
– varovanje rezervatov komunalne infrastrukture in zajetij pitne vode,
– pozidava prostih površin znotraj meja strnjenega naselja,
– skladnost oblikovanja novogradenj s kvalitetno regionalno arhitekturo,
– prednostno izvajanje rekonstrukcij in revitalizacij obstoječih objektov,
– varovanje kulturne dediščine,
– varovanje naravnih vrednot.
Skupna merila in pogoji
7. člen
Skupna merila in pogoji veljajo za vsa ureditvena območja naselij, razen če v posebnih merilih in pogojih ni določeno
drugače.
Za urejevalne enote, ki v oznaki v grafičnem delu odloka
vsebujejo tudi katero od črk E; V, K, W, D veljajo poleg splošnih in posebnih določil tudi splošna določila za urejevalno
enoto, ki so v tem odloku navedena pod posamezno predmetno črkovno oznako urejevalne enote.
Posebna merila in pogoji, ki so za posamezno urejevalno
enoto eventualno opredeljeni v 26., 31. in 34. členu so pravno
nadrejeni ostalim, splošnim merilom in pogojem v tem odloku.
MERILA IN POGOJI ZA VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Območja urejanja, namenjena poselitvi
8. člen
V območjih namenjenih poselitvi so dovoljeni naslednji
posegi:
– novogradnja, dopolnilna in nadomestna gradnja stanovanjskih objektov, nadzidava in prizidava obstoječih stanovanjskih objektov,
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– gradnja objektov osnovne preskrbe,
– gradnja objektov storitvene dejavnosti,
– gradnja objektov za potrebe zdravstva, kulture ter
šolstva in otroškega varstva,
– gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja krajevnih skupnosti, družbenih organizacij in društev,
– gradnja objektov za drobno gospodarstvo (razen v
vaseh, če skupna površina presega 500 m2),
– gradnja gospodarskih objektov in hlevov (razen v
vaseh, če skupna površina presega 1000 m2),
– gradnja počitniških objektov v območjih za počitniške
hiše,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnih zemljiščih stanovanjskih hiš in kmetij,
– postavitev turističnih oznak in spominskih obeležij,
– postavitev začasnih objektov za prireditve,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov, rušitve in nadomestne gradnje ter tekoča vzdrževalna dela ter
nujne funkcionalne dopolnitve,
– spremembe namembnosti v obstoječih objektih, kolikor
ne povzročajo motenj v okolju, velikost funkcionalnega zemljišča pa ustreza normativnim pogojem za novo dejavnost,
– urejanje odprtih površin kot so zelenice, otroška igrišča, pešpoti in ploščadi,
– gradnja komunalnih objektov in naprav ter objektov in
naprav za promet in zveze,
– gradnja objektov za šport in rekreacijo,
– gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe, zaščite in reševanja,
– gradnja objektov za potrebe verskih dejavnosti.
Razpršena gradnja (VIII. kategorija)
9. člen
Na površinah, ki so z dolgoročnim in srednjeročnim planom Občine Ivančna Gorica določene kot območje razpršene
gradnje (VIII. kategorija), se izjemoma dovolijo:
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnih zemljiščih stanovanjskih hiš in kmetij,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov, rušitve in nadomestne gradnje ter tekoča vzdrževalna dela ter
nujne funkcionalne dopolnitve.
Navedeni posegi se dovolijo le, kadar gre za funkcionalne dopolnitve ali zgostitve območij. Pogoj za vse posege
je, da so bili obstoječi objekti zgrajeni z ustreznim upravnim
dovoljenjem.
Sprememba namembnosti počitniških objektov v stanovanjske ni možna.
Izjemoma je v sklopu površin VIII. kategorije možna
storitvena ali obrtna dejavnost, pri čemer je potrebno ohraniti
ali ponovno vzpostaviti poselitveno identiteto samine. Poseg
ne sme predstavljati bistvenega tveganja za onesnaževanje
okolja.
Objekti, ki so jih lastniki legalizirali po merilih in pogojih
sanacijskega PUP, se nadalje urejajo v skladu z dopustnimi
merili in pogoji za območje, na katerem se nahajajo.
Za te objekte je ne glede na lego in vrsto namembnosti,
dopustno tekoče vzdrževanje in izvedba nujne funkcionalne
dopolnitve.
POVRŠINE, KI NISO NAMENJENE POSELITVI
Območja kmetijskih zemljišč
10. člen
Posegi na območjih kmetijskih zemljišč morajo ohranjati
značilnosti kulturno krajinskega vzorca, tako da upoštevajo:
– naravne in antropogene elemente prostora (kulturne
terase, sistem parcelacije, sistem komunikacij, oblike podpiranja terena in ograjevanje prostora),
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– morfologijo prostora (relief, sistem poljskih površin,
strukturo vegetacije, strukturo vodotokov),
– značilne krajinske in mikroambientalne poglede,
– ekološko pestrost in ravnovesje prostora.
Osnova za posege na območjih kmetijskih zemljišč
izven območij urejanja je krajinska ocena posega, za gospodarske dejavnosti pa dodatno ocena vplivov na okolje.
11. člen
Kmetijska zemljišča so namenjena pridelovalnim dejavnostim v kmetijstvu. Ob tem imajo prednost oblike sonaravnega, trajnostno naravnanega kmetijstva, ki ohranja in razvija
identiteto krajine. Površine se urejajo v skladu z veljavno
zakonodajo s tega področja.
Na najboljših kmetijskih zemljiščih so poleg primarne
rabe dovoljeni posegi pod posebnimi pogoji:
– na gradbeni parceli z upravnimi dovoljeni zgrajenega
objekta se lahko gradijo novogradnje oziroma nadomestne
gradnje objektov, ki ne povečujejo obremenitve okolja in so
združljive z obstoječo z upravnimi dovoljenji potrjeno dejavnostjo. Dopustna je gradnja objektov, ki neposredno služijo
kmetijski proizvodnji kot so hlevi, silosi, strojne lope...,
– rekonstrukcije obstoječih objektov, če so zgrajeni z
ustreznim dovoljenjem ter rušitve, vzdrževalna dela in dozidave ali tehnične dopolnitve za opravljanje legalnih dejavnosti na gradbeni parceli legalno zgrajenega objekta,
– gradnja nadzemnih in podzemnih komunalnih ter
drugih infrastrukturnih objektov in naprav ter poljskih poti.
Globina polaganja posameznih vodov mora biti takšna, da je
možna normalna kmetijska obdelava. Po končanih delih se
mora zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje,
– gradnja enostavnih objektov, ki so na tovrstni namenski rabi dopuščeni brez gradbenega dovoljenja v skladu s
Pravilnikom o objektih 130/04,
– nujne funkcionalne dopolnitve obstoječih kmetij s
predhodno pridobljenim mnenjem pristojne kmetijske svetovalne službe iz katerega izhaja, da je tak object nujno
potreben za obratovanje kmetije,
– agromelioracije, skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih,
– terasiranje – ureditev teras za trajne nasade, gojenje
vrtnin. Ureditev se dopušča le na površinah z naklonom
terena večjim od 20%,
– namakanje in izsuševanje skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih,
– sanacije površinskih kopov mineralnih surovin; dokumentacija mora vsebovati študijo izrabe surovine, idejno zasnovo sanacije, strokovne osnove za projekt končnega stanja
in krajinsko oceno posega v skladu z Zakonom o rudarstvu.
Do izvedbe sanacije odprtega kopa mineralne surovine se
dopušča zavarovanje območij legalnih in nelegalnih kopov
zaradi preprečevanja nesreče in sicer z postavitvijo označitev
– tabel z opozorili in transparentno ograjo višine do dopustne
višine ograje kot enostavnega objekta za preprečitev dostopa do nevarnega robu območja kopa. Ograja se mora po
ustrezni sanaciji nevarnega robu kopa odstraniti na stroške
z zakonom določenega dolžnega izvajalca sanacije,
– vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred
negativnim vplivom voda, vzdrževanje vodnogospodarskih
objektov,
– vodnogospodarske ureditve za gospodarske dejavnosti, ribogojnice,
– čiščenje strug potokov po usmeritvah pristojne vodne
uprave,
– postavitev naprav za potrebe študijske dejavnosti
(meritve, zbiranje podatkov itd.),
– gradnja objektov za potrebe varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami- gradnja objektov in naprav za potrebe
obrambe na v planskem aktu določenih območjih izključne
rabe za obrambo, raba območja v skladu z zahtevami obrambe – možna izključna raba,
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– ureditev površin za vrtičkarstvo, na za to določenih
lokacijah – postavitev enostavnih objektov v skladu s posebnimi merili in utrditev notranjih dostopov do vrtičkov.
12. člen
Pri gradnji objektov na kmetijskih zemljiščih je potrebno
humus odgrniti in deponirati. Humus se uporabi za zunanjo
ureditev ali izboljšanje drugih kmetijskih površin.
Območja gozdnih površin
13. člen
Na območjih gozdnih površin je poleg primarne rabe
prostora dovoljena:
– postavitev objektov in naprav namenjenih za gozdarsko dejavnost,
– gradnja nadomestnih objektov,
– rekonstrukcija in adaptacija obstoječih objektov, rušitve in nadomestne gradnje ter tekoča vzdrževalna dela ter
nujne funkcionalne dopolnitve,
– postavitev spominskih obeležij in turističnih oznak,
– sanacija opuščenih kopov na podlagi sanacijskega
načrta oziroma ureditvenega načrta,
– vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred
vodami na podlagi ureditvenega načrta,
– vodnogospodarske ureditve za gospodarske dejavnosti,
– postavitev naprav za potrebe študijske dejavnosti
(meritve, zbiranje podatkov...),
– čiščenje strug vodotokov po usmeritvah pristojne vodne uprave,
– gradnja čistilnih naprav,
– gradnja komunalnih naprav in objektov, gozdnih cest
in ostalih transportnih poti,
– postavitev obor, lovskih prež in krmišč, ob pogoju soglasja lovskega društva, ki ima revir na območju gradnje.
Pri posegih v gozd in gozdni prostor je potrebno upoštevati tipološke značilnosti krajine in zagotoviti ohranjanje:
– ekološkega ravnovesja,
– značilnosti razporeditve gozdnih mas v prostoru,
– značilnosti obstoječega gozdnega roba.
Poseganje v območja gozdov in gozdnega prostora je
dopustno, kadar ni v nasprotju s splošnimi načeli varstva
okolja in naravnih vrednot, z določili zakona o gozdovih in
kadar ne ovira opravljanja osnovne dejavnosti – gozdarstva
ali drugih dejavnosti.
Poseganje v gozd in gozdni prostor je dopustno, kadar
je to v skladu z opredelitvami iz dolgoročnega občinskega
plana, z določili zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93)
ter z veljavnimi gozdnogospodarskimi načrti gozdnogospodarskih enot, ki pokrivajo področje.
Za posege v gozd in gozdni prostor je potrebno dovoljenje za poseg v prostor, skladno s predpisi o urejanju prostora,
k dovoljenju pa je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove. Poseganje v gozd in gozdni prostor je dopustno pod
določenimi pogoji, ki jih Zavod za gozdove Slovenije opredeli
v soglasju k lokaciji in h gradnji.
V varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom so posegi dovoljeni le izjemoma; vse morebitne posege
in ravnanje z gozdom je potrebno uskladiti z določili in varstvenimi režimi iz odlokov o razglasitvi teh gozdov.
Ravnanje z gozdovi v območjih, ki so objekt ali del objekta naravne ali kulturne dediščine, je potrebno prilagoditi predpisanim varstvenim režimom za naravno in kulturno dediščino.
14. člen
Začasni objekti
Poleg meril, navedenih v Pravilniku veljajo še naslednja
določila:
Začasne objekte in naprave, namenjene sezonski
turistični ponudbi ali prireditvam, je dovoljeno postaviti na
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prometno dostopnem zemljišču, kjer je možno organizirati
parkirne površine.
Začasni objekti sezonskega turističnega značaja morajo biti priključeni na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
oziroma na greznico.
Začasni objekti, večja reklamna znamenja, turistične
oznake in spominska obeležja morajo biti postavljeni tako, da
dopolnjujejo javni prostor in ne ovirajo vzdrževanja komunalnih naprav in prometnih objektov.
15. člen
Prometne površine
V rezervatih cest in varovalnih pasovih obstoječih cest
ni dovoljeno graditi. Na obstoječih objektih so dovoljena
samo vzdrževalna dela.
V varovalnem pasu ceste je znotraj zazidljivih površin
dovoljena gradnja novih objektov, prizidava in nadzidava
obstoječih objektov le s soglasjem upravljalca ceste.
V območju avtocest je izvedba vseh dodatnih ukrepov
v zvezi z varovanjem okolja zaradi obratovanja avtoceste,
vključno z zaščito pred prekomernim hrupom je opredeljena
kot obveznost lokalne skupnosti oziroma investitorjev širitve
zazidalnih območij.
16. člen
Vodne površine
Vsi vodotoki, hudourniki, melioracijski jarki in njihova
poplavna območja predstavljajo posebne naravne pojave in
so predmet varovanja. Za posege v ta prostor je potrebno
pridobiti posebne pogoje in soglasja organa, ki je pristojen
za vodno gospodarstvo.
Zaradi izredno zahtevnih hidrološko-hidravličnih razmer
na zakraselem območju (območja požiralnikov na Dobu pri
Šentvidu in Šentvidu pri Stični) zaradi ohranjanja dosedanjih
poplavnih površin in suhih strug ni dovoljena nikakršna pozidava, nasipavanje terena ali postavljanje začasnih objektov.
V območju 10 m levo in desno od struge Šentpavelščice
prav tako niso dovoljeni nobeni posegi stalnega ali začasnega značaja. Prepovedano je poseganje v območja požiralnikov (Krulčeva, Gačjikova, Grabovčeva in Mežnarjeva jama
pri Dobu pri Šentvidu ter en požiralnik pri Šentvidu pri Stični),
enako pa tudi v območju manjših požiralnikov ali tistih, ki bi
se zaradi kraškega značaja območja pokazali šele čez čas.
Ob vodotokih je dopustna izvedba ribnikov, če se s posegom
strinjajo mejaši in ob predložitvi vseh potrebnih soglasij.
Posegi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki sega na
vodah 1. reda 15 m od meje vodnega zemljišča, na vodah
2. reda pa 5 m od meje vodnega zemljišča, so prepovedani,
razen v primerih navedenih v 37. členu Zakona o vodah
(ZV‑1, Uradni list RS, št. 67/02). Kot mejo vodnega zemljišča
je šteti zgornji rob brežine vodotoka.
MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE POSEGOV
V PROSTOR
Urbanistično in arhitekturno oblikovanje
17. člen
Pri posegih na naravnih prvinah prostora je potrebno
varovati in upoštevati:
– krajinske prvine območja in značilno podobo krajine,
– značilne poglede (silhueta posameznih objektov in
panoramski razgledi),
– naravni relief (različni nivoji preraščeni s travnatimi
brežinami ali izjemoma z opornimi zidovi, ki morajo biti intenzivno ozelenjeni),
– varovane robove naselij,
– sestavo stavbnih mas.
Za urejanje odprtega prostora se morajo uporabljati
naravni materiali in avtohtone rastlinske vrste.
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18. člen
V območju brez izrazito enotne gradbene linije pri obstoječih objektih in brez enotnega zazidalnega sistema, mora
biti odmik novogradnje:
– vsaj 5,0 m od roba utrjenega cestišča, odstopanja
mora pripravljavec PGD posebej argumentirati,
– vsaj toliko od parcelne meje, da je možno vzdrževanje
in redna raba objekta, kadar ne gre za vrstno gradnjo,
– vsaj toliko od objekta na sosednji parceli kot določa
svetlobno tehnična ocena.
Vsak projekt za gradbeno dovoljenje mora vsebovati
tudi ureditve zunanjih površin: ureditev parkiranja, prometa,
zelenih površin, eventualnih ograj in drugih prvin, ki vplivajo
na urbanistični značaj gradbene parcele.
19. člen
Oblikovanje stavbne mase
Pri posegih v prostor je potrebno zagotoviti oblikovno
homogenost in identiteto območja ter se prilagoditi okoliškim
objektom in ureditvam po naslednjih elementih:
– višinskih gabaritih in gradbeni črti,
– naklonu streh in smeri slemen,
– razmerju fasad in njihovi orientaciji,
– merilu in razporeditvi fasadnih elementov,
– barvi in teksturi streh in fasad.
Območja urejanja za individualno stanovanjsko gradnjo
s spremljajočimi dejavnostmi in za družbene dejavnosti, ki
mejijo na območja gozdnih površin, je potrebno načrtovati
tako, da ostane obstoječi gozdni rob ohranjen. Pri načrtovanju lokacij novih objektov je potrebno upoštevati oddaljenost
objektov od gozdnega roba najmanj za eno drevesno višino
odraslega gozdnega sestoja.
20. člen
Pri določanju višine objektov je potrebno poleg predpisanih dopustnih višin za posamezne vrste objektov upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja oziroma zaselka tako, da novi
objekti višinsko ne izstopajo. Podkletitev objektov je dopustna, v kolikor to dopuščajo danosti terena in so upoštevani
drugi omejitveni pogoji glede višine objektov od kote pritličja
dalje. Pri višini objektov, ki jih določajo pogoji oblikovanja po
posameznih ureditvenih enotah, se v primeru, da je etažnost
objekta nižja, kot jo dopušča maksimalno dovoljena velikost,
višino kolenčnega zidu določi v PGD.
Strehe morajo biti dvokapnice nad osnovnim tlorisom,
nad sestavljenim tlorisom pa so dopustne tudi večkapnice.
Strešine morajo biti v istem naklonu. Cerkve, kapelice in
znamenja imajo lahko drugačen naklon strehe od predpisanega. Sleme mora potekati v smeri daljše stranice in je
lahko zaključeno s čopom. Napušči morajo biti izdelani z
vidnimi konstrukcijskimi elementi (legami) ali pa ometani
z zaokrožitvijo med fasado in kapom (tradicionalna oblika
napušča).
Odpiranje strešnih odprtin je dopustno v obliki frčad,
katerih strešine morajo imeti enak naklon kot osnovna streha
(5°). Razmerje frčad mora biti usklajeno s celotno fasado
objekta, strešine frčad pa ne smejo presegati višine osnovne
strehe.
Pomožni objekti morajo biti skladni z oblikovanjem in
materiali osnovnega objekta. Pomožni objekti kot prizidki
na fasadah, ki so vidne z javnih površin, morajo biti izvedeni
tako, da se streha osnovnega objekta podaljša oziroma nadaljuje preko pomožnega objekta ali se priključi osnovnemu
objektu kot prečna streha. Naklon strehe prizidka mora biti
enak naklonu strehe osnovnega objekta. Število pomožnih
objektov je opredeljeno po Pravilniku, razen pri vikendih.
Od parcelne meje morajo biti odmaknjeni vsaj 3,0 m ali pa
postavljeni na njo, s pisnim soglasjem mejaša. Isto velja za
odmike med stavbami pri novozgrajenih in pomožnih objektih- odmik med objekti naj bo vsaj 3,0 m ali pa naj se stikajo,
če je pridobljeno pisno soglasje mejaša.
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Vetrolov ni dopustno dodajati na fasade objektov krajevno značilne arhitekture, ki so vidne z javnih površin.
Lahke montažne (plastične, pločevinaste, platnene) garaže niso dopustne.
Stolpni silosi morajo biti postavljeni pod streho hleva
oziroma gospodarskega poslopja.
Odjemno mesto za odpadke naj bo urejeno v sklopu
ograje pri vhodu na dvorišče.
Ograjevanje zemljišč zunaj naselij ni dopustno, razen
za potrebe kmetijstva in varstva voda.
21. člen
Pri nadomestni gradnji je dopustna ohranitev dela obstoječega objekta, tako da se ohranjeni del in nov objekt povežeta v enotno oblikovano stavbno maso (nakloni strešin in
kritina morajo biti enaki). Ohranjanje delov prvotnih objektov
kot samostojnih objektov ločeno od novih, ni dopustno.
22. člen
Gradbeni materiali
Strehe morajo biti krite s kritino sive ali opečne barve.
Dopustne so le kritine z majhnimi strešniki. Pločevinasta
kritina je dopustna le na cerkvah, kapelicah in znamenjih.
Prosojna barvasta kritina ni dopustna.
Fasade so ometane v značilni barvi kvalitetne vaške
arhitekture. Fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih
ploščic, fasadne opeke ali iz umetnih snovi ter zasteklitev
s steklaki niso dopustne v območjih vaških jeder, oziroma
neposredno ob avtohtonih objektih.
Vrtne ute morajo biti lesene, barva zaščitnih sredstev
za les mora biti enaka kot na sosednjih objektih, streha je
lahko šotorasta.
23. člen
Vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave
in nadzidave
Za vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje objektov
kot za novogradnje.
Dozidave in nadzidave objektov se morajo uskladiti s
celotno stavbno maso objekta in morajo biti skladne z oblikovanjem in gradbenimi materiali osnovnega objekta.
OBLIKOVANJE DRUGIH POSEGOV
24. člen
Ureditve vodotokov in hudournikov so dopustne predvsem z uporabo naravnih materialov oziroma tako, da je čim
manj vidnega betona. Obrežno vegetacijo ob vodotokih je
potrebno v čim večji meri ohranjati.
25. člen
Z urejanjem kmetijskih zemljišč ter gradnjo kmetijskih
in gozdnih prometnic se ne sme sprožiti nevarnih erozijskih
procesov, porušiti ravnotežja na labilnih tleh ter preprečiti
odtekanja visokih voda in hudournikov. Golosek na gozdnih
površinah je prepovedan.
Pri urejanju kmetijskih zemljišč je potrebno ohranjati ali
na novo vzpostaviti (nasaditi):
– pasove vegetacije in posamezna drevesa ali skupine
dreves, kjer razmere to dopuščajo,
– gozdni rob.
26. člen
Vse peskokope in manjše kope je potrebno sanirati v
skladu s sanacijskim načrtom. Izkoriščanje mineralnih surovin je možno samo na podlagi:
– potrditve zalog in perspektivnosti ležišč,
– presoje vplivov na okolje,
– ocene možnosti sanacije,
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– sprejetega ureditvenega načrta,
– pridobljene koncesije za upravljanje z naravnimi viri.
Posebni pogoji in merila
UE III/3-1
Do sprejetja OPR novih stavb ni dovoljeno graditi ter
spreminjati zunanjosti obstoječih stavb.
UE III/3-2
Do sprejetja LN novih ali nadomestnih stavb ni dovoljeno graditi. Prav tako ni dovoljeno povečevati kubusov
obstoječih. Dovoljeni so le posegi, ki ohranjajo prostorske in
investicijske pogoje realizacije LN.
27. člen
Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja
je treba zavarovati pred erozijo. Brežine z blagimi nakloni je
treba zatraviti, utrditi z grmovnimi prepleti ali zasaditi z grmovnicami, ki dobro vežejo podlago. Na strmejših naklonih,
kjer naravna zavarovanja ne zadostujejo, je treba za zavarovanje uporabljati elemente, ki omogočajo zasaditev rastlin.
Betonski oporni zidovi morajo biti obloženi z avtohtonim
kamnom ali ozelenjeni.
28. člen
Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora
izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti
provizorije in odvečni gradbeni material in urediti okolico.
29. člen
Turistične oznake, napisi, reklame
Turistične oznake, napisi in reklame morajo biti locirani
tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih ljudi, da ne zastirajo
značilnih pogledov ter ne ovirajo vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.
Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad slemenom objekta. Na objektih naravne in kulturne dediščine
reklame niso dovoljene.
Nadstrešnice, izvesne table in napisi nad vhodi in izložbami morajo biti najmanj 2,2 m nad pločnikom.
POGOJI ZA OBLIKOVANJE V UREDITVENIH ENOTAH
30. člen
Merila in pogoji so določeni po ureditvenih enotah, ki so
razvrščene v pet tipoloških skupin:
E – enodružinska zazidava,
V – vas in vaško jedro,
K – kmetije,
W – počitniška zazidava,
D – delavnice in proizvodne hale.
Za razpršeno gradnjo veljajo enake določbe za oblikovanje kot za ureditvene enote.
Enodružinska zazidava – E
31. člen
V ureditveni enoti E – enodružinska zazidava veljajo
naslednja pravila za oblikovanje:
stanovanjski objekti
– tlorisni gabarit: podolgovat, razmerje stranic min.
1:1,4,
– višinski gabarit: max. P+1+M, kolenčni zid ne sme biti
višji od 60 cm,
– streha: simetrična dvokapnica naklon 35–40°.
objekti za centralne dejavnosti
– tlorisni gabarit: podolgovat, razmerje stranic min.
1:1,5,
– višinski gabarit: max. P+1+M, kolenčni zid ne sme biti
višji od 30 cm,
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– streha: simetrična dvokapnica naklon 35–40°,
– dostop v objekte mora biti zagotovljen tudi za funkcionalno ovirane ljudi.
prostostoječi pomožni objekti
– tlorisni gabarit: podolgovat,
– streha: simetrična dvokapnica naklon 35–42°.
Aktivne kmetije v ureditveni enoti, ki so takšne bile
na dan uveljavitve tega odloka, se lahko urejajo v skladu z
merili oblikovanja, ki veljajo za ureditveno enoto kmetije-K v
36. členu odloka.
Poleg bivanja so dovoljene tudi storitvene in obrtne
dejavnosti:
– ki jih je mogoče organizirati v velikosti in formi stanovanjske stavbne strukture predmetne soseske;
– ki ne vežejo nase večjega motornega ali tovornega
prometa, razen za občasno dostavo z vozili do 5 t;
– ko se na gradbeni enoti ohranja vsaj eno aktivno
stanovanje;
– ki ne povzročajo dodatnih emisij v zrak, vodo in tla ter
ne presegajo mejnih vrednosti hrupa,
– ki so predpisane za stanovanjska okolja;
– zelenih površin naj bo najmanj 30%.
Posebni pogoji in merila
UE III/1-E1
Slemena streh so lahko orientirana le v smeri plastnic
Jokovega hriba. Sicer veljajo ostala merila urejanja UE za
stanovanjsko gradnjo v 31. členu odloka.
UE III/1-E2
Stanovanjske hiše so lahko visoke največ P+M, s kolenčnim zidom največ 1,0 m. Kota pritličja ne sme biti višja od
kote obstoječe javne ceste v liniji prečne osi hiše.
Vas in vaško jedro – V
32. člen
Tipološko razlikujemo gručasto vas in vas v vrsti.
Gručasta vas
Potrebno je ohranjati:
– gručasto zasnovo naselja, ki jo določajo posamezne
zaključene kmetije povezane v celoto,
– značilno podobo vaškega robu in vzpostaviti ekološko ravnovesje na prehodu iz pozidanih v odprte kmetijske
površine,
– odprte prehode med kmetijami in prehode iz naselja
v krajino,
– drobnejšo zazidavo ter merilo in velikost kmečkih
objektov v sklopu obstoječih gručasto oblikovanih kmečkih
dvorišč.
Vas v vrsti
Potrebno je ohranjati:
– značilnosti eno ali dvostranske obzidave vaške ceste,
– gradbeno linijo objektov postavljenih pravokotno na
vaško cesto,
– razporeditev kmečkega doma (kmečki dom – gospodarska poslopja – pomožni objekti),
– obstoječo ulično fasado tako v merilu kot v materialih,
– zeleni rob naselja.

