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DRŽAVNI ZBOR
2010. Zakon o prenehanju javne agencije za javno 

naročanje (ZPJAJN)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o prenehanju javne agencije 

za javno naročanje (ZPJAJN)

Razglašam Zakon o prenehanju javne agencije za javno 
naročanje (ZPJAJN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 15. junija 2012.

Št. 003-02-5/2012-14
Ljubljana, dne 26. junija 2012

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O PRENEHANJU JAVNE AGENCIJE  

ZA JAVNO NAROČANJE  
(ZPJAJN)

1. člen
(prenehanje)

Ne glede na določbe zakona, ki ureja javne agencije, 
Javna agencija za javno naročanje Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: Agencija za javno naročanje) preneha 
30. junija 2012 po samem zakonu brez izvedbe postopka 
likvidacije.

2. člen
(naloge ministrstva, pristojnega za finance)

(1) Po prenehanju Agencije za javno naročanje opravlja 
ministrstvo, pristojno za finance (v nadaljnjem besedilu: mini-
strstvo), te naloge:

– za organe državne uprave izvaja skupno javno naro-
čanje Vlade Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja 
javno naročanje;

– za organe državne uprave in druge organe lahko izvaja 
javna naročila po pooblastilu;

– upravlja in vzdržuje elektronski katalog, ki v okviru skle-
njene pogodbe ali okvirnega sporazuma omogoča oddajanje 
posameznih naročil.

(2) Z dnem prenehanja Agencije za javno naročanje mi-
nistrstvo vstopi kot naročnik v postopke skupnega javnega 
naročanja, ki jih izvaja Agencija za javno naročanje po dosedaj 
veljavnih predpisih in so v teku na dan njenega prenehanja.

(3) Z dnem prenehanja Agencije za javno naročanje na 
ministrstvo preidejo pooblastila za izvajanje postopkov javnega 
naročanja, ki so bila dana Agenciji za javno naročanje po dose-
daj veljavnih predpisih in so v teku na dan njenega prenehanja.

3. člen
(prenos pravic, obveznosti in premoženja)

(1) Vse pravice in obveznosti Agencije za javno naročanje 
preidejo na Republiko Slovenijo, uresničuje pa jih ministrstvo. 
Republika Slovenija z dnem prenehanja Agencije za javno 
naročanje po zakonu vstopi v vsa pogodbena in druga pravna 
razmerja Agencije za javno naročanje s pravnimi in fizičnimi 
osebami.

(2) Ministrstvo prevzame tudi vsa finančna sredstva in 
premično premoženje, ki ga je upravljala Agencija za javno 
naročanje.

4. člen
(prehod zaposlenih)

(1) Javne uslužbence, zaposlene v Agenciji za javno naro-
čanje, z naslednjim dnem po prenehanju te agencije prevzame 
ministrstvo. Z dnem prenehanja Agencije za javno naročanje 
javnim uslužbencem preneha delovno razmerje. Naslednji dan 
po prenehanju delovnega razmerja javni uslužbenci brez obja-
ve ali javnega natečaja sklenejo delovno razmerje v ministrstvu 
za delovna mesta, ki so določena v aktu o sistemizaciji, za 
katera izpolnjujejo pogoje.

(2) Javni uslužbenci, ki so pred sklenitvijo delovnega 
razmerja z Agencijo za javno naročanje opravljali naloge na 
uradniških delovnih mestih v organih državne uprave, so ne 
glede na Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 
– ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) z dnem sklenitve delovnega 
razmerja v ministrstvu imenovani v uradniški naziv, kot so ga 
imeli na dan pred prevzemom v Agencijo za javno naročanje.

5. člen
(poročilo o delu za leto 2012 in inventura)

Agencija za javno naročanje sestavi zadnje poročilo o 
opravljenih nalogah ter razmerah pri javnem naročanju za leto 
2012 in naredi inventuro 30. junija 2012.

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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6. člen
(postopek izbrisa iz sodnega registra)

Izbris Agencije za javno naročanje iz sodnega registra 
izvede sodišče po uradni dolžnosti na zahtevo ministrstva z 
dnem prenehanja Agencije za javno naročanje.

7. člen
(dokumentarno in arhivsko gradivo)

Ministrstvo z dnem prenehanja Agencije za javno naroča-
nje prevzame tudi dokumentarno in arhivsko gradivo Agencije 
za javno naročanje.

8. člen
(prenos evidenc)

Evidence Agencije za javno naročanje se z dnem prene-
hanja Agencije za javno naročanje prenesejo na ministrstvo.

9. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov in izvajanje skupnega 

javnega naročanja)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati Zakon 

o javni agenciji za javno naročanje (Uradni list RS, št. 59/10), 
Uredba o izvajanju javnih naročil Agencije za javno naročanje 
(Uradni list RS, št. 3/11 in 104/11) in Sklep o ustanovitvi Javne 
agencije za javno naročanje Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 86/10), uporabljajo pa se še do 30. junija 2012.

(2) Do sprejetja nove uredbe, ki ureja izvajanje skupnega 
javnega naročanja, se v skladu s predpisi o javnem naročanju 
za izvajanje skupnih javnih naročil smiselno uporablja Uredba o 
izvajanju javnih naročil Agencije za javno naročanje (Uradni list 
RS, št. 3/11 in 104/11), skupna javna naročila pa izvaja ministrstvo.

10. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 411-08/12-3/14
Ljubljana, dne 15. junija 2012
EPA 403-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.

Predsednik

2011. Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja 
(ZVO-1D)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  
Zakona o varstvu okolja (ZVO-1D)

Razglašam Zakon o spremembah Zakona o varstvu oko-
lja (ZVO-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
na seji dne 14. junija 2012.

Št. 003-02-5/2012-9
Ljubljana, dne 22. junija 2012

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O VARSTVU OKOLJA 

(ZVO-1D)

1. člen
V Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ura-

dno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A 
in 108/09) se v VIII. poglavju »ORGANIZACIJE NA PODRO-
ČJU VARSTVA OKOLJA« črta naslov pododdelka »1. Svet za 
varstvo okolja Republike Slovenije« ter 150. in 151. člen.

2. člen
V prvem odstavku 155. člena se črta besedilo »Svetu iz 

150. člena tega zakona«.
V tretjem odstavku se črta beseda », Svet«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

3. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Odlok o 

ustanovitvi Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 34/10).

4. člen
Svet za varstvo okolja Republike Slovenije preneha delo-

vati z dnem uveljavitve tega zakona.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona ministrstvo, pristojno za 

okolje, prevzame arhiv in spletni portal Sveta za varstvo okolja 
Republike Slovenije.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 801-01/12-6/17
Ljubljana, dne 14. junija 2012
EPA 286-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
Jakob Presečnik l.r.

Podpredsednik

2012. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o cestah (ZCes-1A)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o cestah  
(ZCes-1A)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o cestah (ZCes-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 14. junija 2012.

Št. 003-02-5/2012-8
Ljubljana, dne 22. junija 2012

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije
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Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O CESTAH  
(ZCes-1A)

1. člen
V Zakonu o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) se v dru-

gem odstavku 1. člena za drugo alinejo doda nova tretja alineja, 
ki se glasi:

»– Direktiva 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 7. julija 2010 o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih 
sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst 
prevoza (UL L št. 207 z dne 6. 8. 2010, str. 1; v nadaljnjem 
besedilu: Direktiva 2010/40/EU).«.

2. člen
V prvem odstavku 2. člena se za 23. točko doda nova 

23.a točka, ki se glasi:
»23.a ITS ali inteligentni prometni sistemi so sistemi, 

ki uporabljajo informacijske in komunikacijske tehnologije na 
področju cestnega prometa, vključno s sistemi, namenjenimi in-
frastrukturi, vozilom in uporabnikom, ter na področju upravljanja 
omrežja in upravljanja mobilnosti kot tudi za potrebe vmesnikov 
z drugimi vrstami prevoza;«.

Za 33. točko se doda nova 33.a točka, ki se glasi:
»33.a medobratovalnost je zmogljivost sistemov in osnov-

nih poslovnih procesov za izmenjavo podatkov ter informacij 
in znanja;«.

Za 64. točko se doda nova 64.a točka, ki se glasi:
»64.a ranljivi udeleženci v prometu so nemotorizirani pro-

metni udeleženci (npr. pešci in kolesarji), motoristi ter invalidi 
ali osebe z omejeno sposobnostjo mobilnosti ali orientacije;«.

Za 71. točko se doda nova 71.a točka, ki se glasi:
»71.a storitev ITS je vsaka storitev, namenjena zagota-

vljanju aplikacije ITS v organizacijskem in delovnem okviru, ki 
je namenjena izboljšanju varnosti uporabnikov, učinkovitosti, 
udobju oziroma poenostavitvi ali podpori prevozov in potovanj;«.

Za 74. točko se doda nova 74.a točka, ki se glasi:
»74.a uporabnik ITS je vsak uporabnik aplikacij in storitev 

ITS, vključno s potniki, ranljivimi udeleženci v prometu, uporab-
niki in upravljavci cest, upravljavci voznih parkov ter upravljavci 
gasilskih oziroma drugih reševalnih ali intervencijskih služb za 
nujno pomoč;«.

3. člen
V petem odstavku 5. člena se na koncu doda besedilo »Vse 

stroške odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj 
ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest na cesti mora poravnati 
povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti. Če povzročitelj ni 
znan, gredo stroški v breme rednega vzdrževanja ceste.«.

4. člen
Za prvim odstavkom 9. člena se doda nov drugi odstavek, 

ki se glasi:
»(2) Gradnja javne ceste obsega celovito izvedbo gradnje 

objekta, vključno z izvedbo povezanih prostorskih ureditev, 
potrebnih za njeno realizacijo.«.

Dosedanji drugi do sedmi odstavek postanejo tretji do 
osmi odstavek.

5. člen
Za petim odstavkom 18. člena se doda nov šesti odsta-

vek, ki se glasi:
»(6) Za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrže-

valnih del v javno korist se investicijska dokumentacija ne izde-
luje, razen dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta in 
poročila o izvajanju investicije.«.

V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odsta-
vek, se črta zadnji stavek.

Dosedanji sedmi do deseti odstavek postanejo osmi do 
enajsti odstavek.

6. člen
V petem odstavku 92. člena se v drugem stavku na koncu 

doda besedilo »ter določi cenik njihovih storitev«.

7. člen
Drugi odstavek 104. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) NCUP opravlja zlasti te naloge:
– nadzor, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti za upra-

vljanje prometa na državni ravni v rednih in izrednih primerih, 
kar vključuje tudi odločanje o potrebnih ukrepih (npr. začasna 
omejitev ali preusmeritev prometa, zapore cest);

– pridobivanje podatkov o lokalnih ukrepih od vseh upra-
vljavcev cest, spremljanje ukrepov ter predlaganje njihovih 
sprememb oziroma odločanje o uskladitvah medsebojnih pri-
stojnosti vseh subjektov, ki sodelujejo pri izvajanju dejavnosti 
NCUP;

– sodelovanje pri mednarodnem načrtovanju in upravlja-
nju prometa;

– zbiranje vseh razpoložljivih podatkov o stanju državnih 
cest in prometa na njih na enem mestu ter njihova analiza in 
obdelava;

– obveščanje centrov za obveščanje in drugih pristojnih 
služb o večjih nesrečah ter o nevarnosti za nastanek večje 
nesreče;

– obveščanje javnosti o stanju državnih cest in prometa 
na njih po sredstvih javnega obveščanja in drugih javnosti 
dostopnih medijih.«.

8. člen
Za prvim odstavkom 105. člena se doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»(2) NCUP deluje v prostorih nadzornega centra Drago-

melj, ki je v lasti Republike Slovenije.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se 

spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri nadzoru in upravljanju prometa ter obveščanju 

javnosti o stanju državnih cest in prometa na njih sodelujejo v 
okviru NCUP direkcija, koncesionar s koncesijo za upravljanje 
državnih cest, policija, občina, ki ima organiziran center za nad-
zor nad prometom, ter organ, pristojen za zaščito in reševanje. 
Pri obveščanju javnosti o stanju državnih cest in prometa na 
njih sodeluje izvajalec javne službe na področju radijske in te-
levizijske dejavnosti, ki omogoča celovito obveščanje javnosti, 
vključno z neposrednim in takojšnjim predvajanjem informacij. 
Naloge iz tega odstavka se štejejo za naloge iz pristojnosti 
subjektov, ki jih ti izvajajo in jih opravljajo za svoj račun.«.

Za dosedanjim tretjim odstavkom, ki postane četrti odsta-
vek, se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:

»(5) Subjekti iz tretjega odstavka tega člena imajo za 
opravljanje svojih nalog v prostorih NCUP in za potrebe izvaja-
nja nalog tega centra pravico do brezplačne uporabe prostorov. 
S posebno pogodbo med uporabniki vseh prostorov NCUP 
se uredijo obveznosti glede pokrivanja obratovalnih stroškov 
NCUP.

(6) Podrobnejša pravila o delovanju NCUP ter sodelo-
vanju udeleženih subjektov pri izvajanju nalog in pristojnosti 
iz tretjega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za 
promet.«.

9. člen
Za X. poglavjem se dodajo novo X.a poglavje in 105.a do 

105.d člen, ki se glasijo:

»X.a RAZVOJ IN UPORABA ITS

105.a člen
(pristojnost za razvoj in uporabo ITS)

Za spremljanje razvoja in uporabe aplikacij in storitev ITS 
je pristojno ministrstvo, pristojno za promet.
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105.b člen
(naloge na področju ITS)

Na področju ITS se izvajajo naslednje naloge:
– spremljanje in analiziranje razvoja ITS v Republiki Slo-

veniji in v tujini;
– sodelovanje s primerljivimi ustanovami ali pravnimi su-

bjekti iz drugih držav članic na področjih razvoja ter uporabe 
aplikacij in storitev ITS, ki so v skladu z Direktivo 2010/40/EU 
opredeljena kot prednostna;

– spremljanje uporabe aplikacij in storitev ITS v Republiki 
Sloveniji, zlasti spremljanje, evidentiranje in analiza težav pri 
njihovi uporabi.