tipe:

33. člen
Vaško jedro
Vaško jedro predstavlja jedro naselja in ga delimo v tri

– jedro z značajem vaškega trga z znamenjem na križišču poti,
– jedro, ki ga oblikuje cerkveni objekt,
– jedro, ki ga tvori cerkev in posamezni obstoječi objekti
večjega merila s centralno funkcijo.
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Dovoljeni so naslednji posegi:
– nujna vzdrževalna dela,
– nadomestna gradnja,
– revitalizacija jedra je možna v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem, pristojnega
zavoda za varstvo kulturne dediščine,
– dopolnitev z javnimi programi (manjše trgovine in
lokali v obstoječih objektih, nadomestnih gradnjah in novogradnjah).
Postavljanje kioskov in prodajnih polic ni dopustno.
Pri vseh posegih v vaško jedro je potrebno upoštevati
kvalitetno in že izoblikovano arhitekturo ter gradbene linije
obodne zazidave. Posegi, ki spreminjajo zunanjost objekta
so dopustni le takrat, kadar gre za oblikovno izboljšavo ali
poenotenje zunanjega videza.
34. člen
V ureditveni enoti V – vas je potrebno oblikovanje posegov zgledovati po oblikovnih kvalitetah krajevno značilne
arhitekture:
Stanovanjski objekti
– tlorisni gabarit: podolgovat, razmerje stranic min.
1:1,4,
– višinski gabarit:
– max. P+1+M, pritličje pri vhodu max. 20 cm nad terenom, kolenčni zid ne sme biti višji od 30 cm ali
– VP+M, kjer kot pritličja pri vhodu ne sme biti višja od
100 cm nad terenom, kolenčni zid pa visok max. 100 cm,
– streha: simetrična dvokapnica naklon 38–42°.
Objekti za centralne dejavnosti
– tlorisni gabarit: podolgovat, razmerje stranic min.
1:1,5,
– max. P+1+M, pritličje pri vhodu max. 20 cm nad terenom, kolenčni zid ne sme biti višji od 30 cm ali
– VP+M, kjer kot pritličja pri vhodu ne sme biti višja od
100 cm nad terenom, kolenčni zid pa visok max. 100 cm,
– streha: simetrična dvokapnica naklon 38–42°,
– dostop v objekte mora biti zagotovljen tudi za funkcionalno ovirane ljudi.
Gospodarska poslopja, obrtne delavnice, prostostoječi
pomožni objekti
– tlorisni gabarit: podolgovat, razmerje stranic min.
1:1,5,
– streha: simetrična dvokapnica naklon 38–42°.
Proizvodni in gospodarski objekti morajo biti praviloma
postavljeni ob gospodarsko dvorišče, stanovanjski objekt pa
ob ulico, oziroma cesto. V pritličju stanovanjskih objektov se
dovolijo poslovne dejavnosti.
V primeru večjega obsega novih programov je le te
treba razdeliti v večje število manjših objektov ali pa v ta
namen na robu naselja izoblikovati nova območja za izgradnjo objektov večjih dimenzij, ki so od starega dela naselja
ločeni z zelenim pasom ter kompozicijsko usklajeni s celotno
podobo naselja.
Obstoječo pozidavo predimenzioniranih in arhitektonsko neprilagojenih objektov postavljenih na sredo parcele je
potrebno ustrezno sanirati z zasaditvijo zelenega tampona
visokodebelnih dreves. Novo pozidavo je potrebno zgoščati
v kompaktnejši vzorec.
Posebni pogoji in merila
V- Hrastov dol
Stavbe so lahko le pritlične in z izkoriščeno mansardo,
brez kolenčnega zidu. Višine slemen novih stavb ne smejo
presegati interpolacijske linije slemen najvišjih stavb na S in
J strani;
– opredelitev meje med območjem urejanja pod oznako
V (vas in vaško jedro) in območja pod oznako E (enodružinske hiše).
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III/3-1
Prostor je lahko namenjen le javnim programom. Obstoječi stavbi gasilnega doma ni dovoljeno spreminjati geometrije strehe in širine ter višine stavbe – lahko se širi le vzdolžno
v gabaritih gradbenih linij obstoječih vzdolžnih fasad.
III/3-2
Do sprejetja OPR novih stavb ni dovoljeno graditi ter
spreminjati zunanjosti obstoječih stavb.
III/3-3
Dovoljena je le gradnja individualnih stanovanjskih hiš
in pripadajoče infrastukture v skladu naslednjimi merili:
– širina osnovnih stavbnih kubusov stanovanjskih hiš je
lahko le 8,5 m; osnovni kubus naj se vsaj z eno točko dotika
gradbene linije, usmerjen pa naj bo v skladu z v grafičnem
delu opredeljeno zazidalno smerjo;
– minimalna dolžina osnovnega kubusa stavbe je lahko
12,5 m, maksimalna pa je omejena z odmikom od sosednjih
parcel;
– stavbe so lahko visoke do K+P+M, s tem, da je kolenčni zid 0,6 m; pri zahodnem nizu naj bodo uvozi/glavni
vhodi v višini kote pritličja, na vzhodnem nizu pa v koti
klet, pri skrajno severni hiši pa naj bo vhod v koti pritličja (v
vseh treh slednjih primerih je dovoljeno odstopanje od višine
+-0,20 m);
– streha osnovnega kubusa stavbe je lahko le simetrična dvokapna streha z naklonom 45 stopinj in kritino opečnordeče barve, s profilacijo lokalno tipičnega zareznika;
– pri vsaki gradbeni enoti je možno graditi pomožni kubus v max. širini 3,0 m od fasade osnovnega kubusa stavbe;
pomožni kubus ima streho lahko oblikovano le kot ravno
streho, je lahko le pritličen, zgornji rob strehe pa mora biti od
kapi strehe osnovnega kubusa nižji vsaj za en meter;
– gradbeno dovoljenje za gradnjo posamezne stanovanjske hiše mora biti usklajeno s predhodnim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, ki opredeljuje izgradnjo javnega
prostora in javne infrastrukure ter vseh komunalnih priključkov posameznih gradbenih parcel na celotni UE; izvod takšnega gradbenega dovoljenja mora biti priložen vlogi za izdajo
gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni gradbeni
parceli,
– obstoječi objekt na zemljišču na par št. 537 k.o. Male
Dole naj se legalizira pod naslednjimi pogoji:
– ohranitev obstoječe višine in geometrije strehe;
– možnost podaljšanja vzdolžnega osnovnega stavbnega kubusa v razmerju stranic 1:2;
– namembnost je lahko bivanje.
35. člen
Pomožni objekti, razen kozolcev in čebelnjakov, morajo
biti postavljeni v neposredni bližini kmetij, tako da skupaj z
osnovnimi objekti tvorijo zaključeno gručo poslopij.
Kmetija – K
36. člen
Kmetija se oblikuje okoli gospodarskega dvorišča, preko
katerega so zagotovljeni glavni vhodi v gospodarske objekte.
Stanovanjski objekti
– tlorisni gabarit: podolgovat, razmerje stranic min.
1:1,4,
– višinski gabarit: max. P+M oziroma VP+M, kjer kota
pritličja pri vhodu ne sme biti višja od 100 cm nad terenom,
kolenčni zid ne sme biti višji od 100 cm,
– streha: simetrična dvokapnica naklon 38–42°.
Gospodarska poslopja
– tlorisni gabarit: podolgovat, razmerje stranic min.
1:1,5,
– streha: simetrična dvokapnica naklon 38–42°.
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Nadomestne hiše in gospodarska poslopja se gradijo
na lokacijah starih, arhitektonsko kvalitetnih objektov v podobnem ali enakem razmerju stranic in v skladu z 20. členom
tega odloka.
PGD mora vsebovati organizacijsko shemo bodoče ureditve celotne kmetije, z vključitvijo novega, nadomestnega ali
prenovljenega objekta.
Dopustna je gradnja objektov za storitvene in obrtne
dejavnosti.
Ob graditvah objektov v okviru osamelih kmetij je potrebno spoštovati značilnosti obstoječe arhitekture, način
oblikovanja oziroma sestavljanja posameznih delov v skupine
in nove posege kultivirati z zasaditivjo avtohtonih oziroma sadnih drevesnih vrst v krajinsko značilnem vzorcu. Pri potrebni
graditvi objektov večjih dimenzij je potrebno le-te ozeleniti in
kompozicijsko uskladiti z obstoječo krajinsko sliko.
Počitniške hišice – W
37. člen
Pogoji oblikovanja:
– tlorisni gabarit: podolgovat, razmerje stranic min.
1:1,4,
– višinski gabarit: max. P+M, kjer je pritličje pri vhodu
max. 30 cm nad terenom, kolenčni zid ne sme biti višji od
60 cm,
– streha: simetrična dvokapnica naklon 38–45°.
Počitniški objekti so lahko tlorisne površine do 60 m2.
V primeru, da se v območju namenjenem gradnji počitniških
objektov nahaja kmetijsko gospodarstvo, stanovanjski objekt
ali drugi legalno zgrajeni objekti, se za take objekte smiselno
upoštevajo določila 9. člena tega odloka.
Rekonstrukcije ali spremembe namembnosti starih
kmečkih hiš in gospodarskih poslopij v počitniške objekte
je investitor dolžan izvršiti tako, da objekt obdrži osnovne
gabarite in kritino, razpored in velikost oken, ohrani pa tudi
obdelavo in barvo fasade.
Avtohtono vegetacijo je potrebno ohraniti v čim večji
meri.
Gradnja novih in obnova starih zidanic je dovoljena v
vinogradniškem območju, če investitor izkaže, da je lastnik
najmanj 1200 m2 zemljišča, od tega minimalno 900 m2 zasajene vinogradniške površine. Za dokazilo o lastništvu in velikosti zemljišča se šteje izpisek iz zemljiške knjige, dopolnjen
s podatki geodetske uprave glede velikosti zemljišča.
Zidanice se lahko grade v razmerju tlorisnih dimenzij
2:3, s tem, da je maksimalna dovoljena tlorisna velikost
7x5 m, nad kletjo pa je dovoljena nadzidava v višini 1,5 metra
(kolenčni zid) za ureditev bivalnih prostorov. Streha nmora
biti pravilna dvokapnica z naklonom strešin 38–45 stopinj.
Počitniški objekti so lahko tlorisne površine do 60 m2.
Poleg tega se lahko zgradijo tudi pomožni kubusi (npr. prizidki) po Pravilniku, vendar pod naslednjimi pogoji:
– z vsaj eno stranico se morajo v celotni dolžini stikati z
osnovnim kubusom počitniškega objekta;
– naklon strehe in kritina sta lahko le ista kot pri strehi
osnovnega kubusa počitniškega objekta ali pa imajo oblikovano ravno streho; pomožni kubus ob vzdolžni fasadi ima
lahko le vzdolžno orientirano streho, na čelih pa je lahko streha le prečna ali pa kot podaljšek strehe osnovnega kubusa
na isti višinski koti;
– široki so lahko največ 3,0 m merjeno od stične fasade
z osnovnim kubusom.
Poleg ene počitniške stavbe se lahko gradi le en samostojen pomožni objekt po Pravilniku. Od drugih vrst objektov
se lahko po Pravilniku gradijo le še ograje, škarpe, v celoti
vkopan vodnjak s čistilnim sistemom, greznica, usklajena
z merili Pravilnika ter individualni rezervoar za utekočinjeni
naftni plin ali nafto. Pri umestitvi slednjega v prostor je potrebno upoštevati, poleg predpisanih varnostnih kriterijev, tudi
naslednje pogoje:
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– znotraj naselij, kolikor niso v celoti vkopane, se oblikujejo v skladu z merili umeščanja pomožnih stavb;
– izven naselij, na zunanjih mejah naselij, v območjih
varovanja naravne in kulturne dediščine, na vinogradniški
GE na nagnjenih terenih z nagibom nad 10% (merjeno na
nasprotnih mejah) naj bodo vsaj s treh strani (v tlorisni projekciji) v celotni višini vkopani v zemljo;
– umeščajo se lahko le na GE, na katerih se predmetno
gorivo uporablja;
– v celoti vkopan vodnjak s čistilnim sistemom;
– greznica, po 8. členu Pravilnika.
Delavnice in proizvodne hale – D
38. člen
Ob graditvi novih objektov je treba spoštovati značilnosti
obstoječe arhitekture in način oblikovanja oziroma sestavljanja posameznih objektov v skupine. Okolico novih objektov je
potrebno zasaditi z avtohtonimi drevesnimi vrstami.
Pri graditvi objektov večjih dimenzij je potrebno le-te
postaviti v novo gručo, ki jo je treba ozeleniti in kompozicijsko
uskladiti z obstoječo krajinsko sliko. Večji gabariti objektov,
ki so posledica tehnologije proizvodnje, je potrebno preveriti
za vsak primer posebej in ugotoviti upravičenost umestitve
v prostor.
Pogoji oblikovanja:
– tlorisni gabarit: podolgovat, razmerje stranic min.
1:1,5,
– višinski gabarit: pritličje,
– streha: simetrična dvokapnica naklon 38–42°.
MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH
PARCEL IN FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ
39. člen
Velikost gradbenih parcel (stavbno zemljišče + funkcionalno zemljišče) se določi z PGD. Pri tem je potrebno
upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli, zahteve
glede pomožnih objektov, konfiguracijo terena, trase komunalnih vodov in druge omejitve glede rabe zemljišč,
– urbanistične zahteve (funkcionalni dostopi, parkirna
mesta, utrjene površine ob objektih in funkcionalno zelenje),
– sanitarno tehnične zahteve (vpliv bližnje okolice,
osončenje v odnosu do gostote zazidave, prezračevanje),
– proste površine,
– intervencijske poti.
MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
40. člen
Prometnice z dokončanim potekom in že izvedenimi
ureditvami imajo varovalni pas. Varovalni pas po tem odloku
obsega zemljišče, ki je namenjeno motornemu, kolesarskemu in peš prometu ter objektom mirujočega prometa vzdolž
cestišč in drugim prostorom, določenim s projektno dokumentacijo, kot so urgentne in intervencijske poti. Posegi v
varovalnem pasu prometnice ne smejo biti v nasprotju z
njenimi koristmi in je zanje potrebno pridobiti soglasje upravljalca ceste.
41. člen
Načrtovanje in izvajanje novega ter preurejanje in sanacija obstoječega prometnega omrežja in naprav mora biti
usklajena s predpisi, ki urejajo to področje.
Odmik novozgrajenega objekta mora slediti gradbenim
linijam v prostoru- mejam do katerih lahko segajo objekti v
smeri proti javnemu prostoru, cesti ali javni poti. Ureditve na
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gradbenih parcelah, ki so predvsem internega značaja (škarpe, ograje, tlaki, zelenice in drugi objekti za potrebe gradbene
parcele) se lahko gradijo le do gradbene meje. V prehodnem
obdobju, do sprejetja PRO je investitor dolžen pridobiti predhodno mnenje in tudi soglasje pooblaščenega upravljavca
predmetnega javnega prostora. V kolikor regulacijska linija
in/ali gradbena meja določeni se opredeli s spodaj navedenimi odmiki od roba cestnega telesa oziroma funkcionalne
prometne površine (robnika oziroma roba asfalta oziroma
vozišča pri makadamskih poteh):
– pri regionalni cesti regulacijska linija 8,0 m; gradbena
meja 3,0 m;
– pri lokalni cesti regulacijska linija 4,0 m; gradbena
meja 2,0 m;
– pri javni poti regulacijska linija 3,0 m in gradbena
meja 2,0 m.
42. člen
Dovozi in priključki na cestno omrežje morajo biti urejeni
tako, da je zagotovljena varnost v prometu.
Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališče. Vsaka
parcela mora imeti urejen dovoz za motorna vozila neposredno na javno komunikacijo, če pa to ni mogoče, je potrebno
zagotoviti najprimernejši dostop preko sosednjih zemljišč.
Pri vseh objektih morajo biti zagotovljene zadostne parkirne površine na zemljišču uporabnika.
Za celotno območje tega PUP-a velja, da je potrebno na
gradbenih parcelah zagotoviti ustrezno število parkirnih mest
po veljavnem pravilniku s tega področja.
Število potrebnih parkirnih mest za druge dejavnosti se
določa za vsak poseg posebej in sicer v skladu z normativi,
ki veljajo za dejavnost, ki se bo opravljala v objektu.
43. člen
Pri rekonstrukcijah cest je potrebno višino cestišča in
površin za pešce uskladiti z višinami vhodov v objekte tako,
da se pri tem dostopnost do objektov ne poslabša.
Trase prometnice se morajo prilagajati obstoječemu reliefu. Med gradnjo je potrebno v največji možni meri ohranjati
obstoječe krajinske prvine ob trasi ceste (gozdni rob, živice,
posamezna drevesa).
Izogibati se je potrebno prekomernim izravnavam terena in prekomernemu odstranjevanju vegetacije. Za sanacije
je potrebno uporabljati avtohtono vegetacijo in povzemati za
prostor značilno razporeditev vegetacijskih prvin.
Kmetijske in gozdne prometnice smejo biti široke največ 3 m, razen v ostrih zavojih, na ravnih delih so mestoma
dopustne ureditve izogibališč in deponij za les.
MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO
UREJANJE TER UREJANJE SISTEMOV ZVEZ
44. člen
Gradnja objektov v koridorjih obstoječih ali predvidenih
20 kV in 110 kV daljnovodov ni možna.
Za napajanje večjih kompleksov pozidav in območij, ki
so napajana z neustrezno električno energijo bo potrebno
zgraditi transformatorske postaje s priključnimi 20 kV vodi
in nizkonapetostnimi priključki. Pri posameznih objekti, ki so
zelo oddaljeni od transformatorske postaje, pa je dovoljeno
napajanje z agregatom.
45. člen
Nadzemni komunalni in energetski objekti morajo biti
postavljeni nevpadljivo, kjer je to mogoče. Nadzemni objekti
morajo biti arhitekturno oblikovani in prilagojeni sosednjim
objektom. Postavitev nadzemnih in podzemnih vodov, ki posegajo na kulturno dediščino je izjemoma možna v skladu s
kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem,
ki jih izda pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine. Pod
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istimi pogoji so dovoljeni posegi v območju naravne dediščine- v skladu z naravovarstvenimi pogoji in naravovarstvenim
soglasjem, ki jih izda pristojni zavod za varstvo naravne
dediščine.
46. člen
Na območjih, kjer pitne vode primanjkuje, je potrebno
urediti kapnice, ki bi služile tudi za napajanje živine in rezervno požarno vodo.
Kanalizacija zaselkov in naselij naj bo urejena s septičnimi jamami (nepretočne, vodotesne, troprekatne greznice).
Obstoječe in predvidene objekte je potrebno priključiti
na komunalno in energetsko infrastrukturo, poteki komunalnih in energetskih vodov morajo biti med seboj usklajeni.
Kanalizacijsko omrežje
Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, ki je vezano na čistilno napravo. Na območjih
varstvenih pasov vodnih virov mora biti grajena vodotesna
kanalizacija. Kolikor javna kanalizacija ni zgrajena, je možno
sanitarne in tehnološke vode zadrževati v greznicah, ki jih
prazni in vsebino na ustrezno opremljeno deponijo razvaža
pooblaščena organizacija. Pri tem je potrebno upoštevati
ukrepe za zaščito vodnih virov in navodila za gradnjo gnojišč
in greznic.
Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija
motorni promet, je potrebno speljati preko lovilcev olj in maščob v kanalizacijsko omrežje ali ponikalnico. Meteorne vode
z drugih utrjenih površin, zelenih površin in streh je potrebno
speljati v ponikalnico oziroma odprte jarke. Vse garaže morajo biti opremljene z lovilcem olj in maščob.
Vodovodno omrežje
Predvidene vodovode je praviloma potrebno graditi ob
obstoječih in predvidenih cestah. Do izgradnje vodovodnega
omrežja je možna začasna vodo oskrba iz kapnic.
Električno omrežje
Posege v varovalnih pasovih daljnovodov je možno
izvajati le s soglasjem upravljalca električnega omrežja.
Javna razsvetljava
Ob glavnih prometnicah je treba zgraditi javno razsvetljavo, ki bo zagotavljala minimalne vrednosti srednje osvetljenosti v skladu s tehničnimi predpisi z ozirom na gostoto
prometa.
Kabelsko razdelilni sistem
Za sprejem televizijskih in radijskih signalov prek satelita in distribucijo signala se dopušča gradnja razdelilno
kabelskega omrežja.
MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
47. člen
Posegi v prostor so dopustni le, če ne povzročajo v
okolju večjih motenj, kot so s predpisi dovoljene. Pri vseh
posegih je potrebno upoštevati normativne določbe glede
zaščite okolja, to je varovanje okolja pred prekomernimi nivoji
hrupa, elemente naravne osvetlitve in osončenja bivalnih
prostorov. Obstoječe objekte in dejavnosti, ki teh meril ne
dosegajo, je potrebno sanirati.
Varstvo zraka
Vsi viri onesnaženja morajo biti grajeni, opremljeni in
vzdrževani tako, da se upoštevajo elementi varovanja okolja pred prekomernimi emisijami onesnaževanja zraka ne
izpuščajo v zrak večjih koncentracij škodljivih snovi, kot je
to določeno s predpisi in drugimi pravnimi akti s področja
varstva okolja. Pri tem se upošteva roža vetrov.
Varstvo pred hrupom
Objekti obstoječih in predvidenih obrtnih in proizvodnih
dejavnosti morajo biti locirani tako, da se emisije ne širijo
neposredno v smeri stanovanjskih območij.
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Varstvo voda in vodnih virov
Pri vseh posegih je potrebno upoštevati določila veljavnega odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine
Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št.
5/97). Pri vsakem poseganju v prostor se upošteva zakonodaja s tega področja.
V skladu z 86. členom Zakona o vodah, ZV-1 (Uradni
list RS, št. 67/02) so na poplavnem območju prepovedane
vse dejavnosti in vsi posegi, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv
vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni
varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
Zacevljanje in prekrivanje vodotokov je strogo prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop
oziroma prehod preko potoka, v primeru, da gre za objekte
javne prometne infrastrukture (mostovi, propusti na javnih
cestah).
Lokalna skupnost po 92. členu ZV-1 skrbi za varstvo
pred škodljivim delovanjem voda v ureditvenih območjih naselij, kar zajema zlasti ukrepe za zmanjševanje odtoka padavinskih voda in urbanih površin in ukrepe za omejevanje
izlitja komunalnih in padavinskih voda.
Varstvo tal in odstranjevanje odpadkov
Saniranje odlagališč odpadkov se izvede po navodilih
pristojnih inšpekcijskih služb.
Vsa skladišča tekočih goriv in naftnih derivatov morajo
biti izvedena na način, ki onemogoča izliv v vodotoke oziroma podtalnico. V proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah
so dovoljeni samo posegi, ki prekomerno ne onesnažujejo
zraka, površinske in podtalne vode.
Divja odlagališča je potrebno sanirati z izgradnjo vodotesnih betonskih smetiščnih jam, oziroma odvozom vseh
odpadkov na ustrezno deponijo.
Varstvo pred požarom
Urgentne poti morajo biti speljane v skladu s predpisi.
Protipožarni hidranti morajo biti v ustrezni medsebojni razdalji, zagotovljena mora biti zadostna količina vode.
V naseljih, kjer vodovodno omrežje ne zagotavlja zadostne rezerve požarne vode, je potrebno urediti požarne bazene ali zagotoviti dostop do površinskih vodotokov, ob pogojih
požarne inšpekcije. Pri vseh obstoječih in novih objektih, je
obvezno upoštevati veljavno zakonodajo s področja varstva
pred požarom.
MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO NARAVNE
IN KULTURNE DEDIŠČINE
48. člen
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati določila veljavnih odlokov o razglasitvi naravne in kulturne
dediščine v Občini Ivančna Gorica.
Posegi na območja, kjer veljajo pogoji varstva naravne
in kulturne dediščine, je možno izvajati samo pod pogoji in v
skladu s smernicami pristojne službe za varstvo naravne in
kulturne dediščine.
Ohranjanje narave
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in
zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti
navedeni v strokovnem gradivu Naravovarstvene smernice
za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev
za plansko celoto IV-Šentvid pri Stični III/1, III/2, III/3 (ZRSVN, OE Ljubljana, januar 2005), ki so priloga temu odloku
in se hranijo na sedežu občine Ivančna Gorica.
Zavarovana območja:
Zaboršt pri Šentvidu – lipi pri Grajžarju (evid. št. 3584)
Praproče pri Temenici (evid. št. 7941)
Glogovica – lipa pri Pečku (evid. št. 7945)
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Naravne vrednote:
Zaboršt pri Šentvidu – lipi pri Grajžarju (evid. št. 3584)
Pod Steno (evid. št. 3599)
Temenica – povirni del (evid. št. 3699)
Dob pri Šentvidu – ponori Šentpavelščice (evid. št.
7654)
Loka pri Pristavlji vasi – plitvi kras (evid. št. 7674)
Praproče pri Temenici – vrbi (evid. št. 7941)
Glogovica – lipa pri Pečku (evid. št. 7945)
Dob – Glogovica – gozdni otok (evid. št. 7946)
Šentvid pri Stični- gozdni otok (evid. št. 7947)
Male Pece-dobrava (evid. št. 7948)
Bukovica (evid. št. 8016)
Bratnica (evid. št. 8018)
Varstvo kulturne dediščine
Sestavni del odloka je evidentirana kulturna dediščina,
ki je navedena v Strokovnih podlagah s področja varstva
kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ivančna Gorica (ZVKDS, OE Ljubljana 2001). Vse
enote kulturne dediščine so razvidne tudi iz grafičnega
dela PUP.
Pred vsakim posegom v objekt ali območje kulturne
dediščine je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne
dediščine, potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda za varstvo
kulturne dediščine. Enako je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine tudi pred načrtovanjem
gradenj in prostorskih ureditev, ki lahko vplivajo na režim
varstva, ohranjanja in vzdrževanja nepremične kulturne
dediščine.
Na objektih in območjih kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturne spomenike so posegi dovoljeni v skladu
z zakonskimi določili oziroma z določili razglasitvenega dokumenta.
KONČNE DOLOČBE
49. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3 (Uradni list RS, št. 1/01,
92/05, Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 6/01, 2/02,
3/03) ter Odlok o pomožnih objektih, napravah in posegih v
prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni
vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/97, 7/99, 3/01). Do
izdelave predvidenih prostorsko izvedbenih načrtov veljajo
določila tega odloka.
50. člen
Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled v prostorih
Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica in
na Upravni enoti Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.
51. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne
inšpekcijske službe.
52. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0005/00
Ivančna Gorica, dne 9. februarja 2006
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.
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857.

Sklep o uvrstitvi delovnih mest direktorjev
oseb javnega prava z območja Mestne občine
Koper v plačne razrede

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 –
ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05,
103/05 in 12/06) ter prejetih soglasij pristojnih ministrstev
izdajam, v zvezi z uvrstitvijo delovnih mest direktorjev oseb
javnega prava, katerih ustanoviteljica in pretežni financer je
Mestna občina Koper v plačne razrede

SKLEP
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb
javnega prava z območja Mestne občine Koper v
plačne razrede
1.
Delovna mesta direktorjev oseb javnega prava se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
– delovno mesto direktorja javnega zavoda Gledališče
Koper – Teatro Capodistria v 47. plačni razred,
– delovno mesto direktorja Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Koper v 45. plačni razred,
– delovno mesto direktorja Javnega zavoda Gasilska
brigada Koper v 47. plačni razred.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
1. 3. 2006.
Št. K1104-6/2005
Koper, dne 10. februarja 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 11, quinto comma, della Legge
sulle retribuzioni nel pubblico settore (Gazzetta ufficiale della
RS, n. 80/05 – ZSPJS-UPB4) e dell’articolo 4, primo comma,
dell’Ordinanza sui salari dei dirigenti nel settore pubblico
(Gazzetta ufficiale della RS, n. 73/05, 103/05 e 12/06), in virtù
degli assensi dei ministeri competenti riguardo alla classificazione in categorie salariali dei ruoli di dirigenti degli enti di
diritto pubblico il cui fondatore e finanziatore prevalente è il
Comune città di Capodistria, emetto la seguente
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2.
La presente delibera ha effetto il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
di Slovenia e si applica a decorrere dal 1. 3. 2006.
Numero: K1104-6/2005
Capodistria, 10. 2. 2006
Sindaco
del Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič

NOVO MESTO
858.

Na podlagi 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega
podjetja CeROD, d.o.o. (Uradni list RS, št. 65/05), 52. člena
Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja CeROD, d.o.o. in
predloga Sveta županov družbe CeROD, d.o.o. z dne 22. 2.
2006, je skupščina družbe CeROD, d.o.o., Podbevškova
ulica 12, 8000 Novo mesto, dne 22. 2. 2006 sprejela

SKLEP
o cenah za opravljanje storitev odlaganja
odpadkov družbe CeROD, d.o.o.
1. člen
S tem sklepom se določijo cene za opravljanje storitev odlaganja odpadkov družbe CeROD, d.o.o.
2. člen
Cene odlaganja odpadkov:
a) Cena odlaganja komunalnih odpadkov, ki se pojavljajo pri opravljanju dejavnosti Javne gospodarske službe:
10.300,00 SIT/t
b) Cena odlaganja komunalnih odpadkov za ostale
uporabnike iz klasifikacijske skupine 20:
18.200,00 SIT/t
c) Cena odlaganja mešanih gradbenih odpadkov in
odpadkov pri rušenju objektov pod klasifikacijsko številko
17 09 04:
12.350,00 SIT/t
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

DELIBERA
sulla classificazione in categorie salariali dei
ruoli di dirigenti degli enti di diritto pubblico
operanti nella circoscrizione del Comune città di
Capodistria
1.
I ruoli dei dirigenti degli enti di diritto pubblico sono
classificati come segue:
– dirigente dell’ente pubblico Gledališče Koper – Teatro
Capodistria, 47ª categoria salariale,
– dirigente del Fondo alloggi pubblico del Comune città
di Capodistria, 45ª categoria salariale,
– dirigente dell’ente pubblico Squadra dei vigili del fuoco di Capodistria, 47ª categoria salariale.

Sklep o cenah za opravljanje storitev
odlaganja odpadkov družbe CeROD, d.o.o.

CeROD, d.o.o.
Direktor
Franc Klobučar l.r.

POSTOJNA
859.

Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05,
uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sek-
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torju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05) izdajam v zvezi
z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače
ravnateljev/direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Postojna, naslednji

SKLEP
o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
Delovno mesto direktorice javnega zavoda KNJIŽNICA BENA ZUPANČIČA POSTOJNA se za določitev osnovne plače uvrsti v 45. plačni razred.
Delovno mesto direktorice javnega zavoda LJUDSKA
UNIVERZA POSTOJNA za določitev osnovne plače uvrsti
v 49. plačni razred.
Delovno mesto ravnatelja javnega zavoda VRTEC POSTOJNA se za določitev osnovne plače uvrsti v 45. plačni
razred.
Št. 11001-6/2004-3
Postojna, dne 29. novembra 2005
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

Št.

Odlok o turistični taksi na območju Občine
Razkrižje

Na podlagi 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 14. člena Statuta
Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04)
je Občinski svet Občine Razkrižje na 19. redni seji dne
29. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o turistični taksi na območju Občine Razkrižje
1. člen
S tem odlokom se določa način in višina pobiranja
turistične takse na območju Občine Razkrižje.
2. člen
Na območju Občine Razkrižje se za začasno bivanje
turistov plačuje turistična taksa. Turistična taksa je pavšalni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju
izven svojega stalnega bivališča.
3. člen
Turistična taksa na območju Občine Razkrižje se
določa v višini 9 točk na dan.
Vrednost točke turistične takse znaša 22 tolarjev in jo
v skladu z zakonom enkrat letno uskladi vlada RS.
4. člen
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev
za prenočevanje.
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki ter sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično
takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev
za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Turistična taksa za prenočitev turista se pobira in odvaja
tudi v primeru, če mu ni bilo zaračunano plačilo storitev za
prenočevanje.
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Osebe iz prejšnjega odstavka morajo voditi evidenco
o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s
predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča.
5. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki je namenjen za
izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu, opredeljenih v veljavnem zakonu na področju turizma.
6. člen
Oprostitve plačila takse, delne oprostitve oziroma
zmanjšana plačila turistične takse so oproščene osebe
navedene v veljavnem zakonu.
7. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse
ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ.
Nadzor lahko opravlja tudi pristojni občinski inšpektor.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-05/05-1
Šafarsko, dne 29. decembra 2005
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

RAZKRIŽJE
860.
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Odlok o spremembah Odloka o oprostitvi
plačila občinskih prispevkov za družine z
dvema ali več otroki

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 29/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 28/01), Odloka o oprostitvi plačila
občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki
(Uradni list RS, št. 35/03, 137/04) in 14. člena Statuta
Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04)
je Občinski svet Občine Razkrižje na 20. redni seji dne
21. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o oprostitvi plačila
občinskih prispevkov za družine z dvema ali
več otroki
1. člen
Doda se novi 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Fizične osebe, ki bodo v letu 2006 gradile stanovanjske objekte, so samo v tem letu v celoti oproščene
plačila sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnih
zemljišč.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-01/06-1
Šafarsko, dne 21. februarja 2006
Župan
Občina Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

Stran

2352 /
862.
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Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini
Razkrižje za leto 2006

Na podlagi 6. in 14. člena Statuta Občine Razkrižje
(Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04) in 4. člena Odloka
o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer (Uradni list
RS, št. 30/96), ki se na podlagi 50. člena Statuta Občine
Razkrižje do uveljavitve lastnih predpisov uporabljajo na
območju Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01,
38/04), je Občinski svet Občine Razkrižje na 20. redni seji
dne 21. februarja 2006 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni, stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in
vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje
za leto 2006

Uradni list Republike Slovenije
lorizirajo skladno z indeksi rasti cen gradbenih storitev v
stanovanjski gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Po uveljavitvi tega sklepa preneha veljati sklep o
povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini
Razkrižje za leto 2005 (Uradni list RS, št. 43/05).
Št. 352-01/06-2
Šafarsko, dne 21. februarja 2006
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

1. člen
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske
površine na območju Občine Razkrižje na dan 31. 12.
2005 znaša 149.765 SIT.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Razkrižje znašajo 15% gradbene vrednosti objekta, in sicer:
– 8% od vrednosti objekta znašajo stroški kolektivne
komunalne opreme ali 11.981,20 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine,
– 7% od vrednosti objekta znašajo stroški individualne komunalne opreme ali 10.483,60 SIT za m2 uporabne
stanovanjske površine.
Fizične osebe, ki bodo v letu 2006 gradile stanovanjske objekte, so v tem letu v celoti oproščene plačila
stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč.
3. člen
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi od povprečne gradbene cene določene v 1. členu tega sklepa
in znaša:
– v strnjenih naseljih (Gibina, Šafarsko, Razkrižje in
Veščica) 0,8% ali 1.198,10 SIT za m2,
– na območju razpršene gradnje (Kopriva in Šprinc)
0,6% ali 898,10 SIT za m2.
Občinski svet Občine Razkrižje lahko ceno m2 stavbnega zemljišča izjemoma zniža, vendar največ za 50%
vrednosti cene iz prejšnjega odstavka tega člena.
Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka za stavbna zemljišča v stanovanjski coni Gibina, ki so v lasti občine, veljajo naslednje olajšave in oprostitve:
– družine, ki imajo 3 ali več otrok, imajo 95% popusta
od vrednosti zemljišča,
– družine, ki imajo 2 otroka, imajo 85% popusta od
vrednosti zemljišča,
– družine, ki imajo 1 otroka, imajo 75% popusta od
vrednosti zemljišča,
– družine, ki nimajo otrok, imajo 55% popusta od
vrednosti zemljišča.
Podrobnejše pogoje določi občinski svet z javnim
razpisom.
4. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se med letom va-

ROGAŠKA SLATINA
863.

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije
Občine Rogaška Slatina

Na podlagi 30. člena in petega odstavka 41. člena
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 100/05 –
UPB1), Ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine
Rogaška Slatina z dne 26. 1. 2006, št. 06202-009-01/2005
ter na podlagi rezultatov glasovanja na rednih volitvah za
člane Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina, ki je bilo
10. 11. 2002, je Občinska volilna komisija Občine Rogaška
Slatina na korespondenčni seji dne 13. 2. 2006 sprejela

ugotovitveni sklep
Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina
ugotavlja:
– da je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na
29. redni seji dne 25. 1. 2006 sprejel sklep, da so nastali
zakonski razlogi za prenehanje mandata članici Občinskega sveta mag. Naniki Čakš. Sklep je postal pravnomočen
dne 7. 2. 2006;
– da mandat člana Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina preide na naslednjega kandidata z Nestrankarske liste v 2. volilni enoti;
– da je naslednja kandidatka na listi kandidatov Nestrankarske liste v 2. volilni enoti za člane Občinskega
sveta, Magdalena Plavčak, roj. 14. 5. 1960, stanujoča
Žibernik 13, Rogaška Slatina;
– da je kandidatka podala pisno izjavo, da sprejema mandat članice Občinskega sveta Občine Rogaška
Slatina.
Št. 032-0003/2006
Rogaška Slatina, dne 13. februarja 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Rogaška Slatina
Milan Birsa l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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SEVNICA
864.

721 Prihodki od prodaje zalog

Odlok o rebalansu A proračuna Občine
Sevnica za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 5. izredni
seji dne, 16. 2. 2006, sprejel

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2006
(Uradni list RS, št. 120/05) se spremeni 2. člen tako, da
se glasi:
Proračun Občine Sevnica za leto 2006 je določen v
naslednjem obsegu:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupine kontov
I.

70

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.484.666

DAVČNI PRIHODKI

1.105.956

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

1.493.134

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.371.351

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

774.050

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

177.012

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

23.497

402 Izdatki za blago in storitve

41

409 Rezerve

80.000

TEKOČI TRANSFERI

704 Domači davki na blago in
storitve

109.158

4.000

712 Denarne kazni

1.350

413 Drugi tekoči domači transferi

43

50.220

714 Drugi nedavčni prihodki

221.055

KAPITALSKI PRIHODKI

140.517

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

42

13.020

III.

482.841
10.700

411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

0

3.406.462

403 Plačila domačih obresti

108.752

711 Takse in pristojbine

121.783

II.

703 Davki na premoženje

102.085

127.497

0

410 Subvencije

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

0

730 Prejete donacije iz domačih
virov

888.046

378.710

2353

0

700 Davki na dohodek in dobiček

NEDAVČNI PRIHODKI

Stran

PREJETE DONACIJE

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

proračun leta
2006
3.118.317

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

72

73

(v tisočih
tolarjev)

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

706 Drugi davki
71

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

74

ODLOK
o rebalansu A proračuna Občine Sevnica
za leto 2006

A)
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1.066.551
64.000
561.556
55.323
385.672

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.386.883

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

1.386.883

INVESTICIJSKI TRANSFERI

178.978

431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

125.479

432 Investicijski transferi proračunskim upor.

53.499

PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

-288.145

Stran
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B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

(v tisočih
tolarjev)

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

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

0

44.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

VI.

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

0

C)

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

310.000

50

ZADOLŽEVANJE

310.000

500 Domače zadolževanje

310.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

24.358

55

ODPLAČILA DOLGA

24.358

550 Odplačila domačega dolga

24.358

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)

-2.503

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

285.642

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

288.145

(v tisočih
tolarjev)

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe
in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
in podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Sevnica.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0030/2006
Sevnica, dne 16. februarja 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

ŠKOCJAN
865.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o grbu in zastavi Občine Škocjan

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 37/99, 51/01 in 44/03) je Občinski svet Občine
Škocjan na 26. redni seji dne 31. januarja 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu
in zastavi Občine Škocjan
1. člen
V Odloku o grbu in zastavi Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 43/96) se v celoti črta 6. člen in se nadomesti z
novim besedilom, kakor sledi:
»Na zelenem ščitu se preko modrine pne zlasti most
v dveh lokih, nad njim lebdi zlati grozd z devetimi jagodami
in s po eno zlato trtno vitico na vsaki strani grozda.
Predstavitev grba – blazon:
Grb Občine Škocjan je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Zeleno osnovo ščita ločuje
srebrna valovnica od modrine na njegovih spodnjih dveh
petinah ščita; iz modrine se v zeleno dvigajo trije zlati,
zgoraj polkrožni temeljni oporniki mostu, postavljeni v prvi
rob ščita, v sredino polja in v zadnji rob ščita na srebrno
valovnico, preko katerih se pneta dva zlata, iz klesancev
zidana loka, ki tvorita osnovo zlatemu mostu s trikrat prekinjeno zidano ograjo.
Nad mostom lebdi zlati vinski grozd iz devetih jagod s
po eno zlato trtno vitico na vsaki strani grozda.
Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih,
lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, miniaturi pečatne grafike in v barvah, skupaj z barvnimi kodami
v »pantone« in v »cmyk«-u, so sestavni del mape »DOS«,
ki je priloga tega odloka.«

dnjo:

2. člen
Črta se vsebina 10. člen in se nadomesti z nasle-

Zastava Občine Škocjan je rumene in zelene barve
z rumenim mostom na dveh lokih v zelenem polju, nad
mostom lebdi zlati grozd iz devetih jagod.
Opis zastave: Zastavina ruta je pravokotne oblike,
razmerje višine »H« proti dolžini »L« je 1: 2,5 (ena proti
dve celi in pet desetin), s tem da je njena ruta razdeljena
vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka
dela.
V sredinski horizontali prvega zelenega kvadratnega dela zastavine rute, lebdi atribut iz občinskega grba:
rumen obris mostu na dveh iztegnjenih lokih, ki slonita
na dveh stranskih polovičnih in srednjim celim temeljnim
stebru; zgoraj polkrožno zaključeni rumeni stebri rastejo

Uradni list Republike Slovenije

Št.

iz bele horizontalne valovnice, nad sredino mosta lebdi
rumeni vinski grozd, sestavljen iz devetih jagod ter po eno,
simetrično na vsako stran grozda postavljeno trtno vitico.
Višina, oziroma širina sestavljenega atributa znaša
5/7 (pet sedmin) stranice temeljnega kvadratnega polja na
prvem delu zastavine rute.
Preostali vetrni del zastavine rute je barvam v prvem
kvadratu identičnih barv, sicer pa v celoti horizontalno dvakrat deljen na rumeni, srednje polje pa je v zeleni barvi.
Detaljni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih
barv, so sestavni del tega odloka.
3. člen
Prehodno obdobje za zamenjavo občinskih simbolov
traja dve leti od uveljavitve tega odloka.
4. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o grbu
in zastavi Občine Škocjan začne veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu RS.
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RAČUN FINANCIRANJA

VII.

Zadolževanje

70.200

VIII.

Odplačilo dolga

61.250

IX.

Neto zadolževanje

X.

Zmanjšanje oziroma povečanje
sredstev na računu

–1.515

XI.

Neto financiranje

47.715

8.950

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 40305-0002/2005-003
Štore, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l.r.

867.

Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Štore v letu 2006

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 100/00 in 51/02), 33. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02)
in 30. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99
in 112/00) je župan Občine Štore dne 15. 12. 2005 sprejel

ŠTORE
866.

Stran

C)

Št. 030-0001/2006
Škocjan, dne 31. januarja 2006
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

22 / 28. 2. 2006 /

Odlok o rebalansu proračuna Občine Štore
za leto 2005

Občinski svet Občine Štore je na podlagi 40. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, z
vsemi dopolnitvami) ter Statuta Občine Štore (Uradni list
RS, št. 66/99, 112/00 in 5/03) na 16. redni seji dne 21. 12.
2005 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Štore za leto
2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Štore za leto 2005
(Uradni list RS, št. 18/05) se spremeni 2. člen tako, da
se glasi:
Proračun Občine Štore za leto 2005 se določi v naslednjih zneskih:

SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Štore v letu 2006
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Štore za leto 2006, se
financiranje potreb proračunskih porabnikov začasno nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2005, vendar
najdlje do 31. 3. 2006.
2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne
namene upoštevati toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno uporabljenih v istih obdobjih po proračunu za
leto 2005. V okviru začasnega financiranja se dovoljuje
financiranje investicij v teku.
3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega financiranja so sestavni del občinskega proračuna za leto 2005.

A)

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV

I.

Prihodki

669.076

II.

Odhodki

716.791

III.

Proračunski primanjkljaj

–47.715

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

37.250

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

0

VI.

Prejeta minus dana posojila in
sprememba kapitalskih deležev

37.250

4. člen
Pri izvajanju začasnega financiranja se smiselno upoštevajo določbe Odloka o proračunu Občine Štore za leto 2005.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
s 1. 1. 2006.
Št. 41101-0013/2005-005
Štore, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l.r.

Stran
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868.

Pravilnik o postopku za izbiro in merilih
za sofinanciranje programov na področju
socialnega varstva v Občini Trebnje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet Občine Trebnje
na 22. seji dne 7. 2. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje
programov na področju socialnega varstva v
Občini Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
Ta pravilnik določa izvajalce letnega programa socialnega varstva drugih ranljivih skupin ter podporo posebnim
skupinam (v nadaljevanju: letni program), pogoje in merila
za sofinanciranje izbranih letnih programov, ki so v javnem
interesu, in spremljanje namenske porabe sredstev.
Sredstva za izvajanje letnega programa socialnega varstva drugih ranljivih skupin ter podpora posebnim skupinam
Občine Trebnje se zagotavljajo iz proračuna Občine Trebnje.
II. LETNI PROGRAM SOCIALNEGA VARSTVA
2. člen
(letni program)
Izvajanje programov na področju socialnega varstva
drugih ranljivih skupin ter podpora posebnim skupinam se
določi z letnim programom, ki ga sprejme Občinski svet
Občine Trebnje.
Letni program določa programe socialnega varstva drugih ranljivih skupin ter podpora posebnim skupinam, ki se
sofinancirajo iz javnih sredstev ter obseg in vrsto dejavnosti,
potrebnih za njegovo uresničevanje. Potrebna sredstva za
izvedbo letnega programa socialnega varstva drugih ranljivih
skupin ter podpora posebnim skupinam se zagotavljajo v
proračunu Občine Trebnje.
Za uresničevanje programov javnega interesa v socialnem varstvu drugih ranljivih skupin, ki je podrobneje opredeljen z letnim programom, se zagotavljajo javna sredstva za
sofinanciranje naslednjih programskih sklopov:
1. PROGRAMI NA PODROČJU HUMANITARNE
DEJAVNOSTI, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam
z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov
in drugi programi pomoči invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter
pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam
s posebnimi potrebami ter drugi programi pomoči osebam s
posebnimi potrebami ter njihovim družinam;
– programi za kronične bolnike, ki s svojo dejavnostjo
skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v
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življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti
življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost.
2. PROGRAMI ZA DELO Z ZASVOJENIMI, in sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora,
zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, urejanje,
rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni ozaveščanju in
zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
3. PREVENTIVNI PROGRAMI, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo
za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in
mladostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje nasilja v
družinah;
– programi za usposabljanje in razvoj mreže prostovoljcev;
– preventivni programi za družine;
– drugi programi, ki so predlagani na podlagi analiziranih potreb in izraženih socialnih težavah;
– projekt ˝Trebnje zdrava občina – občina dobrih
medčloveških odnosov˝.
Programi, ki so v posebnem interesu Občine Trebnje,
so naslednji:
– Trebnje zdrava občina – občina dobrih medčloveških odnosov;
– tradicionalno letovanje zdravstveno in socialno
ogroženih otrok v okviru Centra za socialno delo Trebnje
in Območnega združenja Rdečega križa Trebnje;
– programi, ki jih za takšne določi občinski svet s
posebnim sklepom.
Za uresničevanje programov javnega interesa v socialnem varstvu posebnim skupinam, ki je podrobneje
opredeljen z letnim programom, se zagotavljajo javna
sredstva za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Občini Trebnje:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo
za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;
– program obdaritve starejših za nov leto in jubilantov;
– drugi programi, ki so predlagani na podlagi analiziranih potreb in izraženih socialnih težavah.
3. člen
(izvajalci letnega programa)
Izvajalci letnega programa socialnega varstva drugih
ranljivih skupin na nivoju lokalne skupnosti so:
a) javni socialnovarstveni zavodi,
b) dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Trebnje, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
c) humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe ter verske skupnosti, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega
varstva,
d) organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih občanov,
e) invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne
socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih
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invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov Občine Trebnje,
f) druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali
občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za
občane Občine Trebnje,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine
Trebnje za občane Občine Trebnje, razen invalidskih in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo
člane na področju regije (v tem primeru se upošteva število
članov iz Občine Trebnje),
b) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na področju socialnovarstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi
organizacijami na izbranem področju,
f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno delovanje
na področju, na katero se prijavljajo v okviru socialno
varstvenega razpisa,
g) prijavljajo program socialnega varstva ali projekt,
ki je predmet javnega razpisa, in imajo izdelano finančno
konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo…).
Izvajalci letnega programa posebnih skupin na nivoju
lokalne skupnosti so:
– društva upokojencev, ki imajo sedež v Občini Trebnje.
Vsi prijavitelji morajo:
1. prijaviti program, ki je predmet razpisa,
2. program izvajati v skladu s kodeksom etičnih načel
v socialnem varstvu,
3. imeti načrt izvajanja programa, ki vsebuje vse elemente, zahtevane v razpisni dokumentaciji,
4. imeti izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni
prihodki in odhodki za izvedbo programa.
Status izvajalca si subjekti pridobijo s pogodbo o izpeljavi letnega programa, ki jo sklenejo z občino.
III. POSTOPEK IZBORA
4. člen
Občina Trebnje prične s postopkom izbora izvajalcev
letnega programa in s sofinanciranjem izvajanja letnega
programa, ki ga sprejme Občinski svet Občine Trebnje, če
so sredstva za sofinanciranje izvajanja letnega programa
predvidena v proračunu Občine Trebnje za tekoče leto.
Izvajalce letnega programa v Občini Trebnje izbere
občinski svet, na podlagi javnega razpisa, v skladu s tem
pravilnikom.
5. člen
Postopek javnega razpisa za izbor izvajalcev vodi
strokovna služba Občine Trebnje, pristojna za področje
socialnega varstva (na nadaljevanju: strokovna služba).
Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa mora biti objavljen najmanj enkrat letno v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma drugem uradnem glasilu Občine Trebnje.
6. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– predmet javnega razpisa,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
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– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena
sredstva porabljena,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa.
7. člen
Z dnem objave javnega razpisa je zainteresiranim
omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo in dvig razpisne dokumentacije.
8. člen
Vloga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v
objavi javnega razpisa.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, z
navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se zapečatena vrne vlagatelju.
9. člen
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba.
V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– datum dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena in nazivi vlagateljev, navedenih po vrstnem
redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vloge. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo
naveden v pozivu, se s sklepom zavržejo.
10. člen
Strokovna služba opravi pregled popolnih vlog in
vlog, ki so bile v roku dopolnjene, ter jih oceni na podlagi
pogojev in meril, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
Na podlagi ocene vlog strokovna služba pripravi
predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži
Občinskemu svetu, ki o tem odloči s sklepom. Mnenje k
predlogu poda pristojna komisija za področje socialnega
varstva, imenovana s strani župana.
11. člen
Občinska uprava je dolžna v roku, ki je bil naveden v
objavi javnega razpisa, obvestiti vse vlagatelje o odločitvi
občinskega sveta.
IV. SKLENITEV POGODBE Z IZVAJALCI LETNEGA
PROGRAMA
12. člen
Za sofinanciranje izbranih letnih programov se sklene
pogodba med občino in izvajalcem.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov izvajalca,
– vsebina in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– pričakovani dosežki,
– višina dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
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– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi
sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.