105.c člen
(uveljavitev specifikacij s področja ITS)

(1) Minister, pristojen za promet, odredi, da se pri uvajanju 
aplikacij in storitev ITS obvezno uporablja specifikacija, ki jo 
sprejme Komisija v skladu z Direktivo 2010/40/EU (v nadalj-
njem besedilu: specifikacija ITS), če presodi, da je uvedba 
aplikacije ali storitve, ki je predmet zadevne specifikacije, v 
Republiki Sloveniji smotrna, ter predpiše ukrepe, potrebne za 
njeno izvajanje. Pred sprejetjem predpisa iz prejšnjega stavka 
je treba pridobiti mnenje informacijskega pooblaščenca.

(2) Ukrepi, potrebni za izvajanje specifikacije ITS, morajo 
zagotavljati spoštovanje naslednjih načel:

– načelo učinkovitosti, kar pomeni, da morajo prispevati 
k reševanju ključnih izzivov, ki vplivajo na cestni promet (npr. 
zmanjšanje preobremenjenosti cest, zmanjšanje emisij, izbolj-
šanje energetske učinkovitosti, izboljšanje varnosti, posebej za 
ranljive udeležence v prometu);

– načelo stroškovne učinkovitosti, kar pomeni optimizacijo 
razmerja med stroški in rezultati pri izpolnjevanju zastavljenih 
ciljev;

– načelo sorazmernosti, kar pomeni, da je treba po potre-
bi zagotoviti različne ravni dosegljive kakovosti storitev in njiho-
vega uvajanja, pri čemer se upoštevajo tudi lokalne posebnosti;

– načelo podpore kontinuiteti storitev, kar pomeni zagota-
vljanje neprekinjenih, brezhibnih storitev na področjih uvajanja 
storitev ITS. Storitve je treba neprekinjeno zagotavljati na ravni, 
prilagojeni značilnostim prometnih omrežij, ki povezujejo Re-
publiko Slovenijo z drugimi državami, ter notranjih prometnih 
omrežij, vključno s povezavo mesta s podeželjem;

– načelo uresničevanja medobratovalnosti, kar pomeni, 
da morajo sistemi in povezani poslovni procesi omogočati 
izmenjavo podatkov ter posredovanje informacij in znanja, kar 
zagotavlja učinkovito izvajanje storitev ITS;

– načelo ohranjanja združljivosti z obstoječimi sistemi, kar 
pomeni, da je po potrebi treba zagotoviti združljivost sistemov 
ITS z obstoječimi sistemi, ki zasledujejo isti cilj, pri čemer se ne 
ovira razvoj novih tehnologij;

– načelo upoštevanja obstoječe lastnosti infrastrukture in 
omrežja, kar pomeni, da je treba upoštevati svojevrstne razlike 
v lastnostih prometnega omrežja, predvsem prometne obreme-
njenosti in vremenskih razmer na cestah;

– načelo spodbujanja enakosti dostopa, kar pomeni, da 
ni dopustno ovirati dostopa ranljivih udeležencev v prometu do 
aplikacij in storitev ITS ali jih obravnavati neenako pri kriterijih 
za dostop in uporabo;

– načelo podpore tehnične zrelosti, kar pomeni, da je po 
ustrezni oceni tveganj treba dokazati zanesljivost ITS glede na 
ustrezno stopnjo tehničnega razvoja in uporabe;

– načelo zagotavljanja visoke kakovosti časovne raz-
poreditve in pozicioniranja, kar pomeni uporabo satelitske 
infrastrukture ali druge tehnologije, ki zagotavlja primerljivo 
stopnjo natančnosti za uporabo aplikacij in storitev ITS, ki 
terjajo globalno, stalno, natančno in zagotovljeno določanje 
časa in položaja;

– načelo omogočanja intermodalnosti, kar pomeni, da 
je pri uvajanju ITS po potrebi treba upoštevati usklajevanje 
različnih vrst prevoza;

– načelo ohranjanja usklajenosti, kar pomeni upošteva-
nje veljavnih predpisov, strategij in ukrepov, ki so pomembni 
za ITS, zlasti na področju standardizacije;

– načelo upoštevanja koncepta vgrajene zasebnosti, kar 
pomeni upoštevanje temeljnih načel varstva osebnih podatkov 
pri oblikovanju in delovanju storitev ITS, s poudarkom na na-
čelu predhodne presoje vplivov na varstvo osebnih podatkov in 
minimizacije osebnih podatkov, ki se bodo obdelovali.

(3) Pod pogoji, določenimi v specifikaciji ITS, se lahko 
določijo tudi dodatna pravila za opravljanje storitev ITS na delu 
ali na celotnem ozemlju Republike Slovenije, če takšna pravila 
ne ovirajo medobratovalnosti.

105.č člen
(varovanje osebnih podatkov pri uporabi aplikacij  

in storitev ITS)
(1) NCUP, upravljavci cest in ponudniki storitev ITS mora-

jo pri uporabi aplikacij in storitev ITS ravnati v skladu s predpisi, 
ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

(2) Pri uporabi aplikacij in storitev ITS je treba zlasti za-
gotoviti:

– da se obdeluje minimalna količina osebnih podatkov, 
ki je potrebna za dosego namena, in da se ti podatki hranijo 
najkrajši možni čas, ki zadošča za uresničitev zakonsko dolo-
čenih namenov;

– uporabo anonimnih in statističnih podatkov, če je z njimi 
mogoče doseči zasledovane cilje aplikacij in storitev ITS, razen 
kadar tehnične možnosti tega ne omogočajo;

– ustrezne organizacijske, tehnične in logično-tehnične 
postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, 
preprečuje naključno ali namerno nepooblaščeno uničevanje 
podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena 
obdelava teh podatkov.

105.d člen
(poročanje Evropski komisiji)

(1) Ministrstvo, pristojno za promet, mora Evropski komi-
siji vsaka tri leta poročati o napredku, doseženem pri izvajanju 
dejavnosti in projektov v zvezi s področji, ki so v skladu z Di-
rektivo 2010/40/EU opredeljena kot prednostna.

(2) Za potrebe priprave poročila iz prejšnjega odstavka 
lahko ministrstvo, pristojno za promet, zahteva od upravljavcev 
javnih cest ter ponudnikov aplikacij in storitev ITS potrebne 
podatke o izvajanju storitev ITS oziroma o aplikacijah ITS, o 
obsegu uporabnikov posameznikih aplikacij in storitev ter o 
težavah, s katerimi se srečujejo.«.

10. člen
V prvem odstavku 106. člena se za besedo »določbami« 

doda besedilo »4.,«.

11. člen
V drugem odstavku 109. člena se besedilo »3.000 eurov« 

nadomesti z besedilom »2.000 eurov«.

12. člen
V četrtem odstavku 110. člena se besedilo »400 eurov« 

nadomesti z besedilom »250 eurov«.

13. člen
Za prvim odstavkom 111. člena se doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»(2) Policist ali občinski redar, ki izloči vozilo iz prejšnjega 

odstavka, lahko odvzame registrske oziroma preizkusne tablice 
v skladu z določbami zakona, ki ureja motorna vozila.«.

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek.

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, 
se besedilo »200 eurov« nadomesti z besedilom »80 eurov«.

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
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14. člen
V drugem odstavku 121. člena se za besedilom »za pre-

krške iz« doda besedilo »4.,«.

15. člen
Za 123. členom se doda nov 123.a člen, ki se glasi:

»123.a člen
(uporaba tega zakona za obstoječe javne ceste)

Za obstoječe javne ceste iz 19. člena Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list 
RS, št. 92/05) se ne glede na lastništvo nepremičnin, po katerih 
poteka obstoječa javna cesta, uporablja določba 5. člena tega 
zakona.«.

16. člen
V prvem odstavku 133. člena se besedilo »v dveh letih po 

uveljavitvi tega zakona« nadomesti z besedilom »do 1. januarja 
2014«.

V tretjem odstavku se beseda »nepremičnine« nadomesti 
z besedilom »naprave v lasti DARS«, besedilo »iz 104. člena« 
pa se nadomesti z besedo »NCUP iz«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

17. člen
Minister, pristojen za promet, izda predpis iz šestega 

odstavka 105. člena zakona v enem letu od uveljavitve tega 
zakona.

18. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 326-07/12-12/14
Ljubljana, dne 14. junija 2012
EPA 367-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
Jakob Presečnik l.r.

Podpredsednik

2013. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o bančništvu (ZBan-1I)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1I)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o bančništvu (ZBan-1I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 15. junija 2012.

Št. 003-02-5/2012-15
Ljubljana, dne 26. junija 2012

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O BANČNIŠTVU (ZBan-1I)
1. člen

V Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno 
prečiščeno besedilo, 52/11 – popr., 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 
59/11 in 85/11) se osmi in deveti odstavek 43. člena spremenita 
tako, da se glasita:

»(8) Drugi odstavek tega člena se ne uporablja:
1. ob ustanovitvi banke ali povečanju njenega osnovnega 

kapitala zaradi izvedbe združitve ali delitve,
2. ob povečanju osnovnega kapitala banke s stvarnim 

vložkom, če gre za povečanje osnovnega kapitala banke na 
podlagi dodatnega ukrepa Banke Slovenije, in

3. ob povečanju osnovnega kapitala banke na podlagi 
ukrepa po 262.a členu tega zakona.

(9) Povečanje osnovnega kapitala banke na podlagi ure-
sničitve enostranskega oblikovalnega upravičenja (opcije), vse-
bovanega v instrumentu, ki ga je izdala banka in na podlagi ka-
terega imetnik pridobi delnice banke, se za namen tega zakona 
šteje kot povečanje osnovnega kapitala z vplačilom denarnega 
vložka, če je bil instrument vplačan v denarju.«.

2. člen
Za 43. členom se doda novi 43.a člen, ki se glasi:

»43.a člen
(odobreni kapital in pogojno povečanje osnovnega kapitala)

(1) Statut banke lahko določi pooblastilo upravi za pove-
čanje osnovnega kapitala banke (odobreni kapital) ne glede na 
omejitve iz tretjega odstavka 353. člena ZGD-1. Določi lahko tudi 
pogoje povečanja osnovnega kapitala z odobrenim kapitalom.

(2) Pri pogojnem povečanju osnovnega kapitala banke se 
ne uporablja drugi odstavek 343. člena ZGD-1.«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 450-03/12-6/10
Ljubljana, dne 15. junija 2012
EPA 404-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.

Predsednik

2014. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona 
o trošarinah (ZTro-L)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi 

Zakona o trošarinah (ZTro-L)

Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o 
trošarinah (ZTro-L), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 15. junija 2012.

Št. 003-02-5/2012-16
Ljubljana, dne 26. junija 2012

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije
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Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA  

O TROŠARINAH (ZTro-L)
1. člen

V Zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno 
prečiščeno besedilo) se na koncu tretjega odstavka 51. člena 
doda nov stavek, ki se glasi: »Od 1. julija 2012 znaša specifična 
trošarina 30 %, od 1. oktobra 2012 znaša 40 %, od 1. januarja 
2013 pa 50 % od skupne davčne obremenitve cigaret v razredu 
tehtane povprečne drobnoprodajne cene.«.

V petem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se 
glasi:

»– najmanj 86 eurov, od 1. julija 2012 najmanj 90 eurov, 
od 1. oktobra 2012 najmanj 94 eurov in od 1. januarja 2013 
najmanj 97 eurov za 1000 kosov cigaret iz razreda tehtane 
povprečne drobnoprodajne cene cigaret.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ne glede na deseti odstavek 51. člena zakona mora oseba 

iz devetega odstavka 51. člena zakona, ki želi spremeniti drobno-
prodajno ceno cigaret zaradi spremembe trošarine na dan 1. julija 
2012, spremembo drobnoprodajne cene cigaret prijaviti pristojne-
mu carinskemu organu dva dni pred sprostitvijo cigaret v porabo.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 434-03/12-4/12
Ljubljana, dne 15. junija 2012
EPA 405-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.

Predsednik

2015. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o poslancih (ZPos-E)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos-E)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o poslancih (ZPos-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 15. junija 2012.

Št. 003-02-5/2012-17
Ljubljana, dne 26. junija 2012

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O POSLANCIH (ZPos-E)
1. člen

V Zakonu o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 109/08 in 39/11) se prvi odstavek 
14. člena spremeni tako, da se glasi:

»Če je poslanec izvoljen za predsednika vlade, imenovan 
za ministra ali državnega sekretarja, v času, dokler opravlja to 
funkcijo, ne more opravljati funkcije poslanca.«.

2. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:

»38. člen
Poslanec, ki mu je prenehal mandat in iz objektivnih 

razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge 
ustrezne zaposlitve in ne izpolnjuje minimalnih pogojev za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja 
v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje, oziroma s posebnimi predpisi, v katerih 
je urejena pravica do starostne pokojnine, ima, dokler se 
ne zaposli ali začne opravljati pridobitne dejavnosti oziroma 
dokler ne izpolni navedenih pogojev za upokojitev, pravico 
do nadomestila v višini 80 % zadnje plače, ki jo je prejemal, 
ko je opravljal funkcijo, vendar najdlje šest mesecev od 
prenehanja mandata.

Pravica do nadomestila iz prejšnjega odstavka se lahko 
podaljša do izpolnitve v prejšnjem odstavku navedenih pogojev 
za upokojitev, vendar najdlje še za šest mesecev.

Poslanec, ki je opravljal funkcijo poslanca že pred manda-
tom, ki mu je prenehal, ima za vsak prejšnji zaporedni mandat 
pravico do dodatnega trimesečnega nadomestila plače, vendar 
ne več kot šest mesecev skupaj.