– v celotni vrednosti programa bo priznano največ
do 10% administrativnih stroškov (stroški, ki zagotavljajo
delovanje izvajalca, npr: PTT storitve, pisarniški material,
računovodske storitve…).

13. člen
Občinska uprava bo hkrati z obvestilom o odločitvi
občinskega sveta pozvala vlagatelje k podpisu pogodbe.
Če se vlagatelj v roku 30 dni ne odzove na poziv, se
šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.

16. člen
Način spremljanja izvajanja letnega programa in spremljanja namenske porabe sredstev se natančneje določita
v pogodbi, kakor izhaja iz 12. člena tega pravilnika.

V. SPREMLJANJE NAMENSKE PORABE SREDSTEV IN
IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA
14. člen
Občina spremlja namensko porabo sredstev, pričakovane dosežke in izvajanje letnega programa:
– z dokazili, ki jih mora izvajalec predložiti o porabi
sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa,
– z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo
sredstev,
– s poročili o poteku izvajanja letnega programa in
porabi sredstev.
15. člen
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika,
so namenjena za sofinanciranje:
– stroškov izvedbe programov in projektov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot razvojne in dopolnilne programe ter programe rehabilitacij, pomembne za lokalno
skupnost (stroškov dela in materialni stroški, vezani na
izvajanje programa, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh
oblik dela izven zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja, stroški supervizije za strokovne delavce in materialni
stroški in nagrade v zvezi z delom prostovoljcev, strokovnega gradiva za izvedbo programa, stroškov uporabe
objekta za izvedbo programa, didaktični stroški za udeležence, stroški administracije v zvezi z izvedbo prijavljenega programa, stroški prehrane uporabnikov in izvajalcev,
kolikor program poteka več kot 4 ure neprekinjeno),
– tistih programov in projektov, za katere se finančna
sredstva ne morejo pridobiti iz drugih naslovov.
Strokovna služba bo pri pripravi predloga sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma programov, upoštevala
upravičenost posameznega stroška za izvajanje ter primerjavo višine stroškov na uporabnika med posameznimi
istovrstnimi programi oziroma projekti.
Strokovna služba pri pripravi predloga sofinanciranja
izbranih izvajalcev oziroma programov, ne bo upoštevala
tistih odhodkov, ki jih Občina Trebnje v skladu s svojo
usmeritvijo ne more sofinancirati (npr. osnovni pogoji za
delo izvajalca, investicije itd). Odhodki bodo ocenjeni v
skladu z merili razpisa in glede na njihov pomen za izvajanje.
Prav tako bo strokovna služba po proučitvi prijav na
razpis ter poročil o delovanju programa v preteklem letu
(če se je izvajal in sofinanciral s strani Občine Trebnje),
ocenila nujen obseg materialnih stroškov programa. Pri
odmeri višine sredstev bo upoštevala nujnost posameznega stroška za izvajanje programa ter primerjavo višine
stroškov na uporabnika med posameznimi istovrstnimi
programi. Poleg tega bo lahko pri posameznih vrstah
stroškov upoštevala naslednja merila:

VI. OBSEG IN MERILA ZA IZVAJANJE IN
SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA
17. člen
(merila)
Merila za izvajanje letnega programa na nivoju občine,
vsebujejo:
– splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka,
– dodatna merila, ki so opredeljena po posameznih
programskih sklopih,
– merila za sofinanciranje programov društev, ki nimajo
sedeža v Občini Trebnje.
Višina sofinanciranja posameznih programov se izračuna na podlagi točkovnega sistema iz tega pravilnika, sofinancira se do 50 odstotkov vrednosti posameznega izvedenega
programa, preostala sredstva mora izvajalec pridobiti sam
iz drugih virov. Izjema so nekateri občinski programi, ki so v
posebnem interesu Občine Trebnje in so opredeljeni v tem
pravilniku.
Vsak programski sklop iz 2. člena tega pravilnika se
oceni glede na merila, ki so določena v tem poglavju (splošna
in dodatna merila).
Pri društvih, ki nimajo sedeža dejavnosti v naši občini,
se pri programih, iz katerih ni razvidno, da se izvaja le za
naše občane, izračuna delež članov iz naše občine glede
na vse člane, nato pa se ta delež upošteva tudi med viri financiranja posameznega programa oziroma viri financiranja
vseh občin.
Višina sredstev za sofinanciranje programskih sklopov
se določi s proračunom Občine Trebnje in letnim programom
socialnega varstva. Vrednost točke se določi na podlagi prispelih programov in projektov, ki se prijavijo na javni razpis za
sofinanciranje socialnovarstvenih programov. Določi se tako,
da seštevek točk vseh programov predstavlja višino sredstev
posameznega programskega sklopa.
Vrednost sofinanciranja posameznega programa znotraj programskega sklopa ne sme presegati 50% ocenjene
vrednosti posameznega programa.
18. člen
Programi, ki pri enem izmed meril iz strani strokovne
utemeljenosti programa, jasno zastavljenih ciljev programa
in zagotavljanja doseganja zastavljenih ciljev ne bodo prejeli
točk, bodo izločeni iz nadaljnjega ocenjevanja.
19. člen
1. Splošna merila, ki veljajo za vse prijavljene programe oziroma projekte, so naslednja:
1.1. kvaliteta in realnost predloženega programa
(program ima postavljene jasne cilje, uporabniki programa so jasno opredeljeni, metode dela omogočajo
doseganje ciljev):
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a) strokovna utemeljenost programa:
Vsebinsko dobro pripravljen

Predstavljene metode dela in zagotavljajo doseganje zastavljenih
ciljev

DA

10

10

NE

0

0
Predstavljena strokovna izhodišča skupno število točk 15

Program temelji na analizah in ugotovitvah

5

Odstotek populacije, ki se vključuje

5

Učinki programa na uporabnika

5

b) program ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb svojih članov oziroma drugih uporabnikov

Cilji so jasno razvidni

Cilji so razvidni deloma

Št. točk

10

Cilji niso razvidni
5

0

c) čas izvajanja programa (št. ur vključenosti posameznega uporabnika na letnem nivoju)

80 ur ali več

Od 31 do 79 ur

Št. točk

Do 30 ur

20

10

5

d) odgovorni nosilec projekta ima ustrezno izobrazbo in izkušnje

Izpolnjuje oba pogoja
Št. točk

Izpolnjuje samo en pogoj
10

Ne izpolnjuje nobenega pogoja
5

0

e) reference ponudnika – čas izvajanja programa

Uspešno izvaja že več kot 5 let
Št. točk

Manj kot 5 let, vendar več kot 1 leto
10

Manj kot 1 leto

5

0

f) program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebuje elemente javnih služb s področja invalidske oziroma humanitarne socialnovarstvene dejavnosti

Program dopolnjuje dejavnosti v celoti
Št. točk

Le deloma

10

Ne dopolnjuje
5

0

1.2. sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu (program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije, izvajalci programa so pretežno prostovoljci)
a) program omogoča udeležencem samostojnejše in neodvisnejše življenje v okolju

Program omogoča v celoti

Omogoča le deloma

Št. točk

10

Ne omogoča
5

0

b) program vsebuje organizacijo predavanj, delavnic in drugih izobraževanj za člane oziroma za širšo okolico

Samo za člane
Št. točk

Tudi za širšo okolico
5

Ne vsebuje
10

0

c) sodelovanje prostovoljcev pri izvajanju programa (možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja ter število
ur prostovoljnega dela na prostovoljca na letnem nivoju – min. 40 ur)

Obseg ur prost. dela na prostovoljca
Št. točk

Nad 81 ur/leto

Od 40 do 80 ur/leto
10

Manj kot 40 ur/leto
5

0
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Več kot 5 prostovoljcev

Do 5 prostovoljcev

Št. točk

10

Prostovoljci ne sodelujejo
5

0

* za prostovoljca se šteje oseba, ki v programu opravi najmanj 40 ur prostovoljnega dela na leto
d) uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa:

DA

10

NE

0

e) izvajalec organizira dobrodelne prireditve ali sodeluje pri podobnih prireditvah na področju svojega delovanja

DA

10

NE

0

f) program prispeva k ozaveščanju in seznanjanju širše okolice s težavami, s katerimi se srečuje posamezna izključena
skupina prebivalstva, kamor sodi tudi izdajanje glasila oziroma drugega propagandnega materiala

Program v celoti izpolnjuje ta pogoj
Št. točk

Izpolnjuje ga le deloma
10

Ne izpolnjuje tega pogoja

5

0

g) program prispeva k boljši kakovosti življenja uporabnikov programa na področju naše občine (uporabnik se ponovno
vključuje v osnovne socialne skupine, učenje socialnih veščin – učenje vlog, razreševanje osebnih stisk, indentifikacija s spolom
(v primeru enostarševskih družin), aktiven in zdrav način preživljanja prostega časa, rehabilitacija v normalno življenje in delo,
izkustveno učenje, povečanje socialnega kapitala uporabnikov)

V celoti izpolnjuje ta pogoj
Št. točk

Deloma izpolnjuje ta pogoj
10

Ne izpolnjuje tega pogoja

5

0

1.3. finančna konstrukcija programa (program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov)
a) realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe programa v primerjavi z učinkovitostjo oziroma udeležbo je pregledna in jasna

Realna, pregledna in jasna v celoti
Št. točk

Realna, pregledna in jasna le deloma

10

Ni realna, pregledna in jasna
5

0

b) primerljivost stroškov programa glede na število udeležencev s stroški sorodnih programov:

So bistveno višji od stroškov sorodnih
programov
Št. točk

So bistveno nižji od stroškov sorodnih
programov
0

So primerljivi
10

5

1.4. program je v posebnem interesu Občine Trebnje

DA

40

NE

0

20. člen
2. Dodatna merila za izbor in ocenitev programov humanitarnih in invalidskih organizacij in društev, ki delujejo
v javnem interesu, ali verske skupnosti so naslednja:
2.1. kvaliteta in realnost predloženega programa:
a) ciljna skupina in razlogi zanjo so jasno opredeljeni
– več kot polovica članov je invalidov
10
– več kot polovica članov je z diagnozo posamezne bolezni oziroma predstavlja katero izmed drugih izključenih skupin
prebivalstva
10
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b) opredeljeno je število aktivnih udeležencev znotraj programa
Vključenih nad
50 udeležencev
Št. točk

Vključenih od 21 do 50
udeležencev

20

Vključenih do 20
udeležencev

10

Udeleženci so
jasno opredeljeni
5

Udeleženci niso
opredeljeni

10

0

c) opredeljeno je območje, ki ga izvajalec pokriva:

Prebivalci celotne Občine Trebnje
Št. točk

Vsaj ½ prebivalcev Občine Trebnje

20

Sorazmerni del prebivalcev Občine
Trebnje

10

5

d) izvajalec pri dodelitvi pomoči upošteva in pridobi mnenje oziroma se posvetuje s CSD in KORK

DA

10

NE

0

21. člen
3. Dodatna merila za izbor in ocenitev programov za starejše so naslednja:
V tem sklopu se oceni tudi programe posebnih skupin – upokojenska društva, ki imajo sedež v Občini Trebnje.
3.1. kvaliteta in realnost predloženega programa:
a) ciljna skupina in razlogi zanjo so jasno opredeljeni
– vsaj 90% članov spada v skupino ljudi, starih nad 65 let
– v skupino ljudi, starih nad 65 let, spada vsaj polovica članov

10
5

b) opredeljenost aktivnih udeležencev znotraj programa
Udeleženci so jasno opredeljeni

Udeleženci niso opredeljeni

Št. točk

10

0

c) program vsebuje organizacijo in izvajanje socialne in druge pomoči za starejše na domu, ki so zaradi starosti, bolezni in
onemoglosti potrebni pomoči

DA

20

NE

0

d) srečanja starostnikov s programom, ki zmanjšuje izključenost posameznih skupin prebivalstva, obdaritev jubilantov, novoletna obdaritev starostnikov nad 70 let in invalidov

DA

10

NE

0

22. člen
4. Dodatna merila za izbor in ocenitev programov za otroke in mladino so naslednja:
4.1. kvaliteta in realnost predloženega programa:
a) ciljna skupina in razlogi zanjo so jasno opredeljeni
Vsaj v 90% predstavljajo mladi, stari
od 15 do 26 let
Št. točk

Vsaj v 50% predstavljajo mladi,
stari do 26 let

10

Mladi, stari manj kot
15 let
5

10

b) opredeljeno je število aktivnih udeležencev znotraj programa

Nad 30 mladih
Št. točk

20

Od 11 do 30 mladih
10

Do 10 mladih

Udeleženci so jasno
opredeljeni
5

10

Udeleženci niso
opredeljeni
0
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23. člen
5. Dodatna merila za izbor in ocenitev programov za preprečevanje zasvojenosti so naslednja:
kvaliteta in realnost predloženega programa:
a) opredeljeno je število aktivnih udeležencev znotraj programa
Nad 20 udeležencev
Št. točk

Od 11 do 20 udeležencev

20

Do 10 udeležencev

Udeleženci so
jasno opredeljeni

10

5

Udeleženci niso
opredeljeni

10

0

24. člen
6. Dodatna merila za izbor in ocenitev programov za družine so naslednja:
6.1. kvaliteta in realnost predloženega programa:
a) opredeljeno je število aktivnih udeležencev znotraj programa
Nad 20 udeležencev
Št. točk

Od 11 do 20 udeležencev

20

Do 10 udeležencev
10

Udeleženci so
jasno opredeljeni
5

Udeleženci niso
opredeljeni

10

0

25. člen
7. Dodatna merila za izbor in ocenitev programov za razvoj prostovoljnega dela so naslednja:
7.1. kvaliteta in realnost predloženega programa:
a) opredeljeno je število aktivnih udeležencev znotraj programa
Nad 20 udeležencev
Št. točk

dnja:

Od 11 do 20 udeležencev

20

Do 10 udeležencev
10

Udeleženci so
jasno opredeljeni

5

Udeleženci niso
opredeljeni
10

0

26. člen
8. Dodatna merila za izbor in ocenitev programov letovanja zdravstveno in socialno ogroženih otrok so nasle8.1. kvaliteta in realnost predloženega programa:
a) opredeljeno je število aktivnih udeležencev znotraj programa
Nad 40 udeležencev

Št. točk

20

Od 11 do 40 udeležencev

Do 10 udeležencev
10

Udeleženci so
jasno opredeljeni
5

Udeleženci niso
opredeljeni

10

0

27. člen
9. Merila za izbor in ocenitev projekta »Trebnje zdrava občina – občina dobrih
medčloveških odnosov« so sledeča:
9.1. kvaliteta in realnost predloženega programa:
a) opredeljeno je število aktivnih udeležencev znotraj programa
Nad 40 udeležencev
Št. točk

20

Od 11 do 40 udeležencev

Do 10 udeležencev
10

5

Udeleženci so
jasno opredeljeni
10

Udeleženci niso
opredeljeni
0

28. člen
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu tega socialno varstvenega razpisa prijavijo največ pet različnih
programov naenkrat, ki pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da je to smotrno. Odstopanja v številu programov so
možna le za tiste programe, ki so v posebnem interesu Občine Trebnje.
29. člen
Posamezni programi lahko s strani Občine Trebnje prejmejo sredstva v višini največ 50% vseh predvidenih odhodkov
programa. Sredstva se razdelijo glede na:
a) doseženo število točk,
b) višino razpoložljivih sredstev,
c) realno prikazano finančno konstrukcijo.
Večji delež sofinanciranja se upošteva le pri izvajalcih občinskih programov, kot sta letovanje socialno ogroženih otrok
in projekt Trebnje zdrava občina.
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Pri financiranju posebnih skupin se sredstva razdelijo
še glede na:
– število jubilantov in obdarovancev v tekočem letu,
– število članov posameznega društva,
– število udeležencev posameznega programa.
30. člen
Programi, ki jih izvajalec prijavi na socialnovarstveni
razpis, ne smejo biti v tekočem letu hkrati sofinancirani še iz
katerega koli drugega finančnega vira Občine Trebnje.
VII. KONČNE DOLOČBE
31. člen
Občina Trebnje si pridržuje pravico, da v primerih, ko za
posamezna področja socialnega varstva ni ustreznih izvajalcev ali le-ti ne izvajajo programov, ki bi ustrezali interesom
občine, izvede program v lastni organizaciji.
32. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni
strani Občine Trebnje. Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha
veljati Navodilo o zagotavljanju sredstev v proračunu Občine
Trebnje za izvajanje nalog na področju socialnega varstva
(Uradni list RS, št. 31/00).
Št. 15001-00032/2005
Trebnje, dne 7. februarja 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

869.

Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje
javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Trebnje

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (UPB – Uradni
list RS, št. 100/05), Zakona o uresničevanju javnega interesa
na področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02) in 19. člena
Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98 in
119/05) je Občinski svet Občine Trebnje na 22. seji dne 7. 2.
2006 sprejel

PRAVILNIK
o postopkih in merilih za vrednotenje javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se
sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki, kriteriji
in merila za izvajanje, vrednotenje in razdelitev proračunskih
sredstev za sofinanciranje izvedbe javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Občini Trebnje, ki jih za te namene določa lokalni program za kulturo ter letni program kulture
in zagotavlja proračun Občine Trebnje.
2. člen
Izvajalci javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini so po tem pravilniku lahko:
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– društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma
izvajalci lahko tudi niso registrirani za opravljanje kulturne
dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v javnem interesu
Občine Trebnje),
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v
kulturi pri ministrstvu za kulturo,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za
obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno
dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
– lastniki ali upravljalci nepremične kulturne dediščine,
ki se nahaja na območju Občine Trebnje in ima status kulturnega spomenika,
– lastniki ali upravljalci javne infrastrukture na področju
kulture in objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne
dejavnosti.
3. člen
Izvajalci javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis oziroma javni poziv na
predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto finančno
konstrukcijo za prijavljen javni kulturni program ali kulturni
projekt,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini
Trebnje (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne projekte
izvajalca, ki nima sedeža v Občini Trebnje, če so kulturni
projekti v javnem interesu Občine Trebnje),
– delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega kulturnega
programa ali kulturnega projekta,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine
Trebnje,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo je pogoj, da imajo stalno
prebivališče v Občini Trebnje,
– da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega
programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za
sofinanciranje iz javnih sredstev.
Glede na vsebino razpisanih sredstev se natančneje
določijo pogoji za sofinanciranje javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov v razpisni dokumentaciji.
4. člen
Opredelitev pojmov po tem pravilniku:
– Javni kulturni program po tem pravilniku je kulturna
dejavnost izvajalcev, ki niso javni zavodi, je pa njihovo delovanje v javnem interesu do te mere, da ga občina financira
na primerljiv način kot javne zavode. Javni kulturni program
po vsebini predstavlja zaključeno celoto in traja nepretrgoma
najmanj devet mesecev v letu.
– Javna kulturna dejavnost je tista dejavnost (glasbena,
pevska, plesna, gledališka idr.) posameznikov, društev in
sekcij društev na področju ljubiteljske kulture, ki jo v javnem
interesu občina sofinancira za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in uresničevanje trajnega kulturnega razvoja.
– Kulturni projekt s področja kulture je posamična kulturna aktivnost izvajalca oziroma posamičen zaključen enkratni
dogodek (npr. likovna razstava, glasbeni koncert, gledališka
predstava idr.) na posameznem kulturnem področju, ki je
namenjen širši javnosti in izkaže nek širši javni interes. Za
projekt s področja kulture se šteje tudi obnova in restavriranje
nepremične kulturne dediščine.
– Kulturne prireditve so praviloma zaključeni enkratni
dogodki, ki so namenjeni širši javnosti in predstavitvi domačih kulturnih izvajalcev, na katerih sodelujejo različni kulturni
ustvarjalci in na njih javno predstavijo svojo dejavnost.
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– Nepremična kulturna dediščina so nepremičnine vpisane v register nepremične kulturne dediščine pri zavodu za
varstvo kulturne dediščine.
– Javna kulturna infrastruktura so nepremičnine in oprema za izvajanje kulturne dejavnosti, razglašeni za javno
kulturno infrastrukturo s sklepom občinskega sveta.
5. člen
Po tem pravilniku se upravičenim izvajalcem sofinancira
javne kulturne programe in kulturne projekte, in sicer:
I. Javni kulturni programi:
Kulturna dejavnost na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti (orkestralna, pevska, plesna, lutkovna, gledališka,
literarna, ljudsko petje, likovna …), ki se izvaja v okviru
kulturnih društev.
II. Kulturni projekti:
A) Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so označeni kot javna infrastruktura na področju
kulture ter objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne
dejavnosti.
B) Varstvo kulturne dediščine (varovanje in ohranjanje kulturnih spomenikov državnega in lokalnega pomena),
ki so povezani z umetniško ustvarjalnostjo ali zgodovinsko in
kulturno dediščino kraja.
C) Javne kulturne prireditve: sem spadajo kulturne
prireditve na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki kažejo širši javni interes.
D) Založništvo (izdaja knjig, CD idr.).
E) Nakup opreme in osnovnih sredstev izvajalcev na
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti za izvajanje rednih
programov in kulturnih dejavnosti.
F) Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov,
članov kulturnih društev za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti.
G) Stroški delovanja društev, zvez ter ostalih izvajalcev kulturnih dejavnosti: sem spadajo stroški dela in
materialni stroški administrativnih, finančnih in računovodskih
del za kulturna društva, stroški upravljanja ter obratovalni
stroški objektov, ki so označeni kot javna infrastruktura na
področju kulture.
II. POSTOPEK DODELITVE PRORAČUNSKIH
SREDSTEV
6. člen
Občina Trebnje vsako leto po sprejemu proračuna in
letnega programa kulture objavi javni razpis ali javni poziv za
zbiranje prijav za sofinanciranje javnih kulturnih programov in
projektov, ki se financirajo iz občinskega proračuna.
7. člen
Za postopek dodelitve sredstev izvajalcem javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ter za izvajanje
morebitnih drugih nalog s področja kulture občinski svet
imenuje strokovno komisijo na predlog župana za obdobje
mandata župana. Strokovna komisija šteje pet članov in je
sestavljena iz članov, ki s svojim večletnim delovanjem aktivno soustvarjajo kulturo na posameznih področjih v Občini
Trebnje. Če so člani komisije iz vrst izvajalcev, se morajo pri
odločanju o prijavljenem programu oziroma projektu izločiti
iz glasovanja.
8. člen
V postopku dodelitve sredstev za sofinanciranje javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov so predvidena
naslednja dejanja:
a) župan sprejme sklep o začetku postopka javnega
razpisa oziroma javnega poziva,
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b) občinska uprava pripravi razpisno dokumentacijo in
besedilo javnega razpisa oziroma javnega poziva,
c) občinska uprava izvajalce, ki so v roku oddali nepopolne vloge, pozove k dopolnitvi le-teh v roku, ki je določen
v javnem razpisu oziroma javnem pozivu,
d) župan s sklepom zavrže nepravočasno oddane vloge
izvajalcev na javni razpis oziroma javni poziv in vloge, ki v
pozivnem roku niso bile dopolnjene,
e) strokovna komisija izbere predloge o sofinanciranju
posameznih javnih kulturnih programov in kulturnih projektov
v skladu z merili in kriteriji iz tega pravilnika,
f) strokovna komisija obvesti izvajalce o predvideni višini sofinanciranja oziroma o zavrnitvi posameznih javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov,
g) izvajalci javnih kulturnih programov in kulturnih projektov se lahko v 8 dneh po prejemu obvestila o predlogu
strokovne komisije izjavijo,
h) strokovna komisija ponovno prouči programe oziroma projekte, o katerih so se izvajalci izjavili,
i) na podlagi predloga strokovne komisije župan izda
izvajalcem odločbo o izboru posameznih javnih kulturnih programov in kulturnih projektov z višino sofinanciranja oziroma
odločbo o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov; na izdano odločbo ni pritožbe, možen
pa je upravni spor,
j) župan sklene z izbranimi izvajalci pogodbe o sofinanciranju,
k) občinska uprava spremlja izvajanje ter realizacijo javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, dogovorjenih
s pogodbami.
9. člen
Javni razpis oziroma javni poziv vsebuje elemente, ki jih
določa zakon, med njimi pa mora zlasti vsebovati:
– jasno navedbo, ali gre za javni razpis ali za javni
poziv,
– predmet sofinanciranja javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov,
– obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva
porabljena,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi
javni kulturni programi oziroma kulturni projekti,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, ki so predmet
javnega razpisa oziroma poziva,
– navedbo meril za ocenjevanje prispelih vlog, s pomočjo katerih se med prijavljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo
razpisne pogoje, izberejo prejemniki proračunskih sredstev,
– razpisni rok, način pošiljanja oziroma dostave vlog,
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa oziroma javnega poziva.
10. člen
Župan sklene z izbranimi izvajalci za izvedbo javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov pogodbe o sofinanciranju.
V pogodbi se opredelijo zlasti naslednji elementi:
– namen, za katerega se sredstva dodelijo,
– višina dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe in način izplačila sredstev,
– poročilo o izvedbi in spisek dokazil, ki jih mora prejemnik oziroma izvajalec predložiti občini za nakazilo sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi
sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– dolžnost občine za preverjanje realizacije dodeljenih
sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
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Za sofinanciranje javnega kulturnega programa s področja posredovanja kulturnih dobrin, ki naj bi bile dostopne
najširšemu krogu uporabnikov, se pogodba o sofinanciranju
lahko sklepa za daljše obdobje, vendar največ za tri leta. Tovrstne javne kulturne programe določi strokovna komisija po
kriterijih: število točk, ki jih izvajalec prejme za javni kulturni
program; javni interes programa za Občino Trebnje; izvajanje programa nepretrgoma vsaj 3 leta. Sredstva za izvedbo
javnega kulturnega programa se vsakoletno usklajujejo z
aneksom k večletni pogodbi, po sprejemu proračuna za
tekoče leto.
11. člen
Sofinanciranje kulturnih projektov se praviloma izvede
po njihovi realizaciji, za sofinanciranje javnih kulturnih programov pa se v skladu s pogodbo opredeli, da se sofinancirajo
v sorazmernih deležih periodično preko celega koledarskega
leta.
Izvajalci morajo po izvedbi dejavnosti, za katero so
jim bila dodeljena finančna sredstva, predložiti pristojnemu
organu občinske uprave dokazila o realizaciji pogodbenih
obveznosti na predpisanih obrazcih in v predpisanih rokih.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE JAVNIH
KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH PROJEKTOV
JAVNI KULTURNI PROGRAMI
12. člen
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so javni kulturni programi oziroma kulturne dejavnosti, ki potekajo redno,
organizirano in ustrezno strokovno vodeno, vsaj 9 mesecev
v letu, izvajalec pa v tekočem letu redno predstavlja svoj program na javnih prireditvah (pogoj za sofinanciranje: najmanj
3 nastopi) v domačem kraju ali v občini, vsako leto nastopi
na ustrezni pregledni območni reviji oziroma srečanju in najmanj enkrat v koledarskem letu organizira svoj samostojni
produkcijski nastop.
13. člen
Komisija pri ocenjevanju kulturnih dejavnosti posameznih izvajalcev izhaja iz okvirnih povprečnih izhodišč za posamezno vrsto dejavnosti, kakovosti izvedbe izvajalčevega
programa, števila njegovih sekcij in aktivnih članov pri izvedbi
programa ter od števila javnih nastopov.
a) vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na posamezno
vrsto kulturne dejavnosti:
Vrsta dejavnosti – programski stroški (brez stroškov za
opremo in prostor):
– instrumentalna skupina, orkester –
nad 20 članov
(500 točk)
– mažoretna skupina
(400 točk)
– odrasli pevski zbori – nad 16 članov
(400 točk)
– odrasla plesna, folklorna skupina –
nad 16 članov
(400 točk)
– instrumentalna skupina – do 20 članov
(300 točk)
– mladinski in otroški pevski zbori
(300 točk)
– odrasla gledališka, lutkovna skupina
(300 točk)
– vokalna, glasbena skupina – do 16 članov (300 točk)
– otroška in mladinska plesna,
folklorna skupina
(300 točk)
– male pevske in glasbene skupine
(200 točk)
– mladinska in otroška gledališka,
lutkovna skupina
(200 točk)
– likovna, fotografska skupina
(150 točk)
– literarna, recitatorska skupina
(150 točk)
– posameznik – samozaposleni
na področju kulture
(50 točk)
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b) vrednotenje kakovosti izvedbe programa izvajalcev
redne kulturne dejavnosti:
Predlagatelja oziroma izvajalca kulturne dejavnosti se
na podlagi njegovih dosežkov uvrsti v eno izmed naslednjih kvalitetnih skupin (na podlagi mnenja ZKD Trebnje
za društva, ki so vključena v zvezo ter mnenja strokovne
komisije):
– I. SKUPINA … (x 1,75 programskih stroškov)
– izvajalec je eden izmed nosilcev kulturne dejavnosti v
občini in širšem okolju,
– nastopa na občinskih in območnih srečanjih skupin
svoje vrste, kjer dosega najvišjo kakovost,
– redno nastopa na večjih občinskih in območnih prireditvah, udeležuje se državnih srečanj in revij ter nastopa
na prireditvah višjega kakovostnega razreda na državni in
mednarodni ravni,
– izvaja najzahtevnejša dela iz domačega in tujega
repertoarja,
– ima stalno pripravljen program oziroma repertoar za
takojšnjo izvedbo oziroma samostojni celovečerni nastop.
– II. SKUPINA … (x 1,30 programskih stroškov)
– izvajalec redno nastopa na kulturnih prireditvah v
svojem okolju in občini,
– redno nastopa na občinskih in območnih preglednih
prireditvah, občasno tudi na medobmočnih, regijskih in državnih prireditvah,
– na občinskih ali območnih srečanjih skupin svoje zvrsti dosega nadpovprečno kakovost,
– ima stalno pripravljen programski repertoar za takojšnjo izvedbo in nastopanje na javni prireditvi.
– III. SKUPINA … (x 1,00 programskih stroškov)
V to skupino uvrščamo vse ostale izvajalci kulturnih dejavnosti, ki se redno udeležujejo javnih prireditev v domačem
kraju in v občini, redno sodelujejo na preglednih območnih
revijah in srečanjih in tam dosegajo povprečno kakovost
izvedbe svojih programov.
– IV. SKUPINA … (x 0,50 programskih stroškov)
V to skupino uvrščamo vse tiste izvajalce, ki nastopajo
samo v domačem kraju, ki se ne udeležujejo redno vsakoletnih preglednih območnih srečanj in revij ter ne dosegajo
povprečne kakovosti izvedbe svojih programov v primerjavi
z ostalimi izvajalci kulturnih dejavnosti;
c) vrednotenje izvajalca kulturne dejavnosti glede na
število sekcij ter glede na število aktivnih članov:
– vsak posameznik – aktivni član društva (ki izvaja
program ter sodeluje na javnih prireditvah) in ima urejen
status člana društva in plačano članarino 1 točka (vendar
maksimalno 60 točk iz tega naslova),
– vsaka sekcija društva (ki izvaja program in samostojno nastopi na pregledni območni reviji) –10 točk;
d) vrednotenje izvajalca kulturne dejavnosti glede na
število njegovih nastopov na javnih prireditvah:
– vsak nastop na javni prireditvi (ustrezno evidentiran)
v domačem kraju ali v občini – 2 točki,
– vsak nastop na pregledni območni, medobmočni, regijski ali državni reviji oziroma srečanju – 10 točk,
– vsak samostojni oziroma celovečerni nastop (koncert,
razstava, premiera ipd.) – 20 točk,
– vsak nastop na mednarodnem srečanju ali tekmovanju kot predstavnik slovenske kulture – 30 točk.
14. člen
Pri naštetih elementih ocenjevanja se točke seštevajo, vrednost točke pa je odvisna od števila upravičencev,
ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje in od razpoložljivih
proračunskih sredstev.

Stran

2366 /

Št.

22 / 28. 2. 2006
KULTURNI PROJEKTI

A) Investicije in investicijsko vzdrževanja v objekte, ki so
označeni kot javna infrastruktura na področju kulture, ter v
objekte, ki se pretežno uporabljajo za kulturne dejavnosti
15. člen
Izvajalec kulturnega projekta je lahko lastnik ali upravljalec objekta z ustreznim uradnim dokazilom. Kulturni projekti se morajo nanašati na objekte, ki so označeni kot
javna infrastruktura na področju kulture ali na objekte, ki
se uporabljajo pretežno za izvajanje kulturnih dejavnosti. V
primeru solastništva na objektu mora predlagatelj kulturnega projekta pridobiti pisno soglasje vseh lastnikov in izjave
lastnikov o sofinanciranju, če gre za dela na skupnih delih
in napravah na objektu.
16. člen
Pri vrednotenju kulturnih projektov se bodo upoštevala
naslednja merila:
a) Izkoriščenost objekta za izvajanje kulturne dejavnosti (ugotavlja se na podlagi urnika izvajanja kulturnih
dejavnosti v objektu):
– objekt je zaseden do 50% za izvajanje kulturnih
dejavnosti (0 točk),
– objekt je zaseden nad 50% do 70% za izvajanje
kulturnih dejavnosti (3 točke),
– objekt je zaseden nad 70% do 100% za izvajanje
kulturnih dejavnosti (5 točk).
b) Pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju
na področju kulture v Občini Trebnje:
– projekt je manj pomemben (0 točk),
– projekt je pomemben (3 točke),
– projekt je ključen (5 točk).
c) Razlogi za investicijo:
– objekt se obnavlja zaradi izboljšanja funkcionalne,
tehnične ali ekonomske lastnosti (3 točke),
– objekt je nujno potreben obnove zaradi ogroženosti
za izvajanje kulturnih dejavnosti (5 točk).
d) Zagotovljena lastna finančna sredstva:
– izvajalec ima zagotovljenih do 40% sredstev za izvedbo kulturnega projekta (0 točk),
– izvajalec ima zagotovljenih nad 40 do 70% sredstev
za izvedbo kulturnega projekta (3 točke),
– izvajalec ima zagotovljenih nad 70% sredstev za
izvedbo kulturnega projekta (5 točk).
e) Pridobljena sredstva iz državnih in evropskih javnih
virov:
– izvajalec nima zagotovljenih finančnih sredstev iz
državnih in evropskih javnih virov (0 točk),
– izvajalec ima zagotovljena finančna sredstva iz državnih in evropskih javnih virov (3 točke).
17. člen
Znotraj vsake skupine je posamezen projekt razvrščen
samo v eno kategorijo. Najvišje možno število zbranih točk
za posamezni projekt je 23. Na razpisu bodo izbrani tisti, ki
bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Kulturni projekti, ki se nanašajo na objekte, ki so označeni
kot javna infrastruktura na področju kulture se obravnavajo
prioritetno in bodo sofinancirani do višine 100% vrednosti
realno ocenjenih upravičenih stroškov. Projekti za objekte, ki se pretežno uporabljajo za kulturne dejavnosti bodo
sofinancirani maksimalno do višine 40% realno ocenjenih
upravičenih stroškov oziroma bo mogoče za sofinanciranje
posameznega kulturnega projekta zagotoviti maksimalno
višino sredstev, določeno z letnim programom kulture. Kot
upravičeni stroški bodo upoštevani:
– stroški gradbeno-obrtniških posegov v objekt (stroški sanacije temeljev, stroški sanacije sten – zidov, stroški
sanacije stropov, stroški sanacije stopnišč, stroški sanacije
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strešnih konstrukcij in streh – kritin, stroški sanacije stavbnega pohištva-okna, vrata, stroški sanacije stavbno-kleparskih del, stroški sanacije tlakov) in investicijsko vzdrževalna
dela.
Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen strošek. Lastno delo oziroma lastni material brez računov niso
upravičeni stroški. Iz vloge izvajalca mora biti razvidno, da
vodi investicijo v skladu s področno zakonodajo.
V primeru, da se izvajalec s svojim projektom uvrsti v
izbor za dodelitev sredstev in ta odpove v obdobju po zaključenem razpisu, se sredstva namenijo prvemu naslednjemu
projektu iz vrstnega reda, ki sredstev še ni prejel.
B) Varstvo kulturne dediščine
18. člen
Izvajalec kulturnega projekta je lahko le lastnik ali upravljalec kulturnega spomenika z ustreznim uradnim dokazilom.
V primeru solastništva na objektu mora izvajalec kulturnega
projekta pridobiti pisno soglasje vseh lastnikov in izjave lastnikov o sofinanciranju, če gre za dela na skupnih delih in
napravah na objektu. Objekt oziroma območje, na katerem
bo izveden kulturni projekt, mora biti z aktom razglašen za
kulturni spomenik.
19. člen
Pri vrednotenju kulturnih projektov se bodo upoštevala
naslednja merila:
a) Ovrednotenje kulturnega spomenika:
– kulturni spomenik je lokalnega pomena (2 točki),
– kulturni spomenik je državnega pomena (3 točke).
b) Stopnja ogroženosti spomenika zaradi človekovih ali
drugih zunanjih vplivov:
– kulturni spomenik je brez poškodb (1 točka),
– kulturni spomenik ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo spomenika (2 točki),
– kulturni spomenik ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti spomenika (3 točke),
– kulturnemu spomeniku zaradi poškodb grozi izguba
spomeniških lastnosti (4 točke),
– kulturnemu spomeniku zaradi poškodb grozi porušitev
(5 točk).
c) Izdelana izvedbena dokumentacija:
– projektna dokumentacija oziroma konservatorsko-restavratorski program/projekt ni izdelan (0 točk),
– projektna dokumentacija oziroma konservatorsko-restavratorski program/projekt je v izdelavi (1 točka),
– projektna dokumentacija oziroma konservatorsko-restavratorski program/projekt je v celoti izdelan (4 točke).
d) Pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju
in za popularizacijo spomenika:
– projekt je manj pomemben (0 točk),
– projekt je pomemben (3 točke),
– projekt je ključen (5 točk).
e) Zagotovljena lastna finančna sredstva:
– izvajalec ima zagotovljenih do 40% sredstev za izvedbo kulturnega projekta (0 točk),
– izvajalec ima zagotovljenih nad 40 do 70% sredstev
za izvedbo kulturnega projekta (3 točke),
– izvajalec ima zagotovljenih nad 70% sredstev za izvedbo kulturnega projekta (5 točk).
f) Projekt je sofinanciran iz državnih in evropskih javnih
virov:
– izvajalec nima zagotovljenih finančnih sredstev iz državnih in evropskih javnih virov (0 točk),
– izvajalec ima zagotovljena finančna sredstva iz državnih in evropskih javnih virov (3 točke).
20. člen
Znotraj vsake točke iz prejšnjega člena je posamezen
projekt razvrščen samo v eno kategorijo. Najvišje možno
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število zbranih točk za posamezni projekt je 25. Na javnem
razpisu bodo izbrani tisti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni
oziroma ovrednoteni višje. Občina bo sofinancirala posamezen projekt do maksimalne višine 40% vrednosti realno ocenjenih upravičenih stroškov oziroma bo mogoče za
sofinanciranje posameznega kulturnega projekta zagotoviti
maksimalno višino sredstev, določeno z letnim programom
kulture. Kot upravičeni stroški bodo upoštevani:
– stroški konservatorsko-restavratorskih posegov na
kulturnih spomenikih,
– stroški gradbeno-obrtniških posegov, kakor jih zahtevajo kulturnovarstveni pogoji (stroški sanacije temeljev,
stroški sanacije sten – zidov, stroški sanacije stropov, stroški sanacije stopnišč, stroški sanacije strešnih konstrukcij
in streh – kritin, stroški sanacije stavbnega pohištva-okna,
vrata, stroški sanacije stavbno-kleparskih del, stroški sanacije tlakov).
Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen strošek. Lastno delo oziroma lastni material brez računov niso
upravičeni stroški. Iz vloge izvajalca mora biti razvidno, da
vodi investicijo v skladu s področno zakonodajo.
V primeru, da se izvajalec s svojim projektom uvrsti
v izbor za dodelitev sredstev in ta odpove v obdobju po
zaključenem razpisu, se sredstva namenijo prvemu naslednjemu projektu iz vrstnega reda, ki sredstev še ni prejel.
C) Javne kulturne prireditve
21. člen
Izvajalec prijavi, organizira in izvede javno prireditev
sam ali pa v sodelovanju z ZKD Trebnje. Sredstva se namenjajo predvsem za sofinanciranje materialnih stroškov
izvedbe prireditve, za pripravo in uporabo prostora, za
tehnično izvedbo, obveščanje in organizacijo prireditve ter
tudi za nastopajoče. Pri naštetih elementih ocenjevanja se
točke seštevajo, vrednost točke pa je odvisna od števila
upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje in
razpoložljivih proračunskih sredstev.
22. člen
Elementi točkovanja javnih kulturnih prireditev so:
– raven prireditve: maksimalno 20 točk (krajevna
– 3 točke, občinska – 5 točk, medobčinska – 10 točk,
državna – 20 točk);
– število nastopajočih izvajalcev, število različnih kulturnih izvajalcev oziroma kulturnih zvrsti: maksimalno 20
točk (po 2 točki na vsakega različnega izvajalca oziroma
kulturno zvrst);
– delež zagotovljenih lastnih sredstev izvajalca za
izvedbo prireditve: maksimalno 20 točk (51% do 60%
lastnih sredstev – 5 točk, 61% do 70% lastnih sredstev
– 10 točk, 71% do 80% lastnih sredstev – 15 točk, nad
81% lastnih sredstev – 20 točk);
– število obiskovalcev na prireditvi: maksimalno
10 točk (po 1 točka za vsakih 25 obiskovalcev prireditve);
– tradicionalnost: maksimalno 10 točk (po 1 točka za
vsako leto uspešne izvedbe prireditve v preteklosti)
– pomen prireditve za širši kulturni prostor: maksimalno 10 točk (prireditev je pomembna – 3 točke, prireditev je
zelo pomembna – 5 točk, prireditev je ključna – 10 točk),
– vzpostavitev vzvodov za partnerstvo: maksimalno
10 točk (pri prireditvi sodelujejo gospodarske družbe,
šole, športna društva, turistična društva – po 1 točka za
vsakega partnerja).
23. člen
Prireditve, ki po točkovanju ne dosežejo najmanj
30% vseh možnih točk, se ne sofinancirajo ostale pa
v sorazmernem deležu pridobljenih točk in v skladu z
razpoložljivimi sredstvi za ta namen. Ne glede na višino
dodeljenih točk, se izvajalcu sofinancira maksimalno do
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50% upravičenih stroškov prireditve oziroma bo mogoče za sofinanciranje posameznega kulturnega projekta
zagotoviti maksimalno višino sredstev, določeno z letnim
programom kulture.
Kot upravičeni stroški bodo predvsem upoštevani:
– stroški uporabe objekta oziroma prostora za izvedbo prireditve, stroški za tehnično izvedbo projekta, stroški
za obveščanje in organizacijo.
D) Založništvo
24. člen
V založniško dejavnost štejemo avtorske knjige, kronike, pesniške zbirke, video filme, fotografske, likovne in
druge umetniške izdelke, kasete, CD idr. zapise zvoka in
slike. Sredstva se namenjajo predvsem za sofinanciranje
materialnih stroškov izdaje projekta.
Prednost pri izbiri imajo tisti projekti, ki dosežejo večje število točk po naslednjih elementih točkovanja (podrobnejše notranje točkovanje je v pristojnosti strokovne
komisije):
– vsebinska tematika – povezanost umetniškega dela
z zgodovinsko in kulturno dediščino kraja ali društva – do
10 točk,
– število izvodov, naklada projekta – do 10 točk,
– obseg edicije oziroma projekta – do 10 točk,
– delež zagotovljenih lastnih sredstev izvajalca za izvedbo projekta (51% do 70% lastnih sredstev – 3 točke, 71%
do 90% lastnih sredstev – 5 točk, nad 91% lastnih sredstev
– 10 točk) – do 10 točk,
– izvirnost avtorskega dela – do 20 točk,
– umetniška in kakovostna vrednost edicije oziroma
projekta – do 30 točk.
25. člen
Projekti, ki po točkovanju ne dosežejo najmanj 30%
vseh možnih točk, se ne sofinancirajo, ostali pa v sorazmernem deležu pridobljenih točk v skladu z razpoložljivimi
sredstvi za ta namen. Ne glede na višino dodeljenih točk,
se izvajalcu sofinancira maksimalno do 50% upravičenih
stroškov projekta oziroma bo mogoče za sofinanciranje posameznega projekta zagotoviti maksimalno višino sredstev,
določeno z letnim programom kulture.
Kot upravičeni stroški bodo predvsem upoštevani:
– stroški avtorskih honorarjev, stroški priprave na tisk,
stroški tiska.
E) Nakup opreme in osnovnih sredstev
26. člen
Upravičenci za sofinanciranje nove opreme in osnovnih sredstev za delovanje kulturnih društev so izvajalci, ki
redno vsakoletno in trajno izvajajo javne kulturne programe
in redno vsakoletno organizirajo javne kulturne prireditve v
domačem kraju in občini ter na njih s svojo dejavnostjo tudi
aktivno sodelujejo.
Prednost pri izbiri imajo tisti projekti, ki dosežejo večje
število točk po naslednjih elementih točkovanja (podrobnejše
notranje točkovanje je v pristojnosti strokovna komisije):
– delež zagotovljenih lastnih sredstev izvajalca za izvedbo projekta (51% do 60% lastnih sredstev – 5 točk, 61% do
70% lastnih sredstev – 10 točk, 71% do 80% lastnih sredstev
– 15 točk, nad 81% lasnih sredstev – 20 točk) – do 20 točk,
– kvalitetni oziroma kakovostni nivo produkcije oziroma
izvedbe programov predlagatelja – do 20 točk,
– število uporabnikov, ki jim je projekt namenjen – do
20 točk,
– vrsta kulturne dejavnosti in namen opreme – do
10 točk,
– število članov, število sekcij oziroma velikost izvajalca
– do 10 točk.
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27. člen
Projekti, ki po točkovanju ne dosežejo najmanj 30%
vseh možnih točk, se ne sofinancirajo, ostali pa v sorazmernem deležu pridobljenih točk v skladu z razpoložljivimi
sredstvi za ta namen. Ne glede na višino dodeljenih točk,
se izvajalcu sofinancira maksimalno do 50% upravičenih
stroškov projekta oziroma bo mogoče za sofinanciranje posameznega kulturnega projekta zagotoviti maksimalno višino
sredstev, določeno z letnim programom kulture.
F) Izobraževanje
28. člen
Sofinancira se izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov, članov kulturnih društev za vodenje in izvedbo
različnih kulturnih dejavnosti na področju ljubiteljske kulturne
dejavnosti.
29. člen
Izvajalcu se sofinancira maksimalno do 80% upravičenih stroškov projekta (stroški kotizacije – udeležbe) oziroma bo za sofinanciranje posameznega kulturnega projekta
mogoče zagotoviti maksimalno višino sredstev, določeno z
letnim programom kulture.
G) Stroški delovanja društev, zvez ter ostalih izvajalcev
kulturnih dejavnosti
30. člen
Del sredstev iz proračuna občine se zagotavlja za
usklajeno in koordinirano delovanje posameznih izvajalcev,
zagotavljanje prostorskih pogojev in njihovega dela, za povezovanje in skupno opravljanje nalog, ki so v interesu vseh
izvajalcev oziroma v javnem interesu.
Višina sredstev se določi z letnim proračunom, in sicer
na podlagi realizacije izvajalcev v preteklem letu in finančnih
načrtov za tekoče leto.
Iz teh sredstev občina financira oziroma sofinancira:
– stroške dela in materialne stroške administrativnih,
finančnih in računovodskih del za kulturna društva,
– stroške upravljanja in obratovalne stroške za objekte,
ki so označeni kot javna infrastruktura na področju kulture
oziroma so v lasti Občine Trebnje ali ožjega dela občine,
– druge naloge, ki so v posebnem interesu občine in jih
določi župan.
Občina za sofinanciranje zgoraj navedenih kulturnih
vsebin in dejavnosti izvede postopek javnega razpisa oziroma javnega poziva ali dodeli sredstva na način, določen s
proračunom ali letnim programom kulture.
IV. KONČNE DOLOČBE
31. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo
po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
32. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z uveljavitvijo tega pravilnika
preneha veljati Pravilnik o postopku za izbiro kulturnih projektov in oblikovanju kulturnih programov, ki se financirajo in
sofinancirajo iz javnih sredstev (Uradn list RS, št. 109/99).
Št. 610-00002/2006
Trebnje, dne 7. februarja 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

Uradni list Republike Slovenije
870.