Poslanec, ki mu je funkcija poslanca prenehala pred po-
tekom šestih mesecev od potrditve mandata, nima pravice do 
nadomestila plače.

Poslanec, ki je bil do potrditve mandata v delovnem raz-
merju in mu pravice ter obveznosti iz tega delovnega razmerja 
na podlagi sporazuma z delodajalcem mirujejo, po prenehanju 
mandata nima pravice do nadomestila.

Čas prejemanja nadomestila se poslancu, ki mu je pre-
nehal mandat, šteje v delovno dobo. V tem času je socialno 
zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno zavarovanje oseb 
v delovnem razmerju, ob upokojitvi pa mu pripada pravica do 
odpravnine.«.

3. člen
Za 38. členom se dodajo novi 38.a, 38.b, 38.c in 38.č člen, 

ki se glasijo:

»38.a člen
O pravici do nadomestila odloča pristojno delovno telo 

državnega zbora.
Za uveljavljanje pravice do nadomestila mora poslanec 

najkasneje v 15 dneh po prenehanju mandata pristojnemu de-
lovnemu telesu državnega zbora predložiti vlogo za uveljavlja-
nje pravice do nadomestila in dokazila o izpolnjevanju pogojev 
za pridobitev pravice do nadomestila. V primeru nemožnosti 
vrnitve na delovno mesto v okviru prejšnjega delodajalca je 
treba izkazati, zakaj vrnitev ni mogoča.

Pravica do prejemanja nadomestila plače preneha, če se 
poslanec pred potekom obdobja, za katerega mu pripada na-
domestilo plače, zaposli, prične opravljati pridobitno dejavnost 
ali izpolni minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine brez zmanjšanja v skladu s predpisi, ki urejajo obve-
zno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma s posebnimi 
predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine.

Poslanec je v času prejemanja nadomestila dolžan obve-
stiti pristojno delovno telo državnega zbora o vseh prejemkih iz 
naslova opravljanja dela najkasneje v sedmih dneh po prejetem 
plačilu. Za prejete zneske po plačilu davkov in obveznih pri-
spevkov se poslancu zniža znesek nadomestila, ki mu pripada 
v skladu s prvim odstavkom 38. člena tega zakona, kar se 
obračuna pri prvem naslednjem izplačilu nadomestila.

Poslanec zaradi izogibanja določbam o trajanju in višini 
nadomestila ne sme sklepati dogovorov za odložena plačila in 
drugih dogovorov, ki bi bili v nasprotju z namenom tega zakona.
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38.b člen
Poslancu, ki ravna v nasprotju s četrtim in petim odstav-

kom 38.a člena tega zakona preneha pravica do nadomestila in 
mora vrniti zneske nadomestila, ki so bili prejeti neupravičeno.

38.c člen
V času, ko poslanec zaradi pripora, uklonilnega zapora 

ali prestajanja zaporne kazni ne more opravljati funkcije, nima 
pravice do plače, do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem 
funkcije in do drugih prejemkov ter ostalih materialnih in drugih 
pogojev za delo poslancev.

Če poslanec v obdobju, ko je upravičen do prejemanja 
nadomestila po tem zakonu, prestaja pripor, uklonilni zapor ali 
zaporno kazen, v času prestajanja ni upravičen do nadomestila 
plače. Če se prestajanje izteče pred potekom časa, ki je s tem 
zakonom določeno za prejemanje nadomestila, ima pravico do 
nadomestila za preostalo obdobje.

38.č člen
Kdor v času prejemanja nadomestila plače ne obvesti 

pristojnega delovnega telesa državnega zbora o vseh prejem-
kih iz naslova opravljanja dela v nasprotju s četrtim odstavkom 
38.a člena tega zakona ali v času prejemanja nadomestila 
plače sklene dogovor o odloženem plačilu ali drug dogovor 
v nasprotju s petim odstavkom 38.a člena tega zakona, se 
kaznuje za prekršek z globo v višini 1.000 eurov.

Nadzor nad izvajanjem uveljavljanja pravice do nadome-
stila kot prekrškovni organ opravljajo proračunski inšpektorji.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

4. člen
Določbe 38. člena in 38.a, 38.b, 38.c in 38.č člena zakona 

se uporabljajo tudi za poslance, ki še prejemajo nadomestilo na 
podlagi izdanih odločb pristojnega delovnega telesa zaradi izteka 
mandata državnega zbora 21. decembra 2011, pri čemer pravica 
do nadomestila iz prvega odstavka 38. člena zakona traja najdlje 
osem mesecev. Poslancu, ki je opravljal funkcijo tri zaporedne 
mandate, se pravica do nadomestila plače skupaj s podaljšanjem 
zaradi zaporednih mandatov omeji na največ 12 mesecev.

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

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. avgusta 2012.
Do začetka uporabe določb tega zakona se uporabljajo 

določbe 14. in 38. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, 
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 39/11).

Št. 020-02/12-52/19
Ljubljana, dne 15. junija 2012
EPA 338-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.

Predsednik

MINISTRSTVA
2016. Pravilnik o obveščanju uporabnikov, vodenju 

evidence in posebnih pogojih za promet 
z nevarnimi kemikalijami

Na podlagi drugega odstavka 6. člena, 45. člena in za 
izvajanje 47. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, 
št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 
– ZBioP, 16/08 in 9/11) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K 
o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence  

in posebnih pogojih za promet z nevarnimi 
kemikalijami

1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in način obveščanja uporab-

nikov o nevarnih kemikalijah, posebne pogoje za promet z 
nevarnimi kemikalijami in obrazec za vodenje evidenc izdaje 
nevarnih kemikalij.

2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen 

kot izrazi, uporabljeni v Zakonu o kemikalijah (Uradni list RS, 
št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 
– ZBioP, 16/08 in 9/11; v nadaljnjem besedilu: zakon).

(2) Specializirane prodajalne za kemikalije na podlagi 
prvega odstavka 3. člena Pravilnika o posebnih pogojih za 
dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev 
biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih 
prodaje (Uradni list RS, št. 70/07 in 6/12) so vse prodajalne, 
razen prodajalen z živili.

3. člen
(1) V promet v prodajalnah z živili se ne smejo dajati ne-

varne kemikalije, ki so označene kot:
– zelo strupene (T+),
– strupene (T),
– zdravju škodljive (Xn) in razvrščene kot rakotvorne, 

mutagene in/ali strupene za razmnoževanje,
– akutno strupene kategorije nevarnosti 1, 2 in 3 (H300, 

H310, H330, H301, H311, H331),
– mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 

1A,1B in 2 (H340, H341),
– rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A, 1B in 2 (H350, 

H351),
– strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A, 

1B in 2 (H360, H361, H362),
– specifično strupene za posamezne organe pri enkratni 

izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H370),
– specifično strupene za posamezne organe pri ponavlja-

joči izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H372).
(2) Nevarne kemikalije, ki niso navedene v prejšnjem od-

stavku, se smejo dajati v promet tudi v prodajalnah z živili, pri 
čemer morajo biti ločene od ostalega blaga in zaščitene tako, 
da ni mogoč njihov vpliv na ostalo blago.

4. člen
(1) Pravne in fizične osebe, ki dajejo v promet nevarne 

kemikalije kot predmete splošne rabe, ki so označene kot:
– zelo strupene (T+),
– strupene (T),
– akutno strupene kategorije nevarnosti 1, 2 in 3 (H300, 

H310, H330, H301, H311, H331),
– mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A 

in 1B (H340),
– rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A in 1B (H350),
– strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A 

in 1B (H360, H361),
– specifično strupene za posamezne organe pri enkratni 

izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H370),
– specifično strupene za posamezne organe pri ponavlja-

joči izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H372),

morajo na podlagi 47. člena zakona voditi evidenco o izdaji teh 
nevarnih kemikalij uporabnikom, ki niso pravne ali fizične osebe 
v smislu 19. točke prvega odstavka 2. člena zakona.

(2) Obrazec za vodenje evidence o izdaji nevarnih kemi-
kalij je v Prilogi I tega pravilnika, ki je objavljen na spletni strani 
Urada Republike Slovenije za kemikalije.
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5. člen
(1) Pravne in fizične osebe, ki dajejo v promet kot predme-

te splošne rabe nevarne kemikalije, ki so označene kot:
– zelo strupene (T+),
– strupene (T),
– zdravju škodljive (Xn),
– jedke (C),
– dražilne (Xi),

morajo imeti na mestu prodaje teh kemikalij na vidnem mestu 
napotilo uporabnikom v skladu s Prilogo II tega pravilnika, ki je ob-
javljena na spletni strani Urada Republike Slovenije za kemikalije.

(2) Pravne in fizične osebe, ki dajejo v promet kot predme-
te splošne rabe nevarne kemikalije, ki so označene kot:

– akutno strupene (H300, H310, H330, H301, H311, 
H331, H302, H312, H332),

– jedke za kožo/dražijo kožo (H314, H315),
– povzročajo hude poškodbe oči/draženje oči (H318, 

H319),
– povzročajo preobčutljivost dihal ali kože (H334, H317),
– mutagene za zarodne celice (H340, H341),
– rakotvorne (H350, H351),
– strupene za razmnoževanje (H360, H361, H362),
– specifično strupene za ciljne organe pri enkratni izpo-

stavljenosti (H370, H371, H335),
– specifično strupene za ciljne organe pri ponavljajoči 

izpostavljenosti (H372,H373),
– nevarne pri vdihavanju (H304),

morajo imeti na mestu prodaje teh kemikalij na vidnem mestu 
napotilo uporabnikom v skladu s Prilogo III tega pravilnika, ki je ob-
javljena na spletni strani Urada Republike Slovenije za kemikalije.

(3) Napotilo iz prejšnjega odstavka je velikosti formata A3 
(420 x 297 mm), na beli podlagi.

(4) Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z ne-
varnimi kemikalijami, morajo kupcu na njegovo zahtevo dati 
dodatne informacije o pomenu oznak na embalaži, informacije 
z varnostnega lista ali druge splošne napotke o varni uporabi 
in ravnanju s kemikalijami.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-

vilnik o posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami 
(Uradni list RS, št. 2/04).

7. člen
Ta pravilnik začne veljati petinštirideseti dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-149/2011
Ljubljana, dne 24. maja 2012
EVA 2011-2711-0071

Tomaž Gantar l.r.
Minister

za zdravje

2017. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kozmetičnih proizvo-
dih (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo in 
47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o sestavi kozmetičnih proizvodov

1. člen
V Pravilniku o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni 

list RS, št. 35/05, 73/05, 100/05, 26/06, 92/06, 131/06, 44/07, 

124/07, 68/08, 73/08, 84/08, 24/09, 81/09, 4/10, 37/10, 74/11 
in 81/11 – popr.) se v 1. členu besedilo »Direktivo Komisije 
2011/59/EU z dne 13. maja 2011 o spremembi prilog II in III k 
Direktivi Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov zaradi 
prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 125 z dne 14. 5. 
2011, str. 17; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/59/EU)« 
nadomesti z besedilom »Direktivo Sveta 2011/84/EU z dne 
20. septembra 2011 o spremembi Direktive 76/768/EGS glede 
kozmetičnih izdelkov zaradi prilagoditve Priloge III k Direktivi 
tehničnemu napredku (UL L št. 283 z dne 29. 10. 2011, str. 36; 
v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/84/EU)«.

2. člen
Dobavitelji kozmetičnih proizvodov morajo najpozneje do 

31. oktobra 2012 uskladiti sestavo kozmetičnih proizvodov s 
Prilogo Direktive 2011/84/EU.

Kozmetični proizvodi, katerih sestava ni usklajena s 
Prilogo Direktive 2011/84/EU, so lahko v prometu do 31. ok-
tobra 2012.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-17/2012
Ljubljana, dne 24. maja 2012
EVA 2011-2711-0084

Tomaž Gantar l.r.
Minister

za zdravje

2018. Pravilnik o spremembah Pravilnika 
o Zdravstvenem svetu

Na podlagi tretjega odstavka 75. člena Zakona o zdra-
vstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečišče-
no besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 
– ZDZdr in 40/12 – ZUJF) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o Zdravstvenem svetu

1. člen
V Pravilniku o Zdravstvenem svetu (Uradni list RS, 

št. 88/01, 40/06, 8/09 in 11/11) se besedilo 4. člena spremeni 
tako, da se glasi:

»Zdravstveni svet se oblikuje pri Ministrstvu za zdravje iz 
predstavnikov zdravstvene stroke, zdravstvene ekonomike in 
organizacije zdravstvenega varstva, in sicer:

– 8 članov iz vrst višjih svetnikov, svetnikov, fakultetnih 
učiteljev in drugih strokovnjakov s področja zdravstvenega 
varstva (zastopanost vseh treh ravni zdravstvenega varstva, 
od strok pa medicina in farmacija);

– 6 članov iz vrst priznanih strokovnjakov s področja 
javnega zdravstva, upravljanja zdravstvenega varstva, zdra-
vstvene epidemiologije in informatike;

– 3 člani iz vrst priznanih strokovnjakov s področja zdra-
vstvene ekonomike in zavarovalništva in

– 1 član kot predstavnik civilne družbe.
Ne glede na prejšnji odstavek se kot člana Zdravstvenega 

sveta imenuje tudi vsakokratnega predsednika strateškega 
sveta, pristojnega za zdravstveno in babiško nego.