Pravilnik za sofinanciranje mladinskih
programov in projektov ter sofinanciranje
stroškov delovanja izvajalcev mladinskih
programov in projektov iz proračuna Občine
Trebnje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB
– Uradni list RS, št. 100/05) in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98 in 119/05) je Občinski
svet Občine Trebnje na 22. seji dne 7. 2. 2006 sprejel

PRAVILNIK
za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja
izvajalcev mladinskih programov in projektov iz
proračuna Občine Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter
sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Trebnje.
2. člen
Sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter
sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov se izvede na podlagi letnega programa
za mladinsko dejavnost, javnega razpisa ter zagotovljene
višine proračunskih sredstev.
3. člen
Opredelitev pojmov po tem pravilniku:
– mladinski program (dejavnost) je kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto
– vsaj enkrat tedensko devet mesecev v letu, ob zaključku
obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti (prireditev, razstava, delavnica, življenje z naravo ipd.),
– mladinski projekt je posamična aktivnost izvajalca
– posamični zaključen enkratni dogodek (predavanje, okrogla
miza ipd.),
– stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in
projektov so neprogramski stalni stroški za izvedbo njihove
dejavnosti (stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega materiala, stroški
dela).
4. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje zlasti naslednjih mladinskih programov in projektov, ki:
– vključujejo neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnosti,
– vključujejo informativna središča in druge oblike informiranja ter svetovanja mladim,
– vključujejo raziskovalno dejavnost mladih,
– vključujejo mladinsko prostovoljno delo,
– vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega
časa,
– vključujejo programe za preprečevanje uživanja drog
in drugih nevarnih substanc,
– spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,
– spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,
– spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih.
Predmet sofinanciranja ne morejo biti mladinski programi in projekti, ki imajo naravo:
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja,
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– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in
financiranju vzgoje in izobraževanja,
– investicij ali nakupa opreme,
– vključevanja odvisnikov v skupnosti za zdravljenje
odvisnosti,
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znanstvenega značaja.
5. člen
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in
projektov po tem pravilniku imajo neprofitne organizacije,
zavodi, društva, zveze, zasebniki in druge organizacije, ki
so nosilci programov in projektov, namenjenim predvsem
mladim med 15. in 29. letom starosti. Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja mladinskih programov in projektov
pa imajo tisti izvajalci, ki izvajajo izključno programe in
projekte za mlade, njihovo delovanje pa je širšega javnega
pomena v občini.
6. člen
Izvajalci mladinskih programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se
prijavljajo oziroma so njihovi programi in projekti po presoji
strokovne komisije v javnem interesu Občine Trebnje;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini
Trebnje (mladi od 15 do 29 let);
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov
in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev,
delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih
virov;
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o
realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter redno
izpolnjujejo pogodbene obveznosti.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
7. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi
javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu RS in na spletni
strani Občine Trebnje.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in
sprejemanja občinskega proračuna. Vrednost sofinanciranja
mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja
izvajalcev mladinskih programov in projektov je odvisna od
vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za
področje mladinskih dejavnosti in sprejetega letnega programa za mladinsko dejavnost.
8. člen
Postopek javnega razpisa začne in vodi pristojni organ
občinske uprave, vrednotenje programov in projektov izvajalcev v skladu s tem pravilnikom pa opravi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Sestavi jo iz strokovnih
delavcev občinske uprave, članov odbora za družbene dejavnosti in predstavnikov mladih. Če so člani komisije iz vrst
izvajalcev, se morajo pri odločanju o prijavljenem programu
oziroma projektu izločiti iz glasovanja.
9. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega razpisa;
– izvajalce, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
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– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi
mladinski programi in projekti;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa;
– merila in kriterije za vrednotenje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih
programov in projektov;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo
informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo ter se na
njihovo željo seznanijo s pravilnikom;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– način dostave vlog;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
razpisa.
10. člen
Izvajalec, ki v predpisanem roku odda nepopolno vlogo,
lahko le-to dopolni v roku 5 dni od prejema pisnega poziva za
dopolnitev. Nepopolnih vlog komisija po preteku tega roka ne
obravnava in se jih s sklepom zavrže.
11. člen
Mladinski programi in projekti ter stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov se vrednotijo na
podlagi meril iz tega pravilnika.
12. člen
Občinska uprava Občine Trebnje izda odločbe o izboru,
višini in namenu odobrenih finančnih sredstev izvajalcem
mladinskih programov in projektov na podlagi predloga komisije.
13. člen
V 8 dneh od prejema odločbe izvajalci lahko vložijo
pritožbo pri županu Občine Trebnje. Po pravnomočnosti odločb se z izvajalci mladinskih programov in projektov sklene
pogodbe o sofinanciranju.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– podatki o izvajalcu;
– vsebina in obseg programov in projektov;
– čas realizacije programov in projektov;
– višina dodeljenih sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi
obrestmi, ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
14. člen
Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog za sofinanciranje mladinskih programov in projektov upoštevala naslednja merila in kriterije:
1. preglednost
– cilji in namen mladinskih programov in projektov niso
razvidni – 0 točk,
– cilji in namen mladinskih programov in projektov so
jasno razvidni – 5 točk.
2. število vključenih članov v mladinskih programih
in projektih
– 1–5 aktivnih članov oziroma nosilcev – 2 točki,
– 6–10 aktivnih članov oziroma nosilcev – 3 točke,
– 11–15 aktivnih članov oziroma nosilcev – 4 točke,
– nad 16 aktivnih članov oziroma nosilcev – 5 točk.
3. delež lastnih sredstev za izvedbo mladinskih programov in projektov
– od 51 do 70% – 1 točka,
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– od 71 do 90% – 3 točke,
– nad 90% – 5 točk.
4. ciljna populacija
– programi in projekti ne vključujejo mladih z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolskih osipnkov, ter družbeno
izločene invalidne mladine – 0 točk.
– programi in projekti vključujejo tudi mlade z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolske osipnike ter družbeno
izločeno invalidno mladino – 5 točk.
5. dostopnost
– programi in projekti so dostopni za mlade z ožjega
območja Občine Trebnje – 2 točki,
– programi in projekti so dostopni za mlade iz celotne
občine iz Občine Trebnje – 5 točk.
6. ekonomičnost
– realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe programov v primerjavi z učinkovitostjo in udeležbo ni
jasna – 0 točk,
– realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe programov v primerjavi z učinkovitostjo in udeležbo je
pregledna in jasna – 5 točk.
7. primerljivost
– stroški programa glede na število udeležencev s stroški sorodnih programov so bistveno višji od stroškov sorodnih
programov – 0 točk,
– stroški programa glede na število udeležencev s stroški sorodnih programov so primerljivi s stroški sorodnih programov – 5 točk.
15. člen
Programi in projekti bodo ocenjeni v skladu z merili in
kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov in projektov. Programi in projekti se točkujejo. Vrednost
točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega
programa in projekta je odvisna od skupnega števila zbranih
točk in vrednosti točke. Ne glede na število zbranih točk in
vrednosti točk, se posamezen program oziroma projekt sofinancira največ do 50% ocenjene vrednosti programa.
16. člen
Komisija bo za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov vrednotila le tiste vloge
izvajalcev, iz katerih izhaja, da je njihova dejavnost izključno
izvajanje programov in projektov za mlade in so širšega pomena za vzpodbujanje razvoja mladinske dejavnosti v Občini
Trebnje. Upoštevani bodo naslednji splošna kriteriji:
– število članov izvajalca,
– število izvedenih mladinskih programov oziroma projektov,
– višina dodeljenih točk posameznemu izvajalcu za izvedbo mladinskih programov in projektov.
Višina sredstev v ta namen po gornjih kriterijih ne sme
presegati 50% primerljivih dejanskih stroškov delovanja izvajanja mladinskih programov in projektov v preteklem letu.
Višino sredstev v ta namen se opredeli z letnim programom
za mladinske dejavnosti.
IV. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Mladinski programi in projekti izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa
lokalne skupnosti, ne morejo biti predmet sofinanciranja po
merilih in kriterijih tega pravilnika.
18. člen
O izvedbi sofinanciranih mladinskih programov in projektov morajo izvajalci v pogodbenem roku občinski upravi
predložiti:
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– podrobno vsebinsko in zaključno finančno poročilo o
izvedbi mladinskih programov in projektov,
– dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na
podlagi javnega razpisa.
Občinska uprava ali pristojni organ občine lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
19. člen
Izvajalci mladinskih programov in projektov so dolžni
izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem
pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi. Če se
ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev
mladinskih programov in projektov, se sofinanciranje takoj
ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če
prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede
postopek izterjave.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 605-00001/2006
Trebnje, dne 7. februarja 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

TRŽIČ
871.

Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 73/05 in 103/05) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni
razred za določitev osnovne plače ravnatelja/direktorja, katerega ustanoviteljica je Občina Tržič, naslednji

SKLEP
o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Knjižnice
dr. Toneta Pretnarja, Balos 4, Tržič, se za določitev osnovne
plače uvrsti v 43. plačni razred.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Tržiški muzej,
Muzejska 11, Tržič, se za določitev osnovne plače uvrsti v
41. plačni razred.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Ljudske univerze Tržič, Šolska ulica 2, Tržič, se za določitev osnovne
plače uvrsti v 42. plačni razred.
Delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Vzgojno
varstveni zavod Tržič, Ste Marie aux Mines 28, Tržič se za
določitev osnovne plače uvrsti v 45. plačni razred.
Št. 141-02/02-02
Tržič, dne 23. februarja 2006
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l.r.
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VERŽEJ
872.

Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost na območju Občine Veržej

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95 in 40/99), 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št.
78/99 in 107/00), 29. členom Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93. 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96
– odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02),
in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99,
65/00 in 11/01 je Občinski svet Občine Veržej na seji dne
31. 1. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost
na območju Občine Veržej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji, na podlagi katerih Občinska uprava Občine Veržej (v nadaljevanju
občinska uprava) izda soglasje k podaljšanju obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
2. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija obratujeta v podaljšanem obratovalnem času, če obratujeta izven rednega obratovalnega časa, določenega s 3. in 4. členom Pravilnika o
merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list
RS, št. 78/99 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami).
3. člen
Gostinec oziroma kmet določi podaljšani obratovalni
čas gostinskega obrata ali kmetije v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki
samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti
podaljšani obratovalni čas za vsako tako enoto posebej.
II. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEMU
OBRATOVALNEMU ČASU
4. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko poslujejo gostinski obrati in kmetije v naslednjem obratovalnem času:
1. restavracije, gostilne, kavarne, okrepčevalnice, slaščičarne, bari, izletniške kmetije ter vinotoči:
– ob ponedeljkih, torkih, sredah, četrtkih in nedeljah
najdlje do 24. ure,
– ob petkih in sobotah do 2. ure naslednjega dne;
2. gostinske terase in letni vrtovi:
– ob ponedeljkih, torkih, sredah, četrtkih in nedeljah
najdlje do 23. ure,
– ob petkih in sobotah najdlje do 24. ure.
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5. člen
Soglasje za podaljšani obratovalni čas gostinskega
obrata občinska uprava izda za obdobje enega koledarskega leta.
6. člen
Občinska uprava lahko na podlagi vloge gostinca oziroma kmeta odobri dodatni podaljšani obratovalni čas ob raznih
prireditvah (poroke, srečanja, praznovanje rojstnih dnevov,
obletnic ipd). V teh primerih se obratovalni čas lahko podaljša
do 5. ure naslednjega dne. Soglasje se izda vedno za posamezno prireditev, ki jo gostinec oziroma kmet organizira in
se opravlja v samem gostinskem obratu. Gostinec oziroma
kmet je dolžan poskrbeti, da v dodatnem podaljšanem obratovalnem času zunanji obiskovalci nimajo vstopa v gostinski
obrat oziroma kmetijo.
7. člen
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu v rokih in na
način, ki ga določa Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 s kasnejšimi
spremembami in dopolnitvami). Če gostinec ni lastnik lokala,
je k vlogi za podaljšan obratovalni čas potrebno predložiti
soglasje lastnika objekta, kjer se lokal nahaja.
8. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija lahko brez soglasja
občinske uprave obratuje dlje, kot traja njihov obratovalni čas
na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat).
Gostinec mora občinski upravi predhodno pisno sporočiti datum pustovanja oziroma martinovanja, kadar bo izkoristil možnost iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
V primeru, da občinska uprava ugotovi na podlagi večkratnih pisnih ugotovitev s strani nadzora (policija, inšpekcijske službe), da je prišlo do kršitev javnega reda in miru,
lahko soglasje o podaljšanem obratovalnem času prekliče
za določen čas. Prav tako lahko prekliče izdano soglasje
za prireditev oziroma se mu jih za določen čas ne izdaja.
Gostinec oziroma kmet lahko ponovno zaprosi za podaljšani
obratovalni čas, če v roku treh mesecev, ko je obratoval v
rednem obratovalnem času, ni prišlo do prijav kršitev s strani
nadzora.
10. člen
Nadzor nad uresničevanjem določb tega pravilnika
opravljajo pristojni državni organi.
PREHODNA DOLOČBA
11. člen
Gostinci, ki so prijavili obratovalni čas gostinskih obratov za leto 2006 pred uveljavitvijo tega pravilnika, obratujejo
na podlagi izdanega soglasja do 31. 12. 2006.
III. KONČNI DOLOČBI
11. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za določanje obratovalnega časa gostinskih
obratov na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št.
80/98).
Št. 900-158/06
Veržej, dne 31. januarja 2006
Župan
Občine Veržej
Drago Legen l.r.

ZAGORJE OB SAVI
873.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
ureditvenega načrta za območje RudnikToplice v Zagorju ob Savi

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja št. 13/03) je Občinski svet Občine
Zagorje ob Savi na seji dne 16. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah ureditvenega
načrta za območje Rudnik-Toplice
v Zagorju ob Savi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za spremembe in dopolnitve UN)
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Zagorje ob Savi (Uradni Vestnik Zasavja št. 2/96, 15/98, 17/03)
sprejmejo spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta (v
nadaljevanju UN) za območje RUDNIK-TOPLICE v Zagorju
ob Savi (objavljen v Uradnem vestniku Zasavja št. 6/98), ki
jih je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod št.
projekta 747/03.
2. člen
Spremembe in dopolnitve UN iz prejšnjega člena tega
odloka se nanašajo na spremembe in dopolnitve prostorskih
ureditev za prenovo širšega območja Toplic v okviru spremenjene meje ureditvenega območja UN po opisu v 4. členu
tega odloka ob upoštevanju lokacijskega načrta za obvoznico
in vključujejo sanacijo prometnih ureditev na sosednjih območjih Podvine in Na bregu kot sestavni del teh sprememb
in dopolnitev UN.
3. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev UN)
Spremembe in dopolnitve UN iz 1. člena tega odloka
vsebujejo tekstualni in grafični del.
Tekstualni del obsega:
a) odlok o spremembah in dopolnitvah UN;
b) obrazložitev sprememb in dopolnitev UN z naslednjo
vsebino:
– opis prostorskih ureditev s pogoji za urbanistično,
arhitekturno in krajinsko oblikovanje objektov in ureditev,
– zasnova rešitev prometne, komunalne in energetske
infrastrukture,
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– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje kulturne dediščine in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– etapnost izvedbe sprememb in dopolnitev UN ter pogoji in zahteve za izvajanje UN,
– ocena stroškov za izvedbo sprememb in dopolnitev
UN;
c) smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
Grafični del obsega naslednje grafične prikaze v merilu
1:1000
2. Načrt namenske rabe prostora
– izsek iz urbanistične zasnove naselja Zagorje ob
Savi
2. Načrt ureditvenega območja s prikazom objektov, ki
so predvideni za rušenje.
3. Načrt prostorske ureditve:
3.1 ureditvena situacija,
3.2 geodetska kotirana situacija,
3.3 situacija komunalne in energetske infrastrukture:
– zbirnik komunalnih vodov.
4. Načrt gradbenih parcel.
II. UREDITVENO OBMOČJE
4. člen
(obseg in meja ureditvenega območja)
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev UN zajema celotno dolinsko območje Toplic ob novem odseku
regionalne ceste od Medije pri šoli na severu do mostu in
pešpoti na območje Okrogarjeve kolonije na jugu ter na zahodu vključuje šolo, območje ob Eberlovi cesti in Okrogarjevo
kolonijo.
Izvzeto je ureditveno območje lokacijskega načrta za
obvoznico, ki se ureja na podlagi odloka Uradni vestnik
Zasavja št. 14/99, po katerem pa so prostorske ureditve v
teh spremembah in dopolnitvah UN zaradi usklajenosti le
povzete.
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev UN se
nahaja v k. o. Zagorje-mesto ter obsega 11.62 ha.
Opis meje ureditvenega območja po parcelnem stanju
– na območju vzhodno od ureditvenega območja lokacijskega načrta za obvoznico poteka meja od severa proti
jugu:
preko parcel 173, 172, po vzhodnem robu parcel 166,
165, prečka parcele 237, 240, po severnem robu parcel
255/1, 256, prečka parcele 257, 255/2, po severnem robu
parcele 267/1, po vzhodnem robu parcele 267/1, po severovzhodnem robu parcel 268/1 in 278, po jugovzhodnem
robu parcele 279, po vzhodnem robu parcele 1898 (cesta),
jo prečka in nadaljuje po vzhodnih in jugovzhodnih robovih
parcel 903/1, 904, 905 in 906,
– na območju zahodno od ureditvenega območja lokacijskega načrta za obvoznico poteka meja od juga proti
severu:
po južnem robu parcele 1899, prečka parcele 1088,
1087, 1085, 1084, 1899, po južnem robu parcele 1060/1,
prečka parcelo 1060/1, nadaljuje po zahodnem robu parcel
1060/1, 1033/1, 1052, 1024, prečka parceli 1019, 1020,
po severnem robu parcele 1020, prečka parcelo 996, po
severnem robu parcele 1022, prečka parcele 1021, 995, po
zahodnem robu parcele 987, prečka parcele 991, 989, 104,
124, po jugozahodnem robu parcele 1897, prečka parceli
1897 in 135, po južnem robu parcele 136, jo prečka, po
jugozahodnem robu parcel 138, 143, po severozahodnem
robu parcele 142, prečka parcelo 1891 in severozahodnem
robu parcele 1891.
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III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO PRENOVE
5. člen
(funkcija območja, načrtovani objekti)
Območje je namenjeno za stanovanja, trgovske in storitvene dejavnosti ter javno infrastrukturo.
Opredeljena so naslednja prostorska funkcionalna območja z načrtovanimi objekti in ureditvami:
A POSLOVNO – TRGOVSKI CENTER v centralnem
območju Toplic
– kjer je ob novem odseku regionalne ceste na opuščeni rudniški separaciji pod Okrogarjevo kolonijo umeščen poslovno-trgovski objekt površine 4.000m2 s parkiriščem (min.
130 parkirnih mest) v spodnji etaži na nivoju južne obcestne
terase.
B OBMOČJE – OBSTOJEČI OBJEKT OPUŠČENE RUDNIŠKE KOPALNICE,
– ki je namenjen za storitvene, proizvodne, trgovske in
družbene dejavnosti s potrebno prenovo objekta in prometnimi ureditvami (dovoz na regionalno cesto, parkirišča) po
določilih LN za obvoznico.
C1 POSLOVNO STANOVANJSKO OBMOČJE pri
upravni zgradbi rudnika,
– kjer je načrtovana nadomestna gradnja kegljišča na
razširjeni sedanji lokaciji z ureditvijo novega parkirišča nad
garažami na zgornji severovzhodni terasi.
C2 POSLOVNO STANOVANJSKO OBMOČJE ob Cesti
Borisa Kidriča in Eberlovi cesti
– to je na območju z dotrajanim stavbnim fondom, kjer
sta načrtovani nadomestni gradnji dveh poslovno stanovanjskih stavb (storitve trgovine v pritličju) ob lokalni cesti in
severno od zgodovinskega spomenika, nadomestna gradnja
večstanovanjske stavbe in dopolnilna gradnja nove večstanovanjske stavbe na terasi pod Eberlovo cesto (skupaj možnih okoli 30-40 stanovanj).
D OBMOČJE ŠOLE
– v razširjeno ograjeno šolsko zemljišče je zajeto območje južno od šole pod lokalno cesto in površina južno
od telovadnice, kjer je v oddaljenosti okoli 20m severno od
obstoječe vile načrtovan uvoz in glavni vhod v šolo s priključkom na novo povezovalno cesto ob Mediji.
Predvidena je dozidava troetažnega trakta šole v atrij
za večnamenske, učne in servisne prostore ter dozidava
telovadnice za šolske športne prostore, izgradnja športnih
igrišč – velike ploščadi za športne igre s terasnimi tribunami
v obcestnih brežinah na območju južno od šole, ureditev
šolskega dvorišča s 4-steznim tekališčem na zahodni strani
šolske stavbe in zelene – parkovne površine z otroškim igriščem ob šolskem dvorišču južno od telovadnice.
E1 OKROGARJEVA KOLONIJA
– načrtovane so prometne ureditve skladno s 6. členom
tega odloka ter dopolnilna gradnja treh enostanovanjskih
stavb na jugovzhodnem obrobju stanovanjskega območja
pod Okrogarjevo kolonijo.
E2,3 STANOVANJSKA OBMOČJA
– načrtovane so prometne ureditve skladno s 6. členom
tega odloka ter prenove, nadomestne gradnje in širitve obstoječih objektov skladno z 9. členom tega odloka.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN UREDITEV
6. člen
(prometne ureditve)
Pogoji za izboljšanje prometne ureditve v stanovanjskih območjih na pobočju (Okrogarjeva kolonija, Na bregu,
Podvine) so:
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– izgradnja priključne ceste na regionalno cesto za
Okrogarjevo kolonijo in stanovanjsko območje na njenem
južnem obrobju z načrtovano traso po vzhodnem pobočju
v podaljšku rekonstruirane obstoječe ceste na južnem robu
Okrogarjeve kolonije,
– ureditev enosmernega prometa po dovoznih cestah
znotraj Okrogarjeve kolonije in ureditev centralnih parkirišč
na njenem vstopnem južnem obrobju (40 parkirnih mest),
– rekonstrukcija Eberlove ceste in izgradnja novega
odseka dovozne ceste na območje Na bregu v podaljšku
Eberlove ceste po pobočju,
– rekonstrukcija dovoznih cest in ureditev parkirišč ob
večstanovanjskih objektih na Podvinah (40 novih parkirnih
mest).
Prometne ureditve v dolinskem območju obsegajo:
– izgradnjo priključne ceste poslovno-trgovskega objekta na obvoznico (mesto priključka določa lokacijski načrt za
obvoznico) z uvozom v garažno hišo na južni spodnji terasi in
servisnim dovozom za napajanje objekta, ki je predviden po
povezovalnem odseku z obstoječo dovozno cesto na zgornji
terasi jugozahodnega obrobja poslovno trgovskega centra,
– izgradnjo povezovalne ceste s parkirišči ob Mediji od
mostu pri telovadnici do lokalne ceste na jugu ter priključne
dovozne ceste v ograjeno šolsko zemljišče,
– rekonstrukcija dovoznih cest s priključki na lokalno
cesto za šolo in stanovanjske objekte pri Mihelčiču,
– ureditev avtobusnih postajališč na lokalni cesti v bližini
vhodov v šolo.
Pogoji za urejanje peš prometa so:
– izgradnja pločnikov ob Eberlovi cesti s podaljškom
proti jugu ob obstoječi spodnji dovozni cesti v Okrogarjevi
koloniji in navezavo na pločnik, ki je predviden ob novi priključni cesti na regionalno cesto ter ureditev pločnikov ob
dovoznih cestah v šolo,
– rekonstrukcija pešpoti Toplice-avtobusna postaja pod
strmino pobočja,
– izgradnja novega stopnišča na pobočje Okrogarjeve
kolonije na skrajnem južnem delu ureditvenega območja.
Obvezno je upoštevati pogoje Ministrstva za prometDRSC za priključevanje poslovno trgovskega objekta na
obvoznico:
– pred pričetkom gradnje je potrebno za ureditev priključevanja izdelati PGD na osnovi analize prometa in pridobiti
soglasje Direkcije RS za ceste.
7. člen
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje)
Za urbanistično oblikovanje območja in arhitekturno
oblikovanje objektov je skladno s prikazi prostorske ureditve
v grafičnih prikazih št. 3 upoštevati naslednje pogoje:
– razporeditev, funkcijo objektov in območij,
– določene gradbene linije za objekte in ureditve,
– maksimalne tlorisne in višinske gabarite objektov ter
– elemente za zakoličbo objektov in ureditev, ki so opredeljeni v geodetski kotirani situaciji (grafični list št. 3/2),
– smeri vhodov in uvozov v objekte in funkcionalna
(ograjena) območja
ter naslednja določila za načrtovane objekte in ureditve:
1 poslovno trgovski objekt
Pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje poslovno-trgovskega objekta, ki ustvarja novo identiteto vstopnega mestnega območja so:
– tlorisna in višinska členitev dvoetažnega objekta
K+P:
· parkirišče v spodnji etaži na določeni niveleti ± 246.00
n.v. (na terenu južne obcestne terase) in
· maksimalna tlorisna površina 4.000 m2 poslovno trgovskih prostorov v zgornji pritlični etaži na višinski koti ± 249.00
n.v. (nivo terena na severnem in zahodnem obrobju);
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– maksimalni tlorisni gabarit objekta je določen z gradbenimi linijami:
· minimalni odmik 15 m od lokalne ceste in 12 m od
regionalne ceste na severu in vzhodu,
· novi odsek servisne ceste na jugozahodu za kletno
etažo (parkirišče) in minimalni odmik 20 m zgornje etaže
od obstoječih enostanovanjskih objektov na jugozahodnem
obrobju poslovno trgovskega centra,
· jugovzhodna meja obstoječega zunanjega skladišča
pri poslovno stanovanjskem objektu na severozahodu;
– maksimalna višina objekta (nad kletjo) na severu ob
lokalni cesti je 6.50 m; predlagana je razgibanost mase z
višjim jugozahodnim centralnim delom objekta pod strmino
(maksimalno 8.50 m);
– upoštevati je prometno ureditev skladno z določili
6. člena tega odloka:
· uvoz na parkirišče v spodnji etaži je na južni strani pri
priključku na regionalno cesto; niveletni potek priključnega
odseka ceste mora upoštevati projektne rešitve za novo
cesto na območje Okrogarjeve kolonije,
· servisni dovoz na manipulacijsko ploščad v zgornji etaži (nad parkiriščem) je načrtovan na jugozahodu v podaljšku
priključne ceste na regionalno cesto;
– oblikovanje objekta naj bo moderno s sodobnimi materiali, arhitekturnimi elementi obulične fasade ob lokalni in
regionalni cesti na severu (steklo, vhodi v lokale vezani na
avtobusno postajališče, križišče), atraktivno členjeno obcestno fasado; razgibanost mase (tlorisna in višinska členitev)
za zrahljanje stavbnega volumna.
2, 3 poslovno-stanovanjska objekta
in
4, 5 večstanovanjski stavbi
– tloris: 10 x 20 m za nadomestne gradnje objektov z
oznako 2, 3, 4; 32 x 10-16 m za novo terasasto zasnovano
večstanovanjsko stavbo z oznako 5 pod Eberlovo cesto,
– višina, oblikovanje: obvezno je enotno arhitekturno
oblikovanje stavb:
1. ali tradicionalno z dvokapno streho in etažnostjo
P+1+IP
2. ali moderno z ravno streho in etažnostjo P+2 (predlog: razgibanost mase, stopničasti zaključki z zadnjo etažo
površinsko manjšo).
6 kegljišče
– tloris: 37.40 x 9 + 13.11 x 11m s teraso 4.60 x 4.80 m
na jugozahodu,
– etažnost: P (podkleteni del se ohrani),
– streha: večkapna z glavno smerjo slemena v smeri
vzhod-zahod, naklon strešine okoli 40º,
– oblikovanje: zidana izvedba – omet, les v svetli barvi.
7a šolski športni prostori
– dozidava telovadnice proti jugu širine 15m; maksimalni tlorisni gabarit: 38 x 15 m;
– višina, oblikovanje: višina občutno nižja od obstoječe
stavbe, lahkotno sodobno oblikovanje s sočasno prenovo
telovadnice ob ohranitvi dominantne šolske stavbe.
7b prizidek šole
– dozidava šole v atrij za večnamenske, učne in servisne prostore,
– tlorisni gabarit: 39 x 16 m,
– višina, oblikovanje: troetažni trakt, lahkotno sodobno
oblikovanje, ravna streha.
8, 9, 10 enostanovanjske stavbe
– tloris: 8 x 12 m,
– višina in oblikovanje: prilagojeno sosednjim objektom
(K+P+IP, dvokapna streha).
območje šole
– upoštevati je določeno namestitev transparentne
ograje na zahodnem in južnem obrobju šolskega zemljišča
ter določeno mesto glavnega vhoda in uvoza v ograjeno šolsko območje na zahodni strani šolskega dvorišča s priključ-
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kom na novo povezovalno cesto ob Mediji, za gospodarski
dovoz se ohrani obstoječa priključna cesta šole na lokalno
cesto pri križišču z Eberlovo cesto,
– za športno igrišče – veliko ploščad za športne igre
dimenzij 38 x 24 m, ki je umeščeno pod cestno brežino južno od šole je upoštevati določeni gradbeni liniji na severu in
vzhodu ter namestitev terasnih tribun v obrobna pobočja,
– šolsko dvorišče med šolo, telovadnico in parkom na
vzhodu ter območjem športnih igrišč na jugu je urediti v tlakovano površino (oblikovno usklajena s fasado šole-kvadri) z
osrednjo tekaško stezo 4 x 60 m (barvni prikaz v tlaku),
– park ob šolskem dvorišču naj bo večja zatravljena
površina s parkovno opremo (poti, klopi), gosto zasaditvijo
dreves le ob dvorišču in živico ob ograji na zahodu in jugu,
kjer je umeščeno ograjeno otroško igrišče.
8. člen
(pogoji za krajinsko oblikovanje)
Za krajinsko sanacijo degradiranih rudniških površin na
obrobnih pobočjih in urejanje zelenih površin je upoštevati
načrtovane ureditve, ki so prikazane v grafični prilogi št. 3/1
z naslednjimi pogoji:
– terasna ureditev brežin
pod Okrogarjevo kolonijo in ob regionalni cesti na jugozahodu (oznaka območij 1 in 2)
· odstranitev vseh barak in ukinitev vrtičkarstva,
· ureditev zatravljenih teras na pasovih z malim naklonom (možnost košenja) in zasaditev vmesnih brežin – strmin
s pokrovnimi in nižjimi grmovnicami (preprečevanje erozije),
· drevesna zasaditev le na obrobju obstoječih objektov
nad strmino (vizualna zaščita), sicer naj bo brežina redko
zasajena samo v južnem delu območja nad regionalno cesto
zaradi velike gozdnatosti prostora, kjer je potrebno sanirati
obstoječo vegetacijo – ohranijo se le zdrava drevesa in dopolnijo z novimi avtohtonimi vrstami drevja in grmovnic,
– sanacija ostanka gozda
na pobočju nad opuščeno rudniško kopalnico in obcestne brežine nad Medijo (oznaka območij 3, 4)
· sanacija v smislu čiščenja, redčenja in dosaditve avtohtonih vrst grmovnic za ohranitev stabilnih brežin,
– obcestne in obvodne urejene zelene površine
z ekološko in oblikovalsko funkcijo:
· drevoredi ob regionalni cesti pri poslovno-trgovskem
objektu, novi povezovalni cesti ob Mediji in novi dovozni cesti
v šolo (obojestranski drevored) ter ob parkiriščih,
· neformalna gosta zasaditev dreves na vzhodnem obrobju športnega igrišča in na obrobju nove večstanovanjske
stavbe ob lokalni cesti,
– parki
· obstoječa parka ob zgodovinskih spomenikih se ohranita in sanirata v smislu vzdrževanja (ureditev poti in parkovne opreme, sanacija drevja in grmovnic…),
· načrtovan park pri šoli je urediti v odprto zatravljeno površino s parkovno opremo (poti s klopmi, spomenik)
ograjenim otroškim igriščem, gosto drevesno zasaditvijo le
ob šolskem dvorišču ter živico ob ograji severovzhodnega
šolskega zemljišča,
– obhišni vrtovi
urejanje obhišnih vrtov naj temelji na odprtosti prostora
(zatravitev) in drevesno zasaditvijo ob cestah in parkiriščih.
9. člen
(pogoji za prenove in širitve obstoječih objektov)
– Posegi na objekte znotraj zavarovanih območij kulturne dediščine (navedeni v 16. členu tega odloka) so dopustni
na osnovi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega
soglasja; na območju Okrogarjeve kolonije pa je upoštevati
naslednje kulturnovarstvene smernice:
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· nespremenjena mora ostati talna zasnova in oblikovanje objektov v obstoječih gabaritih,
· gradnja nadstreškov in prizidkov ni sprejemljiva,
· možno je združevanje stanovanjskih enot, pri tem se
ohranja stanovanjska namembnost objektov,
· sprememba namembnosti obstoječih objektov ni dopustna.
– Obstoječe objekte je dovoljeno vzdrževati in rekonstruirati. Dotrajane objekte je dopustno odstraniti; na parceli
obstoječe enostanovanjske stavbe je možno zgraditi nadomestni stanovanjski objekt.
– Dozidave in nadzidave poslovnih objektov ob obvoznici in večstanovanjske stavbe ob Mediji niso dopustne,
možna je funkcionalna širitev šole znotraj ohranjene vzhodne
in južne gradbene linije obstoječega objekta.
– Gradnje prizidkov so dovoljene pri enostanovanjskih
objektih ob upoštevanju naslednjih pogojev:
· maksimalna tlorisna površina ne sme presegati velikosti obstoječega objekta; ohranjen mora ostati podolžen tloris
s širitvijo objekta v smeri obcestne gradbene linije,
· minimalni odmik do sosednjega objekta je 8 m, 4 m do
parcelne meje in 5 m do ceste,
· višina dozidav in nadzidav (obstoječih prizidkov) ne
sme presegati višine obstoječega osnovnega objekta.
– Zunanja prenova objektov in prizidki se morajo izvajati
z oblikovno enotnimi arhitekturnimi členi glede na posamezni
objekt in usklajeno s skupino stavb v morfološki enoti (naklon
strešine, barva kritine, usklajene svetle barve fasad…).
– Za vsakršno spremembo sedanje namembnosti
objektov ali njihovih delov za dejavnosti, ki bi onesnaževale
ali prekomerno obremenjevale okolje je potrebno okoljevarstveno soglasje v skladu z določili Zakona o varstvu okolja
(ZVO‑1, Uradni list RS, št. 41/04).
V. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE
IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
10. člen
(vodovod)
Pogoji za vodooskrbo območja in priključevanje objektov na vodovod so:
– oskrba uporabnikov s pitno in požarno vodo je zagotovljena iz obstoječih zajetij (Šemnik, Strahovlje, vrtina Sava)
po obstoječem vodovodnem omrežju, ki ga je treba dograditi
in obnoviti,
– zamenjati je treba primarno vodovodno omrežje (iz
LTŽ cevi DN 150) in cevovod ob obvoznici do avtobusne
postaje Integral Zagorje (iz PVC cevi 225 m) s cevmi iz duktil
litine DN 200 mm,
– dograditi je potrebno sekundarno vodovodno omrežje
PE 110s hišnimi priključki in zunanjimi vodomernimi jaški na
celotnem odseku Zupančičeve ceste do Okrogarjeve kolonije in po Prečni poti do priključka na vodovod ob obvoznici,
povezovalni cevovod iz duktilne cevi DN 150 mm od križišča
Zupančičeve ceste s Šolsko cesto z navezavo na obstoječi
vodovod pod mostom čez Medijo ter povezovalni cevovod od
križišča Grajske ceste s Kidričevo s priključkom na primarni
vodovod ob obvoznici,
– za priključitev poslovno trgovskega objekta na vodovod je treba zgraditi krožni vodovod s priključkom na obstoječa primarna vodovoda v križišču Kidričeva – Eberlova cesta
in ob obvoznici pri uvozu,
– za priključevanje novih objektov pod Eberlovo cesto je
treba obnoviti obstoječi vodovod ob Eberlovi cesti; vsi ostali
načrtovani objekti bodo priključeni na obstoječe vodovodno
omrežje,
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– obvezna je namestitev nadzemnih hidrantov za potrebe protipožarne zaščite v skladu s pravilnikom o tehničnih
normativih za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požara,
– za dograditev vodovodnega omrežja je potrebno izdelati projektno dokumentacijo ob upoštevanju zasnove projektnih rešitev prikazane v grafični prilogi št. 3/3 skladno s pogoji
in s soglasjem upravljalca.
11. člen
(kanalizacija)
Pogoji za odvajanje in čiščenje odplak ter priključevanje
objektov na kanalizacijo so:
– odvodnja odpadnih vod je zagotovljena po obstoječem kanalizacijskem omrežju v mešanem sistemu, ki ga je
treba dograditi in delno obnoviti,
– dograditi je potrebno zbirni kolektor ob obvoznici s priključkom na predvideno centralno čistilno napravo ob Savi,
– odpadne sanitarne in meteorne vode novih stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih objektov ob Kidričevi cesti in
kegljišče je treba speljati v obstoječo mešano kanalizacijo s
priključitvijo na zbirni kolektor,
– sanitarne odpadne vode iz poslovno-trgovskega
objekta in šolskih športnih prostorov pri telovadnici bodo
priključene direktno v zbirni kolektor ob obvoznici, čiste meteorne vode pa je treba po ločeni meteorni kanalizaciji speljati
v potok Medija,
– onesnažene meteorne vode z območij povoznih površin (ceste, parkirišča, manipulacijske površine) je dopustno
speljati v kanalizacijo samo preko ustrezno dimenzioniranih
lovilcev olj,
– v primeru, da na območju v tehnološkem procesu
uporabnika nastajajo onesnažene odpadne vode, jih je potrebno na mestu kjer nastajajo očistiti do stopnje, ki je dopustna za odvod v javno kanalizacijo skladno s Pravilnikom o
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter
pogojih za izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96),
– do izgradnje zbirnega kolektorja in centralne čistilne
naprave je obvezno odpadne sanitarne vode speljati v triprekatno greznico brez izpusta ali zgraditi individualno čistilno
napravo,
– projeknta dokumentacija PGD-PZI za kanalizacijsko
omrežje mora biti izdelana skladno s pogoji in soglasjem
upravljalca.
12. člen
(elektro omrežje in javna razsvetljava)
Pogoji za elektroenergetske ureditve na območju in
priključevanje objektov na elektroomrežje so:
– za oskrbovanje predvidenih objektov z oznako 1, 2, 3,
4, 5 z električno energijo je potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo TP z visokonapetostnim VN20 kV-nim podzemnim priključnim kablovodom iz obstoječe TP Toplice 2;
predvidena je betonska montažna TP dimenzij 5 x 4 x 3 m,
– dimenzioniranje nizkonapetostnih kabelskih podzemnih priključkov se bo izvedlo, ko bodo znane priključne moči
posameznih odjemalcev,
– vsi kablovodi morajo potekati v zaščitenih plastičnih
ceveh s potrebnimi odmiki od ostale infrastrukture,
– obstoječa razdelilna postaja Podvine bo predvidoma
odstranjena, načrtovana je nadomestna TP Podvine,
– zaradi izgradnje VN kabelske zanke mesta Zagorje
bo zgrajena podzemna kabelska povezava TP Podvine – TP
Toplice 2,
– v cestnem telesu bodoče obvoznice je predvidena kabelska kanalizacija za kasnejšo vgradnjo visokonapetostne
povezave TP Medija bloki – TP Toplice 2 – TP OIC Toplice,
– moči vgrajenih transformatorskih enot ter prerezi posameznih priključnih vodov bodo opredeljeni pri projektiranju
posameznih objektov,
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– preurediti in dograditi je potrebno javno razsvetljavo in
pri tem upoštevati, da se v čim večji meri položijo napajalni
kabli v kabelsko kanalizacijo,
– izbiro drogov, cestnih in parkovnih svetilk je treba prilagoditi omrežju razsvetljave v mestu; parkovne svetilke so
lahko največje moči do 125 W, cestne pa do 250 W; drogovi
parkovnih svetilk so lahko do višine 4 m, cestnih svetilk pa
do 5 m.
13. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Skladno s pogoji Telekoma Slovenije je potrebno izdelati
projektno dokumentacijo s tehničnimi rešitvami za zaščito ali
prestavitve TK omrežja na območju in priključitev načrtovanih
objektov na javno TK omrežje; obvezen sestavni del projektne dokumentacije je soglasje Telekoma Slovenije.
Za priključitev posameznega objekta na TK omrežje si
mora investitor pridobiti soglasje upravljalca.
14. člen
(ravnanje z odpadki)
Za ravnanje z odpadki je upoštevati določila odloka
Uradni list RS, št. 5/02 o ločenem zbiranju in odvozu odpadkov ter določena mesta za zabojnike sortiranih odpadkov
– ekoloških otokov, ki so prikazani v ureditveni situaciji (gr.
list št. 3/1).
VI. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA, VARSTVO
KULTURNE DEDIŠČINE IN VARSTVO PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
15. člen
(varstvo okolja)
Za vse posege na ureditvenem območju, ki bi pomembno vplivali na okolje, je potrebno pred začetkom izvajanja
posega izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
Upoštevati se mora Zakon o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93 in 67/02).
Varstvo pred hrupom
V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95) je določeno:
– vsa stanovanjska območja, parki in območje šole s
športnimi objekti so razvrščena v II. stopnjo varstva pred
hrupom, kjer mejna raven hrupa ne sme presegati 45 dB za
noč in 55 dB za dan,
– poslovno trgovinski center in poslovno stanovanjski
območji ob Kidričevi cesti in severovzhodno od obvoznice so
razvrščeni v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer je določena
maksimalna raven hrupa 50dB za noč in dnevna 60dB.
Varstvo zraka
Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženosti zraka. Za zagotovitev čim nižje stopnje onesnaženosti zraka je predvideno ogrevanje objektov
z utekočinjenim naftnim plinom ali kurilnim oljem do izgradnje
plinovodnega omrežja na obravnavanem območju (po izboljšanju geoloških razmer); realizirati je treba prometne ureditve in ureditve zelenih površin z gosto zasaditvijo dreves in
grmovnic ob prometnicah, na parkiriščih in v okolici objektov
skladno z določili tega odloka.
Varstvo tal, sanitarna komunalna opremljenost
Ureditve vodovodnega omrežja, kanalizacije, zbiranje
in odvoz odpadkov ter priključevanje objektov na komunalno
infrastrukturo se mora izvajati skladno z določili 10., 11. in
14. člena tega odloka in projektnimi rešitvami v grafičnem
prikazu št. 3.3, pri čemer je upoštevati:
– zagotovljena mora biti zdravstveno ustrezna pitna
voda v skladu z 32. členom Pravilnika o pitni vodi (Uradni list
RS, št. 19/04 in 20/04),
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– horizontalna razdalja med cevovodi za pitno vodo in
kanalizacijo mora biti 5 m, vertikalna razdalja med temenom
kanalizacije in dnom vodovodne cevi pa 0.5 m,
– ob sanaciji vodovodnih sistemov in vodovodnih virov
je potrebno pridobiti strokovna mnenja ustrezne organizacije o zdravstveni ustreznosti pitne vode in varnosti vodooskrbe,
– pri gradnji in vzdrževanju javnih sistemov za oskrbo
s pitno vodo je potrebno upoštevati določila standarda SIST
EN805 in druge predpise, ki urejajo to področje.
Varstvo pred sevanjem
Načrtovani transformatorski postaji morata biti izvedeni
v skladu z uredbo, ki ureja elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem okolju, kjer so določene mejne efektivne
vrednosti električne poljske jakosti kot posledica obratovanja
ali uporabe nizkofrekfenčnih in visokofrekfenčnih virov sevanja za I. in II. območje stopnje varstva pred sevanjem.
Ukrepi za odpravo arhitektonskih ovir
Na vseh pešpoteh in zunanjih ploščadih je treba izvesti
klančine do 7% za premagovanje višinskih razlik. V projektnih dokumentacijah za objekte in zunanje ureditve je treba
načrtovati ukrepe za odpravo arhitektonskih ovir v skladu s
Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, parkirišča in zunanje ureditve (Uradni list RS, št.
97/03) ter SIST ISO TR 9527.
Drugi pogoji
V projektni dokumentaciji za šolski športni objekt, športna igrišča ter zunanje ureditve šole je upoštevati Navodilo
za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji (Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, junij 1999), Pravilnik o zdravstveno-higienskih zahtevah katerim morajo ustrezati poslopja in
prostori šole (Uradni list RS, št. 20/96), Zakon o omejevanju
uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 57/96, 119/02
in 26/03) in Zakon o omejevanju porabe alkohola (Uradni list
RS, št. 5/03).
16. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na območju so varovana naslednja območja in objekti
kulturne dediščine (prikazana v grafični prilogi št. 3/1):
Okrogarjeva kolonija, spomenik zagorskim rudarjem
(zavarovan kulturni spomenik), hiša Grajska 2 ter spomenik
pri marksistični šoli in spominska plošča.
Za vsak poseg v enote kulturne dediščine je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje, za območje Okrogarjeve kolonije pa je upoštevati tudi
določila 9. člena tega odloka.
17. člen
(požarna varnost)
– Pri izvedbi ureditvenega načrta je potrebno upoštevati
pogoje s področja varstva pred požarom (Zakon o varstvu
pred požarom, Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02,
pravilnike in ostale predpise),
– do vseh objektov je omogočiti dovoz urgentnim vozilom vsaj s treh strani po glavnih in internih dovoznih cestah,
ki morajo biti utrjene in zgrajene tako, da omogočajo vožnjo
z gasilskimi vozili; upoštevati je prometne ureditve (grafični
list št. 3/1) z načrtovano dostopnostjo intervencijskih vozil
do vseh objektov, dva dovoza v ograjeno šolsko območje in
minimalno širino predvidenih dovoznih cest 4.00 m,
– upoštevati je določene minimalne odmike med objekti
in objektov do parcelnih mej v geodetski kotirani situaciji
(grafični list št. 3/2),
– vse dovozne ceste, parkirišča in dvorišča ob objektih
morajo biti namenjena tudi prometnim in delovnim površinam
za intervencijska vozila; v projektni dokumentaciji za objekte
in zunanje ureditve je upoštevati SIST DIN 14090,
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– zadostna količina požarne vode je zagotovljena, na
vodovodnem omrežju je obvezno namestiti nadzemne hidrante DN 80oziroma DN 100 skladno s prikazom v grafični
prilogi št. 3/3,
– v primeru požara in drugih nesreč so zagotovljene
površine za varen umik ljudi in živali na utrjene površine ter
površine v okolici,
– v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja je upoštevati požarnovarstvene zahteve za zagotovitev varnega umika ljudi, živali in premoženja; upoštevati
je Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, parkirišča in zunanje ureditve (Uradni list RS, št.
97/03) ter SIST TR 9527; za posamezne predvidene objekte
je potrebno na osnovi izračuna povečane obremenitve pri
projektiranju upoštevati takšne materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom.
VII. DRUGI POGOJI, POMEMBNI ZA IZVEDBO
PROSTORSKIH UREDITEV
18. člen
(rušenje obstoječih objektov)
Za realizacijo ureditvenega načrta je potrebno odstraniti
naslednje dotrajane stavbe in pomožne objekte:
– Mihelčičeva hiša in prodajalna Hardi na parcelah št.
979 in 153 (predvidena nadomestna poslovno stanovanjska
objekta),
– Brezgarberjeva hiša na parceli št. 982/1 (predvidena
nadomestna večstanovanjska stavba),
– rudniški poslovni, skladiščni in pomožni objekti na
parcelah št. 959, 243, 946 in 949,
– garaže, drvarnice in drugi pomožni objekti na parcelah
št. 984, 982/2, 985, 158, 159, 1057, 1033/1, 924, 933, 927,
946, 925 in 960,
– kegljišče na parceli št. 269 (predvidena nadomestna
gradnja).
19. člen
(geološki pogoji)
Zaradi plazovitega in nestabilnega območja je za vsak
objekt posebej in infrastrukturne ureditve obvezno pridobiti
predhodno geološko mnenje.
Geološko poročilo o pogojih gradnje je obvezno sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
20. člen
Realizacija ureditvenega načrta se mora izvajati po etapah, ki predstavljajo funkcionalno zaključeno celoto.
Gradnja objektov mora slediti prometni in komunalni
ureditvi območja, pri čemer je obvezno upoštevati geološke
pogoje in eventuelno tudi predhodno sanirati teren.
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Za poslovno trgovski objekt se določen maksimalni
tlorisni gabarit ne sme povečati.
V skladu s soglasjem upravljalca elektroomrežja je možna sprememba lokacije trafo postaje pri poslovno trgovskem
objektu.
Pri realizaciji sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih
s tem prostorskim aktom, če se v nadaljnjem podrobnejšem
proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih razmer
ali zaradi tehnoloških zahtev najdejo tehnične rešitve, ki so
primernejše iz okoljevarstvenega in funkcionalnega vidika.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi
in z njimi morajo soglašati nosilci urejanja prostora, ki jih ta
odstopanja zadevajo.
X. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok
o ureditvenem načrtu za območje Rudnik-Toplice v Zagorju
ob Savi, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Zasavja št.
6/98.
23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
služba občinske uprave.
24. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za območje Rudnik-Toplice v Zagorju ob Savi so na vpogled na
Občini Zagorje ob Savi, na Oddelku za okolje in prostor.
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-5/95
Zagorje ob Savi, dne 16. februarja 2006
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

874.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda »Knjižnica Mileta Klopčiča
Zagorje ob Savi«

Na podlagi Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične
dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05
– prečiščeno besedilo) in 88. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št.
13/03) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 26. redni
seji dne 16. 2. 2006 po skrajšanem postopku sprejel

IX. TOLERANCE
21. člen
Elementi za zakoličbo objektov in ureditev so opredeljeni v geodetski kotirani situaciji in so obvezni. Dimenzije
objektov, prometnih površin in drugih zunanjih ureditev se
morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Določene gradbene linije objektov so obvezne.
Dopustno je odstopanje od določenih tlorisnih gabaritov
objektov v okviru tolerance ± 15% vendar na straneh, kjer
niso določene gradbene linije.

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda »Knjižnica Mileta Klopčiča
Zagorje ob Savi«
1. člen
Spremeni se 10. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi« (Uradni
vestnik Zasavja, št. 4/03 – prečiščeno besedilo) tako, da se
glasi:

Stran
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Št.
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»Za direktorja knjižnice je lahko imenovan, kdor ima:
– najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
– opravljen izpit iz bibliotekarske stroke za naziv bibliotekar,
– 5 let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
– vsaj 1 leto delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih
delih,
– aktivno znanje angleškega jezika.
Ob prijavi na razpis morajo kandidati obvezno predložiti
program dela in načrt razvoja knjižnice.«
2. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo v veljavi nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-7/2002
Zagorje ob Savi, dne 16. februarja 2006
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

875.

Sklep o ceni storitve vodenja in koordinacije
pomoči na domu

Na podlagi 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – p.b.), 38. člena Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 109/05) je Občinski svet Občine Zagorje
ob Savi na svoji 26. seji dne 16. 2. 2006 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
Št. 122-3/2006
Zagorje ob Savi, dne 16. februarja 2006
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

SLOVENSKA BISTRICA
876.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 73/05 in 103/05) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačne
razrede za določitev osnovnih plač delovnih mest direktorjev
javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Slovenska
Bistrica

SKLEP
o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
Delovno mesto direktorja Zavoda za kulturo Slovenska
Bistrica, se za določitev osnovne plače uvrsti v 44. plačni
razred.
Delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Knjižnica »Josipa Vošnjaka« Slovenska Bistrica, se za določitev
osnovne plače uvrsti v 44. plačni razred.
Delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Vrtec
»Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, se za določitev
osnovne plače uvrsti v 50. plačni razred.
Št. 20/1741/2005
Slovenska Bistrica, dne 25. novembra 2005
Irena Majcen l.r.
Županja
Občine Slovenska Bistrica

SKLEP
o ceni storitve vodenja in koordinacije pomoči
na domu
1.
Cena storitve vodenja in koordinacije pomoči družini
na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Zagorje ob
Savi kot javno službo za 0,44 strokovnega delavca, znaša
384.153,00 SIT mesečno. V primeru, da bo med letom prišlo do bistvenega povečanja števila uporabnikov socialno
varstvene storitve pomoč na domu, bo naročnik izvajalcu
konec leta v skladu z določili pravilnika priznal višje stroške
za vodenje in koordinacijo.
2.
Cena storitve pomoč družini na domu na podlagi 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev znaša 2.290,60 SIT na efektivno uro. Cena
se zniža za subvencijo iz sredstev proračuna Republike Slovenije za 735,42 SIT in za subvencijo iz sredstev proračuna
Občine Zagorje ob Savi za 778,00 SIT, tako da znaša končna
cena za uporabnika 778,00 SIT.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS. S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep pod
številko 122-3/2005 z dne 9. 2. 2005. Cene iz 1. in 2. točke
tega sklepa se uporabljajo od 1. 3. 2006 dalje.

Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

877.

Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št.
12/06) in petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4), izdajam v zvezi z uvrstitvijo
v plačne razrede za določitev osnovnih plač delovnih mest
direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina
Slovenska Bistrica

SKLEP
o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
Delovno mesto direktorja Zavoda za šport Slovenska
Bistrica, se za določitev osnovne plače uvrsti v 38. plačni
razred.
Št. 671-22/2006
Slovenska Bistrica, dne 15. februarja 2006
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

Uradni list Republike Slovenije

MINISTRSTVA
878.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za
pogonski namen v letu 2005

Na podlagi šestega odstavka 5. člena Odredbe o pogojih za vračilo in o načinu vračila trošarine za mineralna olja,
ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 48/99 in 10/06) minister za finance
objavlja

POVPREČNI ZNESEK
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v letu 2005
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo), ki je bil izračunan na podlagi podatkov o znesku trošarine za plinsko olje za pogonski namen iz Uredbe o določitvi
zneska trošarine za energente in električno energijo (Uradni
list RS, št. 1/05, 5/05, 9/05, 19/05, 25/05, 32/05, 46/05, 51/05,
55/05, 59/05, 63/05 in 68/05), je za obdobje od 1. 1. 2005 do
31. 12. 2005 znašal 74.765 tolarjev na 1000 litrov.
Št. 426-07-3/2003/68
Ljubljana, dne 22. februarja 2006
EVA 2006-1611-0074
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

879.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o začasnih
uvrstitvah delovnih mest direktorjev s
področja kulture v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 24/05 – UPB in 93/05) ter 13.a člena Uredbe o
plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05
in 103/05) izdaja minister za kulturo

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o začasnih uvrstitvah
delovnih mest direktorjev s področja kulture
v plačne razrede znotraj razponov plačnih
razredov

Šifra
delovnega
mesta

Tip osebe javnega prava

Št.