Pri delu Zdravstvenega sveta sodelujejo po funkciji in 
brez pravice glasovanja minister, državni sekretar, generalni 
direktorji Ministrstva za zdravje in generalni direktor Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije.«.
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2. člen
Črta se drugi odstavek 5. člena.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-49/2012/1
Ljubljana, dne 15. junija 2012
EVA 2012-2711-0016

Tomaž Gantar l.r.
Minister

za zdravje

USTAVNO SODIŠČE
2019. Odločba o ugotovitvi, da je bil drugi 

odstavek 33. člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju, kolikor se je nanašal na aktivne 
družbenike, ki jim je pred uveljavitvijo Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju 
prenehalo članstvo v gospodarski družbi, 
izbrisani iz sodnega registra brez likvidacije 
po uveljavitvi Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju, v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-285/10-13
Datum: 7. 6. 2012

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, zače-
tem z zahtevo Višjega sodišča v Mariboru, na seji 7. junija 2012

o d l o č i l o:

Drugi odstavek 33. člena Zakona o spremembah in do-
polnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 40/09) 
je bil, kolikor se je nanašal na aktivne družbenike, ki jim je pred 
uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju prenehalo članstvo v gospodarski druž-
bi, izbrisani iz sodnega registra brez likvidacije po uveljavitvi 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prene-
hanju, v neskladju z Ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Višje sodišče v Mariboru predlaga oceno ustavnosti 

drugega odstavka 33. člena Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insol-
ventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP-A), 
ki določa, da se spremenjeni šesti in sedmi odstavek 442. člena 
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventno-
sti in prisilnem prenehanju uporabljata za gospodarske družbe, 
ki so izbrisane iz sodnega registra brez likvidacije po uveljavitvi 
ZFPPIPP-A. Meni, da takšna ureditev pomeni retroaktivno ve-

ljavnost spremenjenega šestega odstavka 442. člena ZFPPIPP 
za tistega družbenika, ki je iz družbe, izbrisane iz sodnega 
registra po uveljavitvi ZFPPIPP-A, izstopil pred uveljavitvijo 
ZFPPIPP-A. Do uveljavitve ZFPPIPP-A tak družbenik z izsto-
pom iz družbe ni bil več aktivni družbenik in v trenutku izbrisa 
družbe iz sodnega registra brez likvidacije ni odgovarjal za 
obveznosti izbrisane družbe. Po mnenju predlagatelja naj bi bil 
drugi odstavek 33. člena ZFPPIPP-A v neskladju s 155. členom 
Ustave, kolikor se nanaša na družbenika, ki je iz družbe izstopil 
pred uveljavitvijo ZFPPIPP-A.

2. Državni zbor na zahtevo ni odgovoril.
3. Vlada v svojem mnenju navaja, da je novelo ZFPPIPP-

-A predlagala z namenom, da se prepreči izigravanje pravil o 
odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisane družbe. V 
praksi naj bi se namreč pojavljali primeri, ko je aktivni druž-
benik, da bi se izognil odgovornosti za obveznosti izbrisane 
družbe, svoj delež prenesel na osebo brez premoženja. Pravi-
loma naj bi pri novih družbenikih šlo za državljane tretjih držav 
(zunaj EU) brez prebivališča v Republiki Sloveniji, ki naj bi 
bili nedosegljivi slovenskim sodiščem in upravnim organom, 
pogosto pa naj bi šlo tudi za t. i. družbe poštne nabiralnike. 
Vlada dodaja, da namen novele ZFPPIPP-A ni bil, da bi spre-
menjeni režim odgovornosti družbenikov za obveznosti izbri-
sane družbe zajel tudi družbenike, ki so iz družbe izstopili pred 
uveljavitvijo ZFPPIPP-A. Meni, da je mogoče drugi odstavek 
33. člena ZFPPIPP-A razlagati na ustavnoskladen način tako, 
da spremenjeno pravilo o odgovornosti družbenikov za obve-
znosti izbrisane družbe ne bi vplivalo na pravni položaj aktivnih 
družbenikov, ki so iz izbrisane družbe izstopili pred uveljavitvijo 
ZFPPIPP-A.

B. – I.
4. Šesti in sedmi odstavek 442. člena ZFPPIPP, na katera 

se nanaša izpodbijani drugi odstavek 33. člena ZFPPIPP-A, sta 
bila razveljavljena z 18. členom Zakona o postopkih za uvelja-
vitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti 
izbrisanih gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 87/11 – v na-
daljevanju ZPUOOD). V skladu z drugim odstavkom 47. člena 
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno 
prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče 
odloči o ustavnosti zakona, ki je med postopkom prenehal 
veljati, le v primeru, če predlagatelj ali pobudnik izkaže, da 
niso bile odpravljene posledice neustavnosti. Vlagatelj je pre-
kinil postopek odločanja o pritožbi v pravdni zadevi opr. št. I P 
707/2008 (ki jo vodi Okrajno sodišče v Mariboru). Iz zahteve 
izhaja, da je bilo v tej pravdni zadevi predlagano nadaljevanje 
postopka zoper družbenika gospodarske družbe, ki je bila 
izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije (v nadaljevanju 
izbrisana družba). S prvim odstavkom 1. člena ZPUOOD so 
bili prekinjeni vsi postopki, ki so se vodili zoper družbenike 
izbrisanih družb. Z odločbo št. U-I-307/11 z dne 12. 4. 2012 
(Uradni list RS, št. 36/12) je Ustavno sodišče razveljavilo 1. do. 
17. člen ZPUOOD. Razveljavitev pomeni, da se vsi prekinjeni 
postopki iz prvega odstavka 1. člena ZPUOOD nadaljujejo po 
določbah zakona, po katerih so bili začeti. To pomeni, da bo 
tudi predlagatelj, kot pritožbeno sodišče, moral pri odločanju 
uporabiti izpodbijano določbo. Glede na navedeno so izpolnjeni 
pogoji iz 47. člena ZUstS za oceno njene ustavnosti.

B. – II.
5. Predlagatelj izpodbijani določbi ZFPPIPP-A očita, da 

retroaktivno posega v položaj aktivnih družbenikov, ki so iz 
gospodarske družbe, izbrisane iz sodnega registra brez likvi-
dacije, izstopili pred uveljavitvijo ZFPPIPP-A.

6. Do uveljavitve ZFPPIPP-A je veljala ureditev, po kateri 
je t. i. aktivni družbenik odgovarjal za obveznosti družbe, izbri-
sane iz sodnega registra brez likvidacije, če je imel ob prene-
hanju pravne osebe položaj njenega družbenika (1. točka sed-
mega odstavka 442. člena Zakona o finančnem poslovanju, po-
stopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, Uradni list 
RS, št. 31/07 – ZFPPIPP).1 ZFPPIPP-A je to določbo spremenil 
tako, da je določil odgovornost tistih aktivnih družbenikov, ki so 

1 Enaka je bila ureditev tudi po prej veljavnem Zakonu o 
finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99 in 
31/07 – ZFPPod).
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imeli tak položaj v zadnjih dveh letih pred prenehanjem pravne 
osebe, čeprav tega položaja v trenutku prenehanja nimajo 
več. V izpodbijanem drugem odstavku 33. člena ZFPPIPP-A 
je zakonodajalec določil, da se spremenjena ureditev pravnih 
posledic izbrisa družbe iz sodnega registra brez likvidacije 
uporablja za gospodarske družbe, ki so izbrisane iz sodnega 
registra brez likvidacije po uveljavitvi ZFPPIPP-A.

7. Iz navedenega izhaja, da se je z ureditvijo po ZFPPIPP-
-A položaj aktivnih družbenikov, ki jim je prenehalo članstvo v 
izbrisani družbi pred uveljavitvijo ZFPPIPP-A, poslabšal, kar 
priznava tudi Vlada v svojem mnenju: spremenjena ureditev se 
je namreč raztezala tudi na aktivne družbenike, ki v trenutku 
uveljavitve ZFPPIPP-A niso imeli več tega položaja, če jim je 
članstvo v družbi prenehalo v manj kot dveh letih pred prene-
hanjem družbe, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez 
likvidacije po uveljavitvi ZFPPIPP-A.

8. Ustava v 155. členu zagotavlja varstvo, razen pod po-
goji iz drugega odstavka, pred povratnimi učinki pravnih aktov. 
Zakon povratno učinkuje le tedaj, kadar kot trenutek začetka 
uporabe določa trenutek pred uveljavitvijo zakona oziroma 
kadar posega v pravne situacije ali pravna dejstva, ki so bila 
zaključena v času veljavnosti prejšnje pravne norme (odločba 
Ustavnega sodišča št. U-I-112/95 z dne 8. 5. 1997, Uradni list 
RS, št. 34/97, in OdlUS VI, 57). Pravni predpisi ne samo, da 
praviloma ne smejo retroaktivno jemati pravice, temveč tudi ne 
smejo za nazaj povečevati obveznosti oziroma jih na novo (na 
podlagi dejstev, ki so nastala v preteklosti) konstituirati in sploh 
naslovnikom pravnih norm oteževati pravnega položaja na pod-
lagi dejstev, ki so se zgodila v preteklosti, ko ti niso mogli vedeti, 
da bodo (nekoč) pravno učinkovala – na podlagi predpisa, ki ga 
takrat, ko so nastopila, še ni bilo (odločba Ustavnega sodišča 
št. U-I-65/08 z dne 25. 9. 2008, Uradni list RS, št. 96/08, in 
OdlUS XVII, 49). Za pravo retroaktivnost je značilno tudi, da 
prizadeti dejanskega stanja, ki se je zaključilo v preteklosti, s 
svojim kasnejšim ravnanjem ne more več spreminjati ali dopol-
njevati ter si s tem olajšati ali izboljšati pravni položaj.

9. V tem primeru gre za tak primer: čeprav je drugi odsta-
vek 33. člena ZFPPIPP-A določal, da se spremenjeni šesti in 
sedmi odstavek 442. člena zakona uporabljata za gospodarske 
družbe, ki so izbrisane iz sodnega registra brez likvidacije po 
uveljavitvi ZFPPIPP-A, se je časovno obdobje dveh let pred 
izbrisom družbe iz sodnega registra, za katerega odgovarjajo 
nekdanji družbeniki izbrisane družbe za njene obveznosti, na-
našalo na čas pred uveljavitvijo ZFPPIPP-A. To pomeni, da je 
zakonodajalec za nazaj določil posledice, izhajajoče iz dejan-
skega stanja, ki je nastopilo pred uveljavitvijo ZFPPIPP-A, in 
te posledice povratno razglasil za pravno pomembne. Zato je 
izpodbijana določba učinkovala tako, da se je z njo posegalo v 
pravni položaj nekdanjih družbenikov izbrisanih družb, če jim 
članstvo v družbi ni prenehalo pred več kot dvema letoma od 
dneva izbrisa družbe iz sodnega registra. Zakonodajalec je s 
tem z učinkom za nazaj posegel v položaj tistih družbenikov, ki 
jim je članstvo v družbah, izbrisanih iz sodnega registra brez 
likvidacije po uveljavitvi ZFPPIPP-A, prenehalo pred manj kot 
dvema letoma od trenutka izbrisa družbe iz sodnega registra 
brez likvidacije, ki je bila izbrisana po uveljavitvi ZFPPIPP-A.

10. Ustavno sodišče je že zavzelo stališče, da je prepo-
ved retroaktivnega poseganja v pridobljene pravice tisti del vsa-
ke od (pridobljenih) pravic, ki ima ustavno naravo. Pridobljene 
pravice namreč niso nujno le ustavne pravice, temveč so lahko 
tudi druge z zakonom dane pravice. Prepoved retroaktivnega 
poseganja v take pravice pa je ustavne narave. V tem smislu 
tudi pridobljene pravice, ki same po sebi niso človekove pravice 
ali temeljne svoboščine, uživajo enako varstvo kot te (odločba 
Ustavnega sodišča št. U-I-60/99 z dne 4. 10. 2001, Uradni list 
RS, št. 91/01, in OdlUS X, 168). Vendar to še ne pomeni, da bi 
bil vsak poseg v pridobljene pravice že sam po sebi protiusta-
ven. Tudi ustavno jamstvo prepovedi posegov v že pridobljene 
pravice ni absolutno, saj je vanje mogoče posegati v skladu s 
tretjim odstavkom 15. člena Ustave (odločba Ustavnega sodi-
šča št. U-I-60/98 z dne 16. 7. 1998, Uradni list RS, št. 56/98, 
in OdlUS VII, 150).

11. Po ustaljeni ustavnosodni presoji se glede na tretji 
odstavek 15. člena Ustave človekove pravice in temeljne svo-
boščine lahko omejijo zaradi pravic drugih oziroma zaradi javne 
koristi. Ob tem, da lahko poseg v človekove pravice temelji le 
na ustavno dopustnem, stvarno upravičenem cilju, je treba po 
ustaljeni ustavnosodni presoji vselej oceniti še, ali je izpodbija-
na ureditev v skladu s splošnim načelom sorazmernosti (2. člen 
Ustave). Oceno, ali ne gre morda za prekomeren poseg, opravi 
Ustavno sodišče na podlagi t. i. strogega testa sorazmernosti v 
skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo.2

12. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da je presoja 
razlogov, ki naj bi upravičevali poseg v obstoječa pravna raz-
merja, ki so nastala po dotlej veljavnem pravu, strožja (tako 
v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-307/11). Pri tem razlogi, 
zaradi katerih zakonodajalec za naprej (za primere izbrisov 
družb po uveljavitvi ZFPPIPP-A) spremeni ureditev odgovor-
nosti za obveznosti družbe in drugače določi, kdo so aktivni 
družbeniki izbrisanih družb, ne morejo biti že sami po sebi 
ustavno dopusten razlog za poseganje tudi v obstoječa pravna 
razmerja in položaje družbenikov v preteklosti (pred uveljavi-
tvijo ZFPPIPP-A) izbrisanih družb. Ta so ustavno varovana 
s 155. členom Ustave. Za opisano poseganje v navedene 
ustavno varovane položaje bi zakonodajalec moral imeti res 
posebej utemeljene ustavno dopustne razloge. Čeprav ima 
ne le pravico, ampak tudi dolžnost, da zakonodajo spreminja, 
kadar to narekujejo spremenjena družbena razmerja (načelo 
prilagajanja družbenim razmeram je eno od načel pravne dr-
žave – odločba Ustavnega sodišča št. U-I-69/03 z dne 20. 10. 
2005, Uradni list RS, št. 100/05, in OdlUS XIV, 75), ga to samo 
po sebi še ne upravičuje posegati v že pridobljene pravice.

13. V obravnavanem primeru Ustavno sodišče ugotavlja, 
da ne obstaja ustavno dopusten cilj za retroaktivni poseg v 
pridobljene pravice tistih aktivnih družbenikov, ki so iz izbrisane 
družbe izstopili pred uveljavitvijo ZFPPIPP-A. Iz zakonodajne-
ga gradiva3 sicer izhaja, da je zakonodajalec spremenil uredi-
tev pravnih posledic izbrisa gospodarske družbe iz sodnega 
registra brez likvidacije, ker je želel preprečiti izigravanje pravil 
o odgovornosti aktivnih družbenikov za obveznosti izbrisane 
družbe. To bi lahko bil ustavno dopusten cilj za spremembo 
ureditve odgovornosti aktivnih družbenikov za obveznosti iz-
brisane gospodarske družbe za naprej, ne pa tudi uveljavitev 
te spremembe za nazaj. Drugih razlogov, ki bi lahko šteli za 
ustavno dopusten cilj za retroaktivni poseg v pridobljene pra-
vice, iz zakonodajnega gradiva ni mogoče razbrati. Še več, 
Vlada v zvezi z retroaktivnostjo izpodbijane ureditve priznava, 
da namen ZFPPIPP-A ni bil, da bi se spremenjena pravila od-
govornosti aktivnih družbenikov za obveznosti izbrisane družbe 
raztezala tudi na tiste aktivne družbenike, ki so iz družbe izsto-
pili pred uveljavitvijo ZFPPIPP-A. To pomeni, da za retroaktiv-
nost izpodbijane določbe ni obstajal ustavno dopusten cilj, ki 
bi upravičeval poseg v pridobljene pravice. Zato ni izpolnjen že 
prvi pogoj, ki ga za omejevanje človekovih oziroma pridobljenih 
pravic zahteva Ustava (tretji odstavek 15. člena oziroma drugi 
odstavek 155. člena Ustave), in Ustavnemu sodišču ni bilo 
treba presojati, ali je poseg nujen, primeren in sorazmeren v 
ožjem smislu (2. člen Ustave).

14. Glede na navedeno je bil drugi odstavek 33. člena 
ZFPPIPP-A, kolikor se je nanašal na aktivne družbenike, ki 
jim je pred uveljavitvijo ZFPPIPP-A prenehalo članstvo v go-
spodarski družbi, izbrisani iz sodnega registra brez likvidacije 
po uveljavitvi ZFPPIPP-A, v neskladju z drugim odstavkom 
155. člena Ustave. Ugotovitev protiustavnosti pomeni, da se 
z ZFPPIPP-A spremenjeni šesti in sedmi odstavek 442. člena 
ZFPPIPP uporabljata samo za tiste aktivne družbenike gospo-
darskih družb, izbrisanih iz sodnega registra brez likvidacije po 

2 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-18/02 z dne 
24. 10. 2003, Uradni list RS, št. 108/03, in OdlUS XII, 86; 25. točka 
obrazložitve.

3 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (ZFPPIPP-A) – prva obravnava – EPA 240-V (Poroče-
valec DZ, št. 29/09).
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uveljavitvi ZFPPIPP-A, ki jim je članstvo v gospodarski družbi 
prenehalo po uveljavitvi ZFPPIPP-A.

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

47. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter 
sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, 
dr. Etelka Korpič - Horvat, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat 
in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.

dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

2020. Razpored dela Ustavnega sodišča 
za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2012 
do 20. 12. 2012

Številka: Su-I-3/12-4
Datum: 11. 6. 2012

Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 11. člena 
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 
in 56/11) na 10. upravni seji 11. junija 2012 sprejelo

R A Z P O R E D   D E L A    
U S T A V N E G A   S O D I Š Č A

za čas jesenskega zasedanja  
od 10. 9. 2012 do 20. 12. 2012

I.
Terminski program za jesensko zasedanje:
1. Redne plenarne seje Ustavnega sodišča:

13., 20. in 27. septembra
4., 10. in 18. oktobra
8., 15., 22. in 29. novembra
6., 13. in 19. decembra.

S sklepom Ustavnega sodišča se lahko določi nadomestni 
datum redne plenarne seje.

2. Izredno plenarno sejo skliče predsednik Ustavnega 
sodišča v skladu s Poslovnikom.

3. Seje senatov za preizkus ustavnih pritožb skličejo 
predsednice oziroma predsedniki senatov po razporedu, ki ga 
določi senat, oziroma po potrebi.

4. Upravne seje Ustavnega sodišča skliče predsednik 
Ustavnega sodišča po potrebi.

5. Komisija za redakcijo odločb in sklepov Ustavnega 
sodišča ima sejo vsak torek, ki sledi tednu, v katerem je bila 
plenarna seja Ustavnega sodišča, če Ustavno sodišče ne od-
loči drugače.

II.
1. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilno-

pravnih zadev odloča v sestavi:
dr. Etelka Korpič - Horvat, predsednica,
dr. Dunja Jadek Pensa, članica, in
Jan Zobec, član.
Namestnik predsednice senata je Jan Zobec.
2. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazen-

skopravnih zadev odloča v sestavi:
dr. Mitja Deisinger, predsednik,
dr. Ernest Petrič, član, in
dr. Jadranka Sovdat, članica.
Namestnica predsednika senata je dr. Jadranka Sovdat.
3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravno-

pravnih zadev odloča v sestavi:
mag. Marta Klampfer, predsednica,
mag. Miroslav Mozetič, član, in
Jasna Pogačar, članica.
Namestnica predsednice senata je Jasna Pogačar.

4. V primeru izločitve ali zaradi odsotnosti članice oziroma 
člana senata se za čas jesenskega zasedanja določi nadome-
stna sodnica ali nadomestni sodnik kot članica oziroma član 
senata izmed drugih sodnic oziroma sodnikov (v nadaljevanju 
sodnik) po naslednjem razporedu:

sodnica Jasna Pogačar za zadeve kazenskega senata,
sodnica dr. Jadranka Sovdat za zadeve upravnega se-

nata,
sodnik mag. Miroslav Mozetič za zadeve civilnega senata.
Če je zaradi izločitve ali odsotnosti sodnikov treba nado-

mestiti več članov senata, določi nadomestne sodnike pred-
sednik Ustavnega sodišča praviloma po abecednem vrstnem 
redu začetnic priimkov vseh sodnikov.

III.
1. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazen-

skopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamič-
ne pravne akte, izdane v kazenskih postopkih, postopkih o 
prekrških, ter ustavne pritožbe zoper posamične akte, izdane 
v upravnem sporu in upravnih postopkih po določbah Zakona 
o izvrševanju kazenskih sankcij.

2. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilno-
pravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične 
pravne akte, izdane v pravdnih in izvršilnih postopkih ter v 
postopkih gospodarskih sporov, ter ustavne pritožbe zoper 
posamične pravne akte, izdane v nepravdnih in zapuščinskih 
postopkih, in zoper posamične pravne akte, izdane v postopkih 
zaradi motenja posesti.

3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja uprav-
nopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične 
pravne akte, izdane v postopkih, za katere je določena pri-
stojnost po določbah Zakona o upravnem sporu, ter ustavne 
pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v postopkih 
delovnih in socialnih sporov.

IV.
Zadeve se dodeljujejo sodnikom po naslednjih pravilih:
1. Zadeve iz vpisnika U-I se dodeljujejo po abecednem 

vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov tako, da obstaja po-
seben vrstni red za oceno ustavnosti zakonov in poseben vrstni 
red za oceno ustavnosti drugih predpisov.

2. Zadeve iz U-II in P vpisnika se dodeljujejo med zade-
vami iz U-I vpisnika – drugi predpisi tako, da se zadeva dodeli 
sodniku, ki je po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov 
sodnikov na vrsti za dodelitev U-I zadeve.

3. Zadeve drugih posebnih vpisnikov (Rm vpisnik, Mp 
vpisnik in drugi posebni vpisniki) se dodeljujejo po abecednem 
vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov tako, da se vrstni red 
za vse vpisnike nadaljuje ne glede na statistično leto.

4. Zadeve iz vpisnika Up se dodeljujejo sodnikom glede 
na njihov razpored v senatih po abecednem vrstnem redu za-
četnic priimkov članov senata.

5. Če je v krajšem časovnem obdobju vloženo večje 
število pobud ali zahtev zoper isti predpis ali splošni akt ali 
večje število ustavnih pritožb z bistveno enakim dejanskim 
in pravnim stanjem, se po časovnem zaporedju vložitve prva 
zadeva dodeli sodniku ob upoštevanju abecednega vrstnega 
reda začetnic priimkov sodnikov, druge zadeve pa se posebej 
označijo in dodelijo istemu sodniku.

6. Če udeleženec v postopku hkrati ali v krajšem časov-
nem obdobju vloži pobudo in ustavno pritožbo, ki sta povezani, 
se zadeva iz U-I vpisnika dodeli sodniku, ki se mu dodeli zade-
va iz Up vpisnika po točki IV. 4. tega razporeda.

V.
1. V primerih izločitve sodnika, ki mu je zadeva dodelje-

na, se sodnik poročevalec določi izmed drugih sodnikov po 
abecednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov, če gre 
za zadeve iz U-I, U-II, P in posebnih vpisnikov iz IV. 3. točke 
tega razporeda. V zadevah Up vpisnika se zadeva dodeli so-



Stran 4916 / Št. 48 / 26. 6 2012 Uradni list Republike Slovenije

dnikoma, članoma istega senata po abecednem vrstnem redu 
začetnic njihovih priimkov.

2. Ustavno sodišče lahko na seji odloči, da se zadeva 
dodeli drugemu sodniku poročevalcu.

3. Na podlagi poprejšnjega dogovora med sodnikoma 
se zadeva, dodeljena sodniku, predodeli drugemu sodniku, ki 
postane sodnik poročevalec.

4. Če je ustavna pritožba sprejeta v obravnavo na podlagi 
tretjega odstavka 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču (Ura-
dni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZUstS) 
in med sodniki, ki so se izrekli za njen sprejem, ni sodnika, ki 
mu je bila zadeva dodeljena, postane sodnik poročevalec tisti 
izmed članov senata, ki se je izrekel za sprejem ustavne pri-
tožbe. Če sta se izrekla za sprejem ustavne pritožbe dva člana 
senata, postane sodnik poročevalec tisti izmed njiju, ki je po 
začetnih črkah priimka po abecedi pred drugim, če se ustavna 
sodnika ne sporazumeta drugače.

5. Predodelitev zadeve izvede na podlagi odredbe gene-
ralnega sekretarja Ustavnega sodišča glavna pisarna.

VI.
1. Svetovalkam oziroma svetovalcem Ustavnega sodišča 

(v nadaljevanju svetovalec) dodeljuje zadeve v delo generalni 
sekretar Ustavnega sodišča oziroma po njegovem pooblastilu 
namestnica in pomočnici generalnega sekretarja. Zadeve se 
dodeljujejo pretežno po enem strokovnem področju. Zadeve, 
ki jih ni mogoče dodeliti na ta način, se dodelijo ob upošteva-
nju sorodnosti strokovnih področij med svetovalce tako, da se 
zagotovi približno enaka obremenjenost svetovalcev enakega 
položaja.

2. V primeru zelo zahtevnih zadev lahko dodeli generalni 
sekretar po dogovoru s sodnikom poročevalcem zadevo v delo 
več svetovalcem, pri čemer določi med njimi, kdo je glavni 
svetovalec.

3. Če strokovno delo za zadevo opravi zunanji ekspertni 
strokovnjak, ostane zadeva dodeljena svetovalcu, ki opravi 
drugo potrebno delo v zvezi z zadevo.

VII.
1. Novo imenovanim svetovalcem dodeli generalni sekre-

tar Ustavnega sodišča zadeve s strokovnega področja, ki ga 
določi Ustavno sodišče ob odločitvi o razpisu prostega mesta.

2. Zadeve se svetovalcem iz prejšnje točke dodelijo tako, 
da se jim dodelijo najprej najstarejše zadeve, ki jih imajo v delu 
svetovalci.

VIII.
1. Odločbe Ustavnega sodišča, izdane v zadevah za 

oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov, se objavijo 
v Uradnem listu Republike Slovenije ter v uradnem glasilu, v 
katerem je bil objavljen predpis.

2. Odločbe in mnenja Ustavnega sodišča, izdani v drugih 
zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, se objavijo v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, razen če Ustavno sodišče za 
odločbe, izdane v zadevah ustavnih pritožb in sporov glede 
pristojnosti, ne sklene drugače.

3. Sklepi, sprejeti na plenarni seji v zadevah iz pristojno-
sti Ustavnega sodišča, se objavijo v Uradnem listu Republike 
Slovenije, če tako sklene Ustavno sodišče.

4. Sklepi senatov v zadevah ustavnih pritožb se objavijo 
v Uradnem listu Republike Slovenije, če tako sklene senat.

5. Odločbe, sklepi in mnenja Ustavnega sodišča se ob-
javijo v Zbirki odločb in sklepov Ustavnega sodišča, če tako 
sklene Ustavno sodišče.

IX.
Uradne ure v glavni pisarni in knjižnici Ustavnega so-

dišča so ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 8.30 do 
12.00 ure, ob sredah od 10.00 do 15.00 ure.