22 / 28. 2. 2006 /

Stran

2379

1. člen
Navedba: »35823 KNIŽNICA LJUTOMER B017845 Direktor KD 42«, iz tretje vrstice tabele: Dejavnost: KULTURA,
Tip osebe javnega prava: kulturni dom, Razpon plačnega razreda: 32-50, drugega odstavka 2. člena Pravilnika
o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja
kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
(Uradni list RS, št. 4/06), se premesti v novo zadnjo vrstico
tabele Dejavnost: KULTURA, Tip osebe javnega prava: knjižnica, Razpon plačnega razreda: 40-48, istega člena, in se
spremeni tako, da se glasi: »35823 SPLOŠNA KNJIŽNICA
LJUTOMER B017841 Direktor KNJ 45«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. marca 2006.
Št. 143-27/2005/426
Ljubljana, dne 27. februarja 2006
EVA 2006-3511-0009
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo

880.

Pravilnik o določitvi višine dodatka za
dvojezičnost direktorjev s področja javne
uprave

Na podlagi četrte alineje 9. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05
in 12/06) izdaja minister za javno upravo

PRAVILNIK
o določitvi višine dodatka za dvojezičnost
direktorjev s področja javne uprave
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina dodatka za dvojezičnost direktorjev na področju javne uprave (v nadaljnjem
besedilu: direktorji), ki delajo na območjih občin, v katerih
živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, kjer je
italijanski ali madžarski jezik tudi uradni jezik.
2. člen
(1) Direktorjem pripada dodatek za dvojezičnost v na
slednji višini:

Ime delovnega mesta

Dodatek za dvojezičnost
v % od osnovne plače

B017102

Organ v sestavi ministrstva (OSM)

Direktor/inšpektor OSM

4%

B017105
B017801

Upravna enota (UE)
Občinska uprava (OBČ UPR)

Načelnik UE
Direktor/tajnik OBČ UPR

4%
4%

(2) Namestniku direktorja, strokovnemu direktorju, članu uprave ali strokovnemu vodji pripada dodatek iz prejšnjega odstavka
v enaki višini.
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3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0100-3/2005/323
Ljubljana, dne 23. februarja 2006
EVA 2006-3111-0028

881.

dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo

Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev

Na podlagi četrte alineje 9. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06)
izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina dodatka za dvojezičnost direktorjev na področju dela, družine in socialnih zadev (v
nadaljnjem besedilu: direktorji), ki delajo na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, kjer
je italijanski ali madžarski jezik tudi uradni jezik.
2. člen
(1) Direktorjem pripada dodatek za dvojezičnost v naslednji višini:
Šifra
delovnega
mesta
B017345
B017347
B017350
B017352

Tip osebe javnega prava
Center za socialno delo (CSD)
Dom upokojencev, posebni socialno varstveni
zavod (DU PSVZ)
Varstveno delovni center (VDC)
Socialno varstveni zavod za usposabljanje otrok s
posebnimi potrebami (SVZPP)

Ime delovnega mesta

Dodatek za dvojezičnost
v % od osnovne plače

Direktor CSD
Direktor DU PSVZ

5%
4%

Direktor VDC
Direktor SVZPP

4%
4%

(2) Namestniku direktorja, strokovnemu direktorju, članu uprave ali strokovnemu vodji pripada dodatek iz prejšnjega odstavka
v enaki višini.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-5/2006
Ljubljana, dne 27. februarja 2006
EVA 2006-2611-0047

882.

mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja pravosodja

Na podlagi četrte alineje 9. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in
12/06) izdaja minister za pravosodje

PRAVILNIK
o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja pravosodja
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina dodatka za dvojezičnost direktorjev(a) na področju pravosodja (v nadaljnjem besedilu: direktorji), ki delajo na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, kjer je italijanski ali
madžarski jezik tudi uradni jezik.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

22 / 28. 2. 2006 /

Stran
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2. člen
(1) Direktorjem pripada dodatek za dvojezičnost v naslednji višini:
Šifra
delovnega
mesta
B017106
B017501

Tip osebe javnega prava
Pravosodni organ (PO)
Javni gospodarski zavod (JGZ)

Ime delovnega mesta

Dodatek za dvojezičnost
v % od osnovne plače

Sekretar PO
Direktor JGZ

6%
5%

(2) Namestniku direktorja, strokovnemu direktorju, članu uprave ali strokovnemu vodji pripada dodatek iz prejšnjega odstavka
v enaki višini.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-35/2005
Ljubljana, dne 23. februarja 2006
EVA 2006-2011-0031
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

883.

Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev javnih zdravstvenih zavodov

Na podlagi četrte alineje 9. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in
12/06) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev javnih zdravstvenih zavodov
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina dodatka za dvojezičnost direktorjev javnih zdravstvenih zavodov na področju zdravja
(v nadaljnjem besedilu: direktorji), ki delajo na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, kjer
je italijanski ali madžarski jezik tudi uradni jezik.
2. člen
(1) Direktorjem pripada dodatek za dvojezičnost v naslednji višini:
Šifra
delovnega
mesta
B017332
B017334
B017336
B017340

Tip osebe javnega prava
Bolnišnica (BOLN)
Zdravstveni dom (ZD)
Lekarna (LEK)
Zavod za zdravstveno varstvo (ZZV)

Ime delovnega mesta

Dodatek za dvojezičnost
v % od osnovne plače

Direktor BOLN
Direktor ZD
Direktor LEK
Direktor ZZV

4%
4%
4%
4%

(2) Namestniku direktorja, strokovnemu direktorju, članu uprave ali strokovnemu vodji pripada dodatek iz prejšnjega odstavka
v enaki višini.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0220-8/2006
Ljubljana, dne 23. februarja 2006
EVA 2006-2711-0065
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
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Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja kulture

Na podlagi četrte alineje 9. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in
12/06) izdaja minister za kulturo

PRAVILNIK
o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja kulture
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina dodatka za dvojezičnost direktorjev na področju kulture (v nadaljnjem besedilu: direktorji), ki delajo na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, kjer je italijanski ali madžarski
jezik tudi uradni jezik.
2. člen
(1) Direktorjem pripada dodatek za dvojezičnost v naslednji višini:
Šifra
delovnega
mesta

Tip osebe javnega prava

Ime delovnega mesta

Dodatek za dvojezičnost
v % od osnovne plače

B017360

Gledališče (GLED)

Direktor / Ravnatelj GLED

4%

B017362

Muzej (MUZ)

Direktor MUZ

4%

B017364

Galerija (GAL)

Direktor GAL

4%

B017368

Arhiv (ARH)

Direktor ARH

4%

B017390

Zavod za kulturo madžarske narodnosti Direktor JZ
Lendava(ZKMNL)
Zavod za informativno dejavnost
Direktor JZ
madžarske narodnosti Lendava
(ZIDMNL)

B017390

6%
6%

(2) Namestniku direktorja, strokovnemu direktorju, članu uprave ali strokovnemu vodji pripada dodatek iz prejšnjega odstavka
v enaki višini.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 143-27/2005/425
Ljubljana, dne 27. februarja 2006
EVA 2006-3511-0012
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo

885.

Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja šolstva

Na podlagi četrte alineje 9. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in
12/06) izdaja minister za šolstvo in šport

PRAVILNIK
o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja šolstva
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina dodatka za dvojezičnost ravnateljev in direktorjev (v nadaljnjem besedilu: direktorji)
s področja šolstva, ki delajo na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, kjer je italijanski
ali madžarski jezik tudi uradni jezik, in poteka dejavnost vzgoje in izobraževanja v italijanskem jeziku ali v slovenskem in
madžarskem jeziku.
2. člen
Direktorju pripada dodatek za dvojezičnost v naslednji višini:

Uradni list Republike Slovenije
Šifra
delovnega
mesta
B017306
B017307
B017310
B017312
B017313
B017314
B017316
B017317
B017321
B017320
B017322
B017325
B017327

Tip osebe javnega prava
Višja strokovna šola (VSŠ)
Višja strokovna šola - organizacijska
enota (VSŠOE)
Šolski center (ŠC)
Srednja šola (SŠ)
Srednja šola (SŠ)
Srednja šola - organizacijska enota
(SŠOE)
Osnovna šola (OŠ)
Osnovna šola s prilagojenim programom
(OŠPP)
Zavod za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami
(ZPP)
Zavod za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami
(ZPP)
Zavod za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami
- organizacijska enota (ZPPOE)
Dijaški dom (DD/ DDOE)
Glasbena šola (GŠ)

Št.

Ime delovnega mesta
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Dodatek za dvojezičnost
v % od osnovne plače

Direktor VSŠ
Ravnatelj VSŠOE

6%
6%

Direktor ŠC
Direktor/ravnatelj SŠ
Ravnatelj SŠ
Ravnatelj SŠOE

6%
6%
6%
6%

Ravnatelj OŠ
Ravnatelj OŠPP

6%
6%

Ravnatelj ZPP

6%

Direktor ZPP

6%

Ravnatelj ZPPOE

6%

Ravnatelj DD/DDOE
Ravnatelj GŠ

6%
6%

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0070-21/2006
Ljubljana, dne 22. februarja 2006
EVA 2006-3311-0027
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

886.

Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja okolja in prostora

Na podlagi četrte alineje 9. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in
12/06) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja okolja in prostora
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina dodatka za dvojezičnost direktorjev na področju okolja in prostora (v nadaljnjem
besedilu: direktorji), ki delajo na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, kjer je italijanski
ali madžarski jezik tudi uradni jezik.
2. člen
(1) Direktorjem pripada dodatek za dvojezičnost v naslednji višini:
Šifra
delovnega
mesta
B017378

Tip osebe
javnega prava
Naravni park (NP)

Ime delovnega
mesta
Direktor NP

Dodatek za dvojezičnost
v % od osnovne plače
4%

(2) Namestniku direktorja, strokovnemu direktorju, članu uprave ali strokovnemu vodji pripada dodatek iz prejšnjega odstavka
v enaki višini.

Stran

2384 /

Št.

22 / 28. 2. 2006

Uradni list Republike Slovenije

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-5/2006
Ljubljana, dne 23. februarja 2006
EVA 2006-2511-0087
Janez Podobnik l.r.
Minister

887.

Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Na podlagi četrte alineje 9. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06)
izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina dodatka za dvojezičnost direktorjev na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (v
nadaljnjem besedilu: direktorji), ki delajo na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, kjer
je italijanski ali madžarski jezik tudi uradni jezik.
2. člen
(1) Direktorjem pripada dodatek za dvojezičnost v naslednji višini:
Šifra
delovnega
mesta
B017375

Tip osebe javnega prava
Kmetijsko gozdarska zbornica (KGZ)

Ime delovnega mesta

Dodatek za dvojezičnost
v % od osnovne plače
4%

Direktor KGZ

(2) Namestniku direktorja, strokovnemu direktorju, članu uprave ali strokovnemu vodji pripada dodatek iz prejšnjega odstavka
v enaki višini.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-11/2006/2
Ljubljana, dne 27. februarja 2006
EVA 2006-2311-0083
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

888.

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 9/94 – odl. US, 21/94, 29/95
– ZPDF, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00, 22/00
– ZJS, 87/02 – SPZ, 29/03 – odl. US in 69/03 – SZ-1) v zvezi
s 196. členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
69/03 in 18/04 ZVKSES) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 209,43 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 7/06).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-13/2005
Ljubljana, dne 20. februarja 2006
EVA 2006-2511-0086
Minister
za okolje in prostor
Janez Podobnik l.r.
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
889.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Gornja
Radgona

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02
in 18/04) in na podlagi 48. člena Statuta Območne obrtne
zbornice Gornja Radgona, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Gornja Radgona dne 11. 2. 2005 je
skupščina Območne obrtne zbornice Gornja Radgona na
3. redni seji dne 17. 2. 2006 sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Gornja Radgona
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Gornja Radgona (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom
fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na
območju, na katerem deluje zbornica, obrtno, obrtni podobno
dejavnost ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in
oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
3,1% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun
prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja
od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno
stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
3,1% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 1,5% od
najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje
članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga
in njihovega združevanja) mesečno v višini 4.000 SIT.
III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena
Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti,
za čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki
opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici
obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico
Slovenije.
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V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino
po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Gornja
Radgona določi letno višino članarine skladno z 2. točko
tega sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih,
od katerih zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2006 in drugi
obrok 30. 9. 2006.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo
določbe drugega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za
vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne
obrtne zbornice Gornja Radgona.
VIII.
Območna obrtna zbornica Gornja Radgona pooblašča
Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene
z Davčno upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora,
obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX.
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili
medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu
z določbami Zakona o davčni službi.
X.
Ta sklep začne veljati od sprejema na skupščini, 17. februarja 2006, in se upošteva pri obračunu prispevkov za
zavezanca za mesec februar 2006.
Gornja Radgona, dne 17. februarja 2006
Predsednica skupščine OOZ
Irena Petek Ferenc l.r.

890.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Kočevje za
leto 2006

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02
in 18/04) in na podlagi 16. člena Statuta Območne obrtne
zbornice Kočevje, sprejetega na seji skupščine Območne
obrtne zbornice Kočevje dne 13. 4. 1995, je skupščina Območne obrtne zbornice Kočevje na 7. seji dne 1. 2. 2006
sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Kočevje za leto 2006
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Kočevje (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in
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pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju,
na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega
združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
2,8% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja od
najnižje bruto pokojninske osnove, povečane za povprečno
stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od 90% povprečne
bruto plače za predpretekli mesec;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
2.8% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 1,5% od
najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje
članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga
in njihovega združevanja) v višini 3.000,00 SIT.
III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena
Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti,
za čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki
opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici
obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko
zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino
po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Kočevje
določi letno višino članarine skladno z 2. točko tega sklepa
v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih, od katerih
zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2006 in drugi obrok 30. 9.
2006.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo
določbe drugega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za
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vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne
obrtne zbornice Kočevje.
VIII.
Območna obrtna zbornica Kočevje pooblašča Obrtno
zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno
upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX.
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili
medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu
z določbami Zakona o davčni službi.
X.
Ta sklep velja od 1. 1. 2006 dalje.
Št. S-1/2006
Ljubljana, dne 2. februarja 2006
Predsednik skupščine OOZ
Franjo Smole l.r.

891.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Murska
Sobota

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega
zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in
18/04) in na podlagi 15. in 49. člena Statuta Območne obrtne zbornice Murska Sobota, sprejetega na seji skupščine
Območne obrtne zbornice Murska Sobota dne 10. 2. 2005,
je skupščina Območne obrtne zbornice Murska Sobota na 8.
redni seji dne 20. februarja 2006 sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Murska Sobota
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice
Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom
fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na
območju občin: Beltinci, Moravske Toplice, Tišina, Cankova,
Puconci, Rogašovci, Kuzma, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš,
Šalovci in Mestne občine Murska Sobota kot obrtno, obrti
podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in
oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
2,6% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun
prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja
od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno
stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
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2,6% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba – samostojni podjetnik, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon
in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem
letu, v višini 1,3% od najnižje pokojninske osnove, povečane
za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba – samostojni podjetnik, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presega
milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– fizična oseba, ki izdeluje izdelke domače ali umetnostne obrti, kot osebno dopolnilno delo mesečno v višini
2.000,00 SIT;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga
in oblike njihovega združevanja) mesečno v višini 4.000,00
SIT.
III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena
Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti,
za čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki
opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina Območni
obrtni zbornici Murska Sobota obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko
gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornice s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino
po načelu samoobdavčitve na obrazcu, ki je sestavni del tega
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sklepa. Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v
mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Murska
Sobota določi letno višino članarine skladno z 2. točko tega
sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih,
od katerih zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. in drugi obrok
30. 9. v posameznem koledarskem letu.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo
določbe drugega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za
vsak primer posebej, če tako odloči Upravni odbor Območne
obrtne zbornice Murska Sobota.
VIII.
Območna obrtna zbornica Murska Sobota pooblašča
Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene
z Davčno upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora,
obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX.
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili
medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu
z določbami Zakona o davčni službi.
X.
Ta sklep velja, ko ga sprejme skupščina zbornice, in je
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa
se od 1. februarja 2006 dalje ter velja do sprejetja novega
sklepa.
Št. 134/2006
Murska Sobota, dne 20. februarja 2006
Predsednik skupščine
OOZ Murska Sobota
Štefan Pavlinjek l.r.
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OBRAýUN
ýLANARINE ZA OBRTNO ZBORNICO SLOVENIJE
IN OBMOýNO OBRTNO ZBORNICO ______________________________
ZA MESEC: ______________________

A. PODATKI O ZAVEZANCU ZA PLAýILO ýLANARINE

Priimek in ime:

___

Davþna številka:______________

Sedež poslovanja:____________________________________________________________
Naslov bivališþa:_____________________________________________________________
Vrsta dejavnosti:_____________________________________________________________

Znesek v SIT
B. BRUTO OSNOVA ZA OBRAýUN ýLANARINE
C. ýLANARINA
Stopnja
1.

ýlanarina Obrtne zbornice Slovenije

2.

ýlanarina Obmoþne obrtne zbornice
Murska Sobota

Znesek v SIT

SKUPAJ (1+2)

V/na __________________________, dne ___________

Podpis zavezanca:
________________
Priloga
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POPRAVKI

892.

Popravek Pravilnika o obrazcu za davčni
obračun akontacije dohodnine od dohodka,
doseženega z opravljanjem dejavnosti

Popravek

68/05) se v digitalnem grafičnem prikazu na listu Kranj 14
površina z oznako SP pravilno vriše na parcelo 439/1 k.o.
Nemilje.
Kranj, dne 21. februarja 2004

V Pravilniku o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 21-834/06 z dne 27. 2.
2006, se oznaka EVA pravilno glasi: EVA 2006-1611-0057.

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

Uredništvo
Uradnega lista RS

895.
893.

Tehnični popravek Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za morfološko celoto
urbanistične zasnove mesta Kranja

Tehnični popravek
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (Uradni list
RS, št. 72/04, 79/04 – popravek in 68/05) se v digitalnem
grafičnem prikazu na listu Kranj 28 zemljišče parc. št. 94/1,
94/2 in 269/2 k.o. Struževo pravilno zariše, tako da se priključi območju z oznako Stu – S6 (SV).

Popravek
Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 119/05 z dne 28. 12. 2005, se
popravi tako, da se v prvem členu letnica 2005 nadomesti
z letnico 2006.
Št. 032-01/2006
Mozirje, dne 2. februarja 2006
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

894.

Tehnični popravek prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana za
območje Mestne občine Kranj in prostorskih
ureditvenih pogojev za morfološke celote
Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in
urbanistične zasnove Golnika

Tehnični popravek
1. V Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in
družbenega plana za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 76/03 in 32/04) se v digitalnem grafičnem
prikazu Ureditvena območja drugih naselij na listu Kranj
14 površina z oznako W pravilno vriše na parc. štev 439/1
k.o. Nemilje.
2. V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje
in urbanistične zasnove Golnika (Uradni list RS, št. 72/04 in

Popravek Sklepa o vrednosti točke za izračun
letnega nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v letu 2006

896.

Popravek Sklepa o določitvi osnove in stopnje
članskega prispevka Območni obrtni zbornici
Ravne na Koroškem za leto 2006

Popravek
V Sklepu o določitvi osnove in stopnje članskega prispevka OOZ Ravne na Koroškem za leto 2006, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 11-434/06 z dne 3. 2. 2006, se v
točki II. prva alineja pravilno glasi:
»– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
3,7% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;«.
Predsednik
skupščine OOZ
Ravne na Koroškem
Boštjan Oprešnik l.r.

Stran

2390 /

Št.
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VSEBINA

843.
844.
845.

878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.

889.
890.
891.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno besedilo) (ZLV-UPB2)
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (uradno
prečiščeno besedilo) (ZRRD-UPB1)
Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove
rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (uradno prečiščeno besedilo)
(ZTPIU-UPB1)

850.
2293
2301
852.
2309

MINISTRSTVA

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2005
Pravilnik o spremembi Pravilnika o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja kulture v
plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost
direktorjev s področja javne uprave
Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost
direktorjev s področja dela, družine in socialnih
zadev
Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost
direktorjev s področja pravosodja
Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost
direktorjev javnih zdravstvenih zavodov
Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost
direktorjev s področja kulture
Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost
direktorjev s področja šolstva
Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost
direktorjev s področja okolja in prostora
Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost
direktorjev s področja kmetijstva, gozdarstva in
prehrane
Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja

2379

2379

2380

847.

848.

849.

2382

857.

858.

2382
2383
2384
2384

859.
860.
861.
862.

2385
863.
2385
2386

864.

876.
877.
2311
865.

2312
2312

DOBRNA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnih površinah, o javni snagi ter videzu naselij v
Občini Dobrna

856.

2381

DOBREPOLJE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah v
Občini Dobrepolje, Okoljskega poročila in Revizije
okoljskega poročila
Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega
dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na
območju Občine Dobrepolje

855.

2380

OBČINE
846.

853.
854.

2379

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Gornja Radgona
Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Kočevje za leto
2006
Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Murska Sobota

851.

866.
867.

868.
2313

Pravilnik o spremembah Pravilnika za vrednotenje
športnih programov v Občini Dobrna
Sklep o povišanju cene socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu v Občini Dobrna

2313
2313

DOBROVA - POLHOV GRADEC

Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2006

IG

Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
Sklep o uvrstitvi direktorja Občinske uprave Občine
Ig v plačni razred

2314
2315
2315

IVANČNA GORICA

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC
I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1
– Ivančna Gorica in PPC II/3 – Muljavsko polje
(uradno prečiščeno besedilo)
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3 (uradno
prečiščeno besedilo)

2316
2340

KOPER

Sklep o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb
javnega prava z območja Mestne občine Koper v
plačne razrede

2350

NOVO MESTO

Sklep o cenah za opravljanje storitev odlaganja
odpadkov družbe CeROD, d.o.o.

POSTOJNA

Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

2350
2350

RAZKRIŽJE

Odlok o turistični taksi na območju Občine Razkrižje
Odlok o spremembah Odloka o oprostitvi plačila
občinskih prispevkov za družine z dvema ali več
otroki
Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti
stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2006

2351
2351
2352

ROGAŠKA SLATINA

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina

2352

SEVNICA

Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za
leto 2006

SLOVENSKA BISTRICA

Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

2353
2378
2378

ŠKOCJAN

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu
in zastavi Občine Škocjan

2354

ŠTORE

Odlok o rebalansu proračuna Občine Štore za leto
2005
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Štore v letu 2006

2355
2355

TREBNJE

Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva
v Občini Trebnje

2356
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869.
870.

871.
872.

873.
874.
875.

892.
893.
894.

895.
896.

Št.

Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se
sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje
Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja
izvajalcev mladinskih programov in projektov iz
proračuna Občine Trebnje

TRŽIČ

Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
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2363

2368
2370

VERŽEJ

Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju
Občine Veržej

2371

ZAGORJE OB SAVI

Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega
načrta za območje Rudnik-Toplice v Zagorju ob
Savi
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob
Savi«
Sklep o ceni storitve vodenja in koordinacije pomoči na domu

2372
2377
2378

POPRAVKI

Popravek Pravilnika o obrazcu za davčni obračun
akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z
opravljanjem dejavnosti
Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove
mesta Kranja
Tehnični popravek prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne
občine Kranj in prostorskih ureditvenih pogojev za
morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika
Popravek Sklepa o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006
Popravek Sklepa o določitvi osnove in stopnje
članskega prispevka Območni obrtni zbornici Ravne na Koroškem za leto 2006

2389
2389

2389
2389
2389

Stran

2391

Stran

2392 /

Št.
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PRIPOROČAMO

REFORMA DRUŽINSKEGA PRAVA
Predlog novih predpisov s komentarjem
Avtorji:

Redaktor:

Z ALOŽBA

Karel Zupančič, Barbara Novak, Viktorija Žnidaršič Skubic, Mateja Končina-Peternel

Karel Zupančič
Zakon o zakonski zvezi velja v Sloveniji že skoraj 20 let. Pripravo nove zakonske ureditve na celotnem
področju družinskega prava je pristojno ministrstvo napovedalo že pred časom. Predlog priprave
novih družinskih predpisov je bil zaupan Inštitutu za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti. Zahteven
projekt je vodil vodilni slovenski profesor in strokovnjak za družinsko pravo dr. Karel Zupančič.
Kakšni so predlogi in kaj ponuja slovenska pravna misel kot novo ureditev za zakonsko zvezo in zunajzakonsko skupnost, za starševsko skrb, za koristi otroka in druga pomembna vprašanja, ki sodijo
na področje družinskega prava?
Odgovore na ta in podobna vprašanja nam ponuja nova knjiga v Zbirki predpisov z naslovom Reforma
družinskega prava (predlog novih predpisov s komentarjem). Knjiga bo zanimiva tako za kreatorje
novih predpisov kot študente in za vrsto strokovnjakov z različnih področij, ki se pri svojem delu
srečujejo z urejanjem odnosov v družini in med družino ter širšo skupnostjo. Knjiga ponuja tudi primerjalnopravni pregled ureditve družinskega prava v posameznih državah: v Nemčiji, na Švedskem,
v Veliki Britaniji in nekaterih drugih evropskih državah.
Izziv za razpravo pa ponuja tudi sama zasnova zakona, saj bo vseboval tako pravila o sklenitvi zakonske zveze in njeni razvezi kot tudi posvojitev, rejništvo in skrbništvo.
– 261421 broširana izdaja

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18
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