X.
Razpored dela se razmnoži za predsednika, sodnike, 

generalnega sekretarja, namestnico in pomočnice generalnega 
sekretarja ter se objavi na intranetni strani Ustavnega sodišča. 
Razpored se pritrdi na oglasno desko Ustavnega sodišča ter 
se, razen točk VI. 4. in VI. 5., objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in na spletni strani Ustavnega sodišča.

dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

SODNI SVET
2021. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev 

članov sodnega sveta Republike Slovenije 
14. junija 2012

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja in o izidu volitev članov 

sodnega sveta Republike Slovenije  
14. junija 2012

Volilna komisija Sodnega sveta RS je na seji dne 18. ju-
nija 2012, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri 
volitvah članov sodnega sveta, ki so bile 14. junija 2012 ter 
na podlagi zapisnika o delu Volilne komisije Sodnega sveta 
pri ugotovitvi izida glasovanja po pošti, ugotovila naslednji izid 
glasovanja in izid volitev članov sodnega sveta iz vrst sodnikov:

I.
IZID GLASOVANJA ZA ČLANE SODNEGA SVETA
VOLILNA SKUPINA: SODNIKI NA VRHOVNEM SODI-

ŠČU REPUBLIKE SLOVENIJE
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 35
Glasovalo: 32
Oddanih glasovnic: 32
Neveljavnih glasovnic 4
Posamezni kandidat za člana sodnega sveta je dobil 

naslednje število glasov:
1. Janez Vlaj   17 glasov
2. Peter Golob  11 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega odstav-

ka 25. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – 
ZS-UPB4, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS in 33/11) ugotovila, 
da je za člana sodnega sveta izvoljen: Janez Vlaj.

IZID GLASOVANJA ZA ČLANE SODNEGA SVETA
VOLILNA SKUPINA: VSI SODNIKI
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:  1004
Glasovalo:  748
Oddanih glasovnic:  748
Neveljavnih glasovnic 13
Posamezni/a kandidat/kandidatka za člana sodnega sve-

ta je dobil/a naslednje število glasov:
1. dr. Mateja Končina Peternel   293 glasov
2. Darko Belak   216 glasov
3. Nina Drozdek Draganić  122 glasov
4. Nataša Kosec   104 glasove
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega odstavka 

25. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4, 
45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS in 33/11) ugotovila, da je za člana 
sodnega sveta izvoljena: dr. Mateja Končina Peternel.

IZID GLASOVANJA ZA ČLANE SODNEGA SVETA
VOLILNA SKUPINA: SODNIKI OKRAJNIH SODIŠČ
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 471
Glasovalo: 352
Oddanih glasovnic: 352
Neveljavnih glasovnic 3
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Posamezni/a kandidat/kandidatka za člana sodnega sve-
ta je dobil/a naslednje število glasov:

1. Milan Petek 159 glasov
2. Marjan Neuvirt 124 glasov
3. mag. Urška Klakočar Zupančič  66 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega odstav-

ka 25. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – 
ZS-UPB4, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS in 33/11) ugotovila, 
da je za člana sodnega sveta izvoljen: Milan Petek.

II.
Volilna komisija pri delu volilnih odborov ni ugotovila ne-

pravilnosti, ki bi vplivale na izid volitev članov Sodnega sveta 
Republike Slovenije iz vrst sodnikov.

Ljubljana, dne 18. junija 2012

Predsednik volilne komisije
mag. Ivan Robnik l.r.

Člani
Maruša Primožič l.r.
Marjana Lubinič l.r.
Dunja Franken l.r.
Janka Šolinc l.r.
mag. Jasna Šegan l.r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2022. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Evropske 

pravne fakultete v Novi Gorici

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o viso-
kem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF) 
je Upravni odbor Evropske pravne fakultete v Novi Gorici dne 
15. 6. 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom Evropske pravne 

fakultete v Novi Gorici
1. člen

Ta pravilnik določa obliko in vsebino diplom, ki jih izdaja 
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici in so javna listina. 

Diplomo dobi študent/ka, ki opravi vse obveznosti po štu-
dijskem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.

2. člen
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici izdaja naslednje 

vrste diplom o pridobljeni javno veljavni izobrazbi: diplomo o 
pridobljeni univerzitetni izobrazbi I. stopnje, diplomo o prido-
bljeni visokošolski izobrazbi I. stopnje, diplomo o magisteriju 
II. stopnje in diplomo o doktoratu III. stopnje.

3. člen
Diploma se izdaja na posebnem, s slepim tiskom zaščite-

nem papirju. Na papirju dimenzij 21 mm x 29,7 mm je v sredini 
zgornjega dela natisnjen znak Evropske pravne fakultete v Novi 
Gorici v srebrni barvi.

Diplome o pridobljeni univerzitetni izobrazbi I. stopnje, 
diplomo o pridobljeni visokošolski izobrazbi I. stopnje, di-
plomo o magisteriju II. stopnje, diplomo o doktoratu III. sto-
pnje, vsebujejo: ime in priimek kandidata/ke, datum rojstva, 
kraj rojstva, datum diplomiranja, ime študijskega programa, 
strokovni naslov, znanstveni naslov ki ga študent/ka pridobi 
z zaključenim študijem, zaporedno številko diplome, datum 
in kraj izdaje, pečat Evropske pravne fakultete v Novi Go-
rici ter podpis dekana/dekanice in Predsednika upravnega 
odbora.

4. člen
Sestavni del diplome je tudi »Priloga k diplomi«, ki vse-

buje vse zakonsko zahtevane informacije. Priloga vsebuje 
datum izdaje, pečat Evropske pravne fakultete v Novi Gorici 
ter podpis dekana/dekanice Evropske pravne fakultete v 
Novi Gorici. Vzorci diplom o pridobljeni dodiplomski in po-
diplomski izobrazbi so objavljeni v prilogi tega sklepa in so 
njegov sestavni del.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati na dan objave na uradni spletni 

strani Evropske pravne fakultete in se nato objavi še v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 345/12-D,R
Nova Gorica, dne 15. junija 2012

prof. dr. Peter Jambrek l.r.
Predsednik upravnega odbora

Evropske pravne fakultete v Novi Gorici

Priloga
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za področje pravo in management infrastrukture in nepremičnin, okrajšava 
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OBČINE
CERKNICA

2023. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C) ter 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski 
svet Občine Cerknica na 11. redni seji dne 31. 5. 2012 sprejel

O D L O K
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(splošno)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt Občine Cerknica (v nadaljevanju: OPN).
(2) OPN je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal pod št. projekta 3/10 (odgovorni vodja izdelave predloga 

OPN: Borut Ulčar, univ.dipl.inž.arh.).
(3) Za OPN je bil dne 8. 5. 2012 pod št. 35016-34/2008/84 izdan sklep o usklajenosti.

2. člen
(namen)

(1) Z OPN se določajo izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve občinskega pomena ter 
določajo pogoji umeščanja objektov in drugih posegov v prostor.

(2) OPN je podlaga za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov in podlaga za gradnjo 
enostavnih objektov.

(3) OPN določa usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju: OPPN).

3. člen
(vsebina in sestavine odloka)

(1) Besedilo OPN obsega poglavja:
I. Uvodne določbe
II. Strateški del
III. Izvedbeni del
IV. Prehodne določbe
V. Končne določbe
(2) Kartografski del OPN vsebuje naslednje grafične prikaze:
(2.1) grafični prikazi strateškega dela
– List 1: Zasnova prostorskega razvoja,
– List 2: Zasnova gospodarske javne infrastrukture,
– List 3: Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo ter okvirna območja naselij in okvirna območja razpršene poselitve,
– List 4: Usmeritve za razvoj v krajini,
– List 5: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč;
(2.2) grafični prikazi izvedbenega dela
– pregledna karta občine z razdelitvijo na liste v merilu 1: 50000,
– pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture v merilu 1: 50000,
– prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev v merilu 

1:5000 (listi 1 do 54),
– prikaz območij enot urejanja prostora in javne gospodarske infrastrukture v merilu 1:5000 (listi 1 do 54).

II. STRATEŠKI DEL

4. člen
(vsebina strateškega dela)

Besedilo strateškega dela OPN vsebuje naslednja poglavja:
II/1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine

II/1.1. Izhodišča
II/1.2. Cilji

II/2. Zasnova prostorskega razvoja občine
II/2.1. Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti
II/2.2. Omrežje naselij
II/2.3. Temeljne smeri prometnega povezovanja v občini in regiji
II/2.4. Druga za občino pomembna območja

II/3. Zasnova gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra
II/3.1. Prometna infrastruktura

II/3.1.1. Cestno omrežje
II/3.1.2. Železniško omrežje
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II/3.1.3. Javni potniški promet in prometna vozlišča za javni potniški promet
II/3.1.4. Kolesarsko omrežje in omrežje pešpoti

II/3.2. Elektronske komunikacije
II/3.3. Energetika
II/3.4. Komunalno in vodno gospodarstvo ter varstvo okolja

II/3.4.1. Oskrba z vodo
II/3.4.2. Čiščenje odpadne in padavinske vode
II/3.4.3. Ravnanje z odpadki

II/3.5. Pokopališča
II/4. Usmeritve za prostorski razvoj

II/4.1. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo
II/4.1.1. Notranji razvoj in prenova naselij
II/4.1.2. Širitve naselij
II/4.1.3. Razvoj dejavnosti po naseljih

II/4.1.3.1. Stanovanjska gradnja
II/4.1.3.2. Poslovne in proizvodne dejavnosti
II/4.1.3.3. Centralne dejavnosti
II/4.1.3.4. Športnorekreacijske dejavnosti in turizem

II/4.1.4. Sanacija in prenova razpršene gradnje
II/4.1.5. Območja razpršene poselitve
II/4.1.6. Urbanistično oblikovanje naselij

II/4.2. Usmeritve za razvoj v krajini
II/4.2.1. Razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire

II/4.2.1.1. Kmetijstvo
II/4.2.1.2. Gozdarstvo
II/4.2.1.3. Vode
II/4.2.1.4. Turizem in rekreacija
II/4.2.1.5. Mineralne surovine

II/4.2.2. Posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora, pomembne 
z vidika krajinskih ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti

II/4.2.3. Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja
II/4.2.4. Območja in objekti za potrebe obrambe

II/4.3. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
II/4.4. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

II/5. Koncepti prostorskega razvoja pomembnejših naselij in območij
II/5.1. Begunje pri Cerknici
II/5.2. Cerknica in Podskrajnik
II/5.3. Grahovo
II/5.4. Rakek
II/5.5. Unec in Slivice

II/6. Spremljanje stanja okolja

II/1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine

II/1.1. Izhodišča

5. člen
(1) Občina Cerknica pokriva 241 km2 veliko območje na Pivško-Cerkniški planoti, ki je del kraške krajine notranje Slovenije. 

Po podatkih statističnega urada RS je v njej leta 2011 živelo nekaj več kot 11.300 prebivalcev.
(2) Glede na krajinske, poselitvene in funkcijske značilnosti je območje občine razdeljeno na tri makroenote:
– Cerkniško polje v nižinskem delu, ki ga sestavljata območji Cerknice s Podskrajnikom in Cerkniškega jezera (druga nižinska 

naselja ter naravna in kulturna krajina Cerkniškega polja);
– Rakovško uvalo v nižinskem delu, ki jo sestavljata območje Rakeka in Unca ter območje Rakovega Škocjana;
– hriboviti del, ki ga sestavljajo območja Menišije, Vidovskega hribovja in Slivnice (meja med krajinskima enotama Menišija in 

Vidovsko hribovje je glede na poselitvene značilnosti nekoliko prilagojena, tako da Menišija vključuje pretežno nepozidano območje, 
vsa naselja hribovitega dela pa so priključena k Vidovskemu hribovju).

(3) Celotno območje občine leži na kraškem terenu s številnimi značilnimi pojavi (presihajoče Cerkniško jezero, Rakov Ško-
cjan, ponorne jame, požiralniki, vrtače ipd.). Hriboviti predeli občine so pretežno gozdnati. V okolici naselij je gozdni rob členjen in 
manj prepoznaven, travniške in kmetijske površine pa se zaradi opuščanja kmetijske rabe ponekod zaraščajo z visoko vegetacijo. 
Zaraščanje površin je prisotno tudi na območju kulturne krajine nižinskega dela, zlasti Cerkniškega polja. Največ najboljših kmetij-
skih zemljišč je sicer na vršaju Cerkniščice, medtem ko na ostalem nižinskem delu prevladujejo ekstenzivni travniki, na poplavnih 
območjih pa vlažni in močvirni travniki. Za območje občine je značilna sorazmerno velika vodnatost. Po kraških poljih tečejo manjši 
vodotoki z mestoma ohranjenimi meandrastimi strugami, ki so s podzemnimi vodnimi tokovi povezani v enoten hidrogeološki sis-
tem. Kraško polje je zaradi visokih voda in pritokov večino leta poplavljeno – velik del polja pokriva presihajoče Cerkniško jezero.

(4) Celotno območje občine z izjemo naselij (skupaj nekaj več kot 222 km2) je vključeno v Notranjski regijski park (meja parka 
sovpada z mejo občine). Park je bil ustanovljen leta 2002 z namenom ohranjanja, varovanja in raziskovanja naravnih in kulturnih 
vrednot območja. Zanj so značilni visoka stopnja ohranjenosti naravnih življenjskih prostorov, številni naravni spomeniki in izjemna 
pestrost živih bitij na eni ter razpoznavna kulturna krajina, ki jo je zaznamoval dolgotrajen kakovosten preplet človekovih dejavnosti 
in narave na drugi strani. Pestrost in ohranjenost naravnih habitatov ter rastlinskega in živalskega sveta botrujejo temu, da je velik 
del parka vključen v omrežje posebnih varstvenih območij Natura 2000. Celotno območje parka je pomembno tudi zaradi varovanja 
velikih zveri. Notranjski regijski park za občino predstavlja pomemben razvojni potencial (kvaliteta bivalnega okolja, turizem ...).
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(5) V občini je 65 statističnih naselij – od tega jih približno tretjina leži v nižinskem, dve tretjini pa v hribovitem delu. Ven-
dar pa v nižinskem delu živi večina (več kot tri četrtine) prebivalcev, torej je tam koncentracija poselitve največja. Za celotno 
območje občine je značilen kompakten poselitveni vzorec, razpršena poselitev se pojavlja le točkovno (pretežno v hribovitem 
delu ter v zaledju nekaterih naselij nižinskega dela). Naselja na severnem robu nižinskega dela so pretežno urbanizirana, 
pogosto se pojavlja obcestna pozidava, večja naselja (Cerknica, Rakek) pa imajo centralno zasnovo. V manjših naseljih hri-
bovitega in jugovzhodnega obrobja nižinskega dela prevladujejo gručasta jedra. Zaradi privlačnega bivalnega okolja so na 
več lokacijah v občini nastala območja počitniških hiš (večje površine so predvsem v Gorenjem Jezeru, Goričicah in Rakovem 
Škocjanu), ki so se sčasoma delno preoblikovala v stanovanjska območja.

(6) Poselitev nižinskega dela tvori dva sklopa, ki sta zgodovinsko nastajala ob Cerkniškem jezeru in Rakovški uvali. 
Primarna os poselitve obsega pomembnejša poselitvena in gospodarska središča občine. Razvila se je ob pomembnejših 
prometnicah na severnem robu Cerkniškega polja in se razteza od Unca in Ivanjega sela na zahodu, preko Cerknice do Mar-
tinjaka in Grahovega na vzhodu. Druga, sekundarna os poselitve se je oblikovala na vzhodnem obrobju Cerkniškega jezera.

(7) Tudi poselitev hribovitega dela se je oblikovala v dveh sklopih. Na nižjeležečem južnem obrobju v bližini Cerknice je 
bila pozidava bolj intenzivna (območje Begunj pri Cerknici), severno in severovzhodno hribovito obrobje pa je bolj redko po-
seljeno. Skrajni severozahodni in jugozahodni del občine (območje Menišije in Rakovega Škocjana) sta pretežno neposeljena.

(8) Nižinski del občine med Uncem in Cerknico je pretežno urbaniziran. Ostala naselja v občini predstavljajo tipično 
ruralno strukturo poselitve. Za večji del hribovitih območij in manjša naselja nižinskega dela je značilen upad populacije v 
zadnjih 50 letih. Obratno pa se v naseljih nižinskega dela z dobrimi perspektivami za razvoj dejavnosti prebivalstvo povečuje, 
zaradi česar se že kaže primanjkljaj ustreznih stanovanjskih površin. Pri tem najbolj izstopajo naselja Cerknica, Rakek, Unec, 
Martinjak in Grahovo. V hribovitem delu se večji selitveni prirast kaže le na območju Begunj pri Cerknici.

(9) Glede na državno prometno omrežje ima občina zelo ugodno lego. Po zahodnem robu občinskega ozemlja potekata 
avtocesta A1 Šentilj–Koper (daljinska cestna povezava mednarodnega pomena) in glavna železniška proga Ljubljana–Se-
žana, ki sta del V. transevropskega prometnega koridorja. Občino in regijo povezujeta z državnim središčem, posredno pa 
tudi z X. transevropskim prometnim koridorjem. Osnovo prometnega sistema v občini tvori serija regionalnih prometnic od 
katerih je najpomembnejša cesta RI 212 Unec–Žlebič, ki se na Uncu priključuje na avtocesto.

(10) Cerknica je ena izmed občin Notranjsko-kraške statistične regije. Lega občine v prostoru regije omogoča med-
sebojne navezave na vrsto mestnih središč. Na eni strani na Postojno, kamor je delno tudi upravno orientirana, nadalje na 
Ljubljano, Koper in Reko, ki postajajo z realiziranimi in načrtovanimi prometnicami (avtocesta, hitra železnica) vse bliže, 
možne pa so tudi povezave z drugimi občinami v regiji (Cerknica je skupaj z občinami Logatec, Loška dolina, Bloke, Loški 
Potok, Sodražica, Ribnica, Velike Lašče, Dobrepolje, Kočevje in Kostel del regionalnega programa Po poteh dediščine od 
Idrijce do Kolpe).

(11) Notranjsko-kraška regija po večini razvojnih kazalcev (BDP na prebivalca, št. delovnih mest na delovno aktivne 
prebivalce ipd.) ne dosega slovenskega povprečja in se uvršča med regije z velikimi razvojnimi problemi. Eden izmed ključnih 
problemov je majhno število delovnih mest glede na število delovno aktivnih prebivalcev, zaradi česar sta za regijo značilna 
odliv kadrov in velik delež dnevnih delovnih migrantov. Zaradi razvojnega zaostanka in nizke stopnje poseljenosti so manjša 
tudi vlaganja v družbene dejavnosti in materialno infrastrukturo (komunala). Zlasti na področju gospodarske javne infrastruk-
ture so zaostanki že ovira za nadaljnji razvoj, pa tudi za nemoteno in kakovostno zadovoljevanje tekočih potreb. Velik del 
regije spada med varovana območja ohranjene narave, kar sicer predstavlja pomemben razvojni potencial, ki pa zaenkrat ni 
posebej izkoriščen. Razvoj turizma je bil v preteklosti opazen predvsem v Postojni, vendar je na splošno turistična ponudba 
v regiji premalo razvita (povprečen čas, ki ga obiskovalci prebijejo v regiji je 3 do 6 ur).

(12) Primanjkljaj centralnih (izobraževalnih in kulturnih) dejavnosti, trgovin, poslovnih ter proizvodno storitvenih dejavno-
sti v občini se korigira šele v zadnjih letih, zlasti z izgradnjo in aktiviranjem različnih poslovnih in proizvodnih con (Podskrajnik). 
Kljub temu se še vedno velik delež prebivalcev zaposluje izven občine (delež dnevnih migrantov znaša približno 50 %). Razen 
hotela v Rakovem Škocjanu je turistična ponudba nerazvita. Na območju smučišča Kalič se načrtuje ureditev turističnega in 
športnorekreacijskega kompleksa, pri čemer je pretežni del predvidenih ureditev v Občini Postojna.

(13) Problematika opremljenosti z gospodarsko javno infrastrukturo se kaže na področjih oskrbe z vodo, čiščenja 
odpadnih voda in ravnanja z odpadki. Vodovodno omrežje je potrebno obnove, na lokacijah, kjer je pričakovanih več novih 
priključkov pa tudi nadgradnje. Prenova in ureditev statusa je potrebna zlasti v tistih območjih, kjer je oskrba z vodo urejena 
še z vaškimi oziroma lokalnimi (zasebnimi) vodovodi. Stopnja priključenosti na kanalizacijski sistem je leta 2010 znašala 
približno 40 % – v mešan sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda s centralnima čistilnima napravama v Dolenji vasi in na 
Rakeku je bilo vključenih cca 4500 prebivalcev in cca 210 podjetij v naseljih Cerknica, Dolenja vas, Grahovo in delu naselja 
Rakek ter gospodarski coni Podskrajnik. Obstoječi sistem je zastarel in ima premajhne kapacitete. Odlaganje odpadkov je 
bilo do bilo do sredine leta 2010 urejeno na deponiji na Rakeku, ki je v fazi zapiranja. Status regijskega centra za ravnanje 
z odpadki je zaenkrat še nedorečen. Ostanki komunalnih odpadkov se do ureditve regijskega centra po pogodbi odvažajo 
na deponijo v Občini Logatec.

(14) Problemi na področju urejanja in gospodarjenja s prostorom ter varstva in zaščite okolja bodo bistveno vplivali 
na nadaljnje možnosti dolgoročnega razvoja, zato zahteva njihovo urejanje povsem drugačen odnos do prostorskega in 
ekološkega razvoja kot v preteklosti. Na podlagi tega je Občina Cerknica začela poudarjati tiste segmente gospodarskega 
in posledično prostorskega razvoja, ki jih nudijo položaj v širšem prostoru, naravne danosti in ustvarjene razmere. Ključne 
primerjalne prednosti občine so:

– izjemna prometna lega glede na obstoječe in načrtovano prometno omrežje v državi in regiji;
– izjemne naravne kvalitete ter atraktivna kulturna krajina in številni ohranjeni kulturnozgodovinski spomeniki na celo-

tnem območju občine (Notranjski regijski park);
– ugodna lega glede na obstoječe in planirane danosti turizma v regiji;
– kvaliteten potencial turistično-rekreacijske ponudbe, zlasti na območju Rakovega Škocjana in Cerkniškega jezera ter 

prepoznavnost občine v Slovenskem prostoru (Rakov Škocjan, Cerkniško jezero, pustovanje v Cerknici);
– vloga in pomen Cerknice kot medobčinskega središča;
– razvito omrežje poslovnih in gospodarskih con;
– sorazmerno ohranjeno okolje.
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II/1.2. Cilji

6. člen
(1) Koncept trajnostnega razvoja predstavlja zavestno odločitev za spoštovanje načela ravnovesja med težnjo po gospodar-

skem razvoju in težnjo po ohranjanju zdravega okolja oziroma narave. Usklajeno se razvijajo vse funkcije medobčinskega središča, 
omogoči visoka kakovost življenja današnjim in bodočim generacijam ter hkrati varuje okolje.

(2) V skladu z osnovnim konceptom Občina Cerknica določa sledeče strateške cilje prostorskega razvoja:
(a) Z upoštevanjem primerjalnih prednosti posameznih območij, uravnoteženim razvojem sistema središč ter izgradnjo in 

izboljšavo omrežij gospodarske javne infrastrukture se bodo zagotavljale možnosti za usklajen in medsebojno povezan razvoj 
urbaniziranega nižinskega dela in ruralnega zaledja. Razvita fizična in družbena infrastruktura, ohranjeno okolje ter raznolike kul-
turne, športno-rekreativne in izobraževalne dejavnosti bodo omogočale visoko kvaliteto bivanja ter kvalitetno preživljanje prostega 
časa in hkrati bogatile turistično ponudbo v občini.

(b) Z uravnoteženo razporeditvijo dejavnosti znotraj omrežja naselij (ključne funkcije se bodo primarno umeščale v Cerknico 
kot medobčinsko središče in nekatera druga večja naselja kot so Unec, Rakek, Grahovo in Begunje pri Cerknici, v manjših središčih 
pa se bo zagotavljala osnovna raven oskrbe) se omogoča usklajen razvoj celotnega občinskega prostora.

(c) Občina bo skrbela za uravnotežen, z gospodarsko javno infrastrukturo podprt koncept razvoja poslovno proizvodnih in 
drugih gospodarskih dejavnosti, pri čemer se bodo te dejavnosti prednostno usmerjale na območje gospodarske cone Podskrajnik.

(d) Razvijali se bodo turistični in rekreacijski potenciali. Prvenstveno se bo oblikovala in krepila turistična dejavnost na ob-
močju Rakovega Škocjana in Cerkniškega jezera. Kot del ponudbe se bodo vključevala tudi kvalitetna turistična območja širšega 
mestnega območja Cerknice in ruralnega zaledja (Slivnica, Menišija in Vidovsko hribovje, stara naselbinska jedra itn.).

(e) V podeželskem zaledju (osrednji in severovzhodni hriboviti del ter južno in zahodno obrobje Cerkniškega jezera) se bodo 
izboljšali pogoji za bivanje in delo z zagotovitvijo območij za drobne storitvene dejavnosti, spodbujanjem ekološkega kmetijstva, 
razvojem turistično-rekreacijskih zmogljivosti ipd. Posebna pozornost se bo posvečala ohranjanju in dopolnitvi funkcij posameznih 
središč kot nosilcev razvoja v lokalnem prostoru.

(f) Kjer je to še možno (prednost bodo imela naselja z večjim deležem ohranjene kulturne dediščine), se bo ohranjala 
in vzpostavljala kulturna in simbolna prepoznavnost naselbinskih jeder in s tem povečala privlačnost območij. Z načrtovanimi 
prostorskimi ureditvami se bo omogočala trajna ohranitev kulturne dediščine ter njeno vključevanje v družbeni in gospodarski 
razvoj občine.

(g) Posodabljala in izgrajevala se bo prometna, komunikacijska, energetska in okoljska infrastruktura s poudarkom na sle-
dečih izhodiščih:

– posodobitev in izgradnja kanalizacijskega omrežja občine (v skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komu-
nalne odpadne vode za območje Občine Cerknica),

– posodobitev in izgradnja vodovodnega omrežja,
– posodobitev in izgradnja cestnega omrežja (s posebnim poudarkom na zmanjšanju prometnih obremenitev v naseljih ob 

regionalni cesti RI 212),
– razvoj alternativnih oblik prometa v Cerknici in drugih naselij urbanega značaja ter v navezavi na turistična in rekreacijska 

območja (kolesarjenje, pešačenje),
– dopolnitev sistema javnega potniškega prometa na območjih z večjim obsegom dnevnih delovnih migracij (Unec, Podskraj-

nik, Cerknica),
– uvajanje sistema plinifikacije in obnovljivih virov energije,
– posodobitev telekomunikacijskega omrežja (s poudarkom na optimalni telekomunikacijski opremljenosti izobraževalnih 

ustanov),
– zagotovitev zadostnih prostorskih kapacitet za pokopališča (skladno pričakovani rasti prebivalstva, predvsem pa večanju 

indeksa staranja po naravni rasti.
(h) Občina bo glede na svojo lego in dejavnosti v prostoru posebno pozornost posvečala varstvu ljudi, živali, premoženja, kul-

turne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljala čim višjo poplavno, protipotresno in požarno varnost.
(i) Krajina se bo razvijala kot funkcionalen, ekološko in oblikovno uravnotežen sistem prostorskih struktur, ki omogoča zdra-

vo, varno in prijetno bivalno okolje (Notranjski regijski park) ter ohranjanje dejavnosti v prostoru (kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, 
rekreacija). Pri tem se bo posebno pozornost posvečalo skrbi za okolje in trajnostni rabi naravnih virov.

(j) Vode se bodo načeloma izkoriščale za oskrbne, gospodarske in rekreacijske namene (Cerkniško jezero), pri čemer se bo 
zagotavljalo njihovo varstvo v smislu trajne ohranitve kemijskega in ekološkega stanja ter obnovljivosti naravnega vira ter varstva 
ekološkega, krajinskega in doživljajskega pomena voda v krajini.

(k) Posebna pozornost se bo posvečala ohranjanju oziroma vzpostavitvi zdravega bivalnega in delovnega okolja (umeščanje 
hrupnih dejavnosti v območja brez stanovanj, zagotavljanje ustrezne osončenosti oziroma osvetlitve ter prezračevanja prostorov 
za bivanje in delo).

II/2. Zasnova prostorskega razvoja občine

II/2.1. Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti

7. člen
(1) Z razvojem dejavnosti in rabo prostora se vzdržuje kontinuiteto prostorskega urejanja, ki izhaja iz kvalitetnih rešitev pro-

storskih dokumentov izdelanih v preteklosti. Zasnova prednostnih območij za razvoj dejavnosti temelji na osnovni delitvi prostora 
občine kot je opredeljena v izhodiščih v razdelku 1.1. strateškega dela.

(2) Preglednica 1: Členitev prostora na makroenote in podenote
makroenota podenota
(a) nižinski del – 
Cerkniško polje

(a1) Cerknica – Podskrajnik (za naselji Cerknica z območjem gospodarske cone Podskrajnik in 
Podskrajnik je izdelan urbanistični načrt)
(a2) Cerkniško jezero (naravna in kulturna krajina Cerkniškega polja ter naselja na njegovem robu 
(za naselje Grahovo je izdelan urbanistični načrt)
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makroenota podenota
(b) nižinski del – 
Rakovška uvala

(b1) Rakek – Unec (za naselje Rakek in ter funkcijsko in prostorsko povezani naselji Unec in Slivice 
je izdelan urbanistični načrt)
(b2) Rakov Škocjan

(c) hriboviti del (c1) Vidovsko hribovje (za naselje Begunje pri Cerknici je izdelan urbanistični načrt)
(c2) Menišija
(c3) Slivnica

(3) Območje Cerkniškega polja (a) v nižinskem delu je razdeljeno na dve podenoti:
(a1) Pretežno urbanizirano območje občinskega središča (vključuje območje Cerknice z gospodarsko cono Podskrajnik) 

predstavlja najpomembnejšo aglomeracijo lokalne skupnosti in ožje regije s koncentracijo centralnih, poslovnih, proizvodnih, 
športnorekreacijskih in turističnih dejavnosti ter stanovanj. Njegova vloga in pomen se krepita z umeščanjem novih fokusov cen-
tralnih, turističnih in rekreacijskih dejavnosti ter z zagotavljanjem zadostnih kapacitet za stanovanjsko gradnjo. Gospodarska cona 
Podskrajnik se še nadalje razvija kot najpomembnejše gospodarsko in zaposlitveno središče v občini in širši regiji.

(a2) V odprtem prostoru Cerkniškega polja (Cerkniško jezero) se prednostno ohranjajo kvalitetne prvine naravne in kulturne 
krajine (poudarek na ohranjanju tradicionalnih oblik kmetovanja) in v povezavi z njimi razvijajo sonaravne turistične in športno-
rekreacijske dejavnosti (ureditev osrednje vstopne točke v Dolenjem Jezeru, informacijskih točk, tematskih in drugih pešpoti, 
kolesarskih stez, jahalnih poti ipd.). Spremljajoča turistična in športnorekreacijska ponudba se usmerja v naselja na obrobju 
jezera (oblikovanje osrednje vstopne točke za območje Cerkniškega jezera v Dolenjem Jezeru, Marof itn.). Poseljeno območje 
ob robu jezera (vključuje naselja Dolenja vas, Dolenje Jezero, Martinjak, Grahovo, Bločice, Bloška Polica, Žerovnica, Lipsenj, 
Goričice, Gorenje Jezero, Laze pri Gorenjem Jezeru, Otok in Zelše) je pretežno ruralnega značaja, v njem pa se predvideva 
zmeren razvoj poselitve. Poleg razvoja turizma je poseben poudarek na funkciji ohranjanja kulturne krajine neposredno ob na-
seljih, zaradi izjemne privlačnosti prostora za bivanje pa tudi na smotrnem umeščanju stanovanjskih območij. Kot pomembnejše 
oskrbno središče območja se razvija naselje Grahovo, ohranja in krepi pa se tudi vloga drugih manjših nosilnih naselij (Bloška 
Police, Dolenje Jezero, Martinjak in Žerovnica), s katerimi se zagotavlja osnovna opremljenost s centralnimi in poslovnimi de-
javnostmi v ožjem radiju dostopnosti večine naselij.

(4) Območje Rakovške uvale (b) v nižinskem delu je razdeljeno na dve podenoti:
(b1) Na pretežno urbaniziranem območju ob avtocesti se prepletajo vsebine, funkcije in programi naselij Ivanje selo in Rakek 

ter funkcijsko in prostorsko povezanih naselij Unec in Slivice. Območje predstavlja drugo najpomembnejšo aglomeracijo lokalne 
skupnosti s koncentracijo centralnih, poslovnih, manjših proizvodnih in športnorekreacijskih dejavnosti ter stanovanj. Njegova vloga 
in pomen se krepita z umeščanjem novih fokusov centralnih, turističnih in rekreacijskih dejavnosti ter z zagotavljanjem zadostnih 
kapacitet za stanovanjsko gradnjo na Rakeku in Uncu. Unec skupaj s Slivicami in Rakek predstavljajo pomembnejša oskrbna 
središča območja in širšega občinskega oziroma regionalnega prostora (železniška postaja na Rakeku).

(b2) Druga podenota predstavlja širše območje Rakovega Škocjana, kjer se prednostno ohranjajo kvalitetne prvine naravne 
krajine in v povezavi s tem razvijajo sonaravne turistične in rekreacijske dejavnosti (hotel Rakov Škocjan, kompleks smučišča Kalič, 
ureditev osrednje vstopne točke, informacijskih točk, tematskih in drugih pešpoti, kolesarskih stez, jahalnih poti ipd.).

(5) Hriboviti del (c) je razdeljen na tri podenote:
(c1) Območje Vidovskega hribovja predstavlja pretežno poseljeno ruralno zaledje v severovzhodnem in osrednjem delu 

občine. Dejavnosti se razvijajo v funkciji ohranjanja poseljenosti (se pravi zagotavljanja ustreznih pogojev za bivanje in delo 
lokalnega prebivalstva) in vzdrževanja podobe kulturne krajine na območju. Poleg trajnostnih oblik kmetijstva in gozdarstva se 
spodbuja razvoj dopolnilnih dejavnosti, zlasti turizma, športa in rekreacije. Ohranja se vloga oskrbnih središč (Begunje pri Cerknici) 
in drugih manjših nosilnih naselij (Cajnarje in Sveti Vid), s katerimi se zagotavlja osnovna opremljenost s centralnimi in poslovnimi 
dejavnostmi v ožjem radiju dostopnosti večine naselij ter možnost razvoja turistične ponudbe.

(c2) in (c3) Na pretežno neposeljenih območjih Menišije in Slivnice se ohranjajo kvalitetne prvine naravne krajine in hkrati 
razvijajo sonaravne oblike turizma in rekreacije (planinski domovi, koče, turistične kmetije, ureditev pešpoti ipd.). Glede na prete-
žno gozdnatost območja se poudarja ohranjanje gozdov, na nižjih legah pa v povezavi z razvojem naselij na območju Vidovskega 
hribovja tudi ohranjanje podobe kulturne krajine.

(6) Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti so razvidna iz grafičnih prikazov na listu 1 strateškega 
dela.

II/2.2. Omrežje naselij

8. člen
(1) Preglednica 2: Kategorije, v katere se razvrščajo naselja Občine Cerknica glede na vlogo v omrežju naselij, načrtovane 

funkcije in velikost gravitacijskega zaledja

TIP NASELJA KLJUČNE FUNKCIJE/VELIKOST GRAVITACIJSKEGA ZALEDJA

medobčinsko središče – dejavnosti javne uprave (gasilski dom, policija, sedež občine, upravna enota, sodišče ipd.)
– vzgojnovarstvene in izobraževalne dejavnosti (vrtec, osnovna in srednja šola)
– kulturne dejavnosti (kulturni dom, muzeji ipd.)
– dejavnosti zdravstva (zdravstveni dom) in socialnega varstva (center za socialno delo, 
dom starejših občanov)
– športnorekreacijske dejavnosti (športna igrišča in dvorane)
– poslovne dejavnosti (banka, pošta ipd.)
– proizvodne dejavnosti (industrija, obrt ipd.)
– trgovina (trgovina z osnovno oskrbo, trgovski center)
– avtobusna postaja s spremljajočimi programi
– pokopališče

gravitacijsko zaledje predstavlja celotno območje občine, vključuje pa tudi sosednje občine
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TIP NASELJA KLJUČNE FUNKCIJE/VELIKOST GRAVITACIJSKEGA ZALEDJA

pomembnejše lokalno središče – dejavnosti javne uprave (gasilski dom, sedež krajevne skupnosti ipd.)
– vzgojnovarstvene in izobraževalne dejavnosti (vrtec in osnovna šola)
– kulturne dejavnosti (kulturni dom)
– športnorekreacijske dejavnosti (športno igrišče in dvorana)
– poslovne dejavnosti (banka, pošta ipd.)
– manjše proizvodne dejavnosti (industrija, obrt ipd. – dejavnosti manjšega obsega, ki bi-
stveno ne obremenjujejo okolja)
– trgovina (trgovina z osnovno oskrbo, manjši trgovski center)
– avtobusna in železniška postaja s spremljajočimi programi
– pokopališče

gravitacijsko zaledje predstavlja celotno območje občine, vključuje pa tudi sosednje občine

lokalna središča – dejavnosti javne uprave (gasilski dom, sedež krajevne skupnosti ipd.)
– vzgojnovarstvene in izobraževalne dejavnosti (osnovno izobraževanje)
– kulturne dejavnosti (kulturni dom)
– športnorekreacijske dejavnosti (športno igrišče)
– poslovne dejavnosti
– manjše proizvodne dejavnosti (industrija, obrt ipd. – dejavnosti manjšega obsega, ki bi-
stveno ne obremenjujejo okolja)
– trgovina (trgovina z osnovno oskrbo)
– pokopališče
– opcijsko pa tudi: vrtec, pošta, manjše proizvodne dejavnosti

gravitacijsko zaledje vključuje okoliška naselja

manjša nosilna naselja 
v lokalnem prostoru

– v naselju je treba zagotoviti vsaj nekaj izmed navedenih funkcij: dejavnosti javne uprave 
(sedež krajevne skupnosti) gasilski dom, športnorekreacijske dejavnosti (športno igrišče), 
trgovina (trgovina z osnovno oskrbo), pokopališče

gravitacijsko zaledje vključuje manjša okoliška naselja

ostala naselja naselja pretežno stanovanjskega oziroma kmetijskega značaja, ki nimajo funkcij širšega zna-
čaja; je pa v njih možno umeščati nemoteče dopolnilne dejavnosti, s katerimi se lokalnemu 
prebivalstvu zagotavlja možnosti za delo

naselja nimajo posebnega gravitacijskega zaledja

(2) Preglednica 3: Naselja glede na vlogo v omrežju naselij

TIP NASELJA NASELJE

medobčinsko središče Cerknica z gospodarsko cono Podskrajnik

pomembnejše lokalno središče Rakek

lokalna središča Begunje pri Cerknici, Grahovo, Unec s funkcijsko in prostorsko povezanim naseljem Slivice

manjša nosilna naselja 
v lokalnem prostoru

Bloška Polica, Cajnarje, Dolenje Jezero, Martinjak, Sveti Vid, Žerovnica

ostala naselja Beč, Bečaje, Bezuljak, Bločice, Brezje, Čohovo, Dobec, Dolenja vas, Dolenje Otave, Gorenje 
Jezero, Gorenje Otave, Gora, Goričice, Hribljane, Hruškarje, Ivanje selo, Jeršiče, Korošče, 
Koščake, Kožljek, Kranjče, Kremenca, Krušče, Kržišče, Laze pri Gorenjem Jezeru, Lešnjake, 
Lipsenj, Mahneti, Milava, Osredek, Otok, Otonica, Pikovnik, Pirmane, Podskrajnik, Podsliv-
nica, Ponikve, Ravne, Reparje, Rudolfovo, Selšček, Slivice, Slugovo, Stražišče, Štrukljeva 
vas, Tavžlje, Topol pri Begunjah, Zahrib, Zala, Zelše, Župeno

(3) Omrežje naselij je razvidno iz grafičnih prikazov na listu 1 strateškega dela.

II/2.3. Temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji

9. člen
(1) V občini se nadgrajuje osnovna prometna mreža. Z rekonstrukcijo regionalnih in pomembnejših lokalnih cest, ki povezujejo 

Cerknico z avtocesto in sosednjimi občinami, se bodo izboljšale povezave znotraj občine in regije. Načrtovane obvozne ceste ob 
večjih naseljih nižinskega dela bodo bistveno pripomogle k zmanjšanju prometnih obremenitev in posledično tudi prometni varnosti 
v naselbinskih jedrih. Zasnova prometnega omrežja je podrobneje predstavljena v poglavju II/3. strateškega dela.

(2) Temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji so razvidne iz grafičnih prikazov na listu 1 strateškega dela.

II/2.4. Druga za občino pomembna območja

10. člen
(1) Z vidika prepoznavnih naravnih in ustvarjenih kvalitet je prostor Občine Cerknica zelo specifičen, saj se zaradi izjemnih 

naravnih kvalitet in prvin kulturne krajine skoraj celotno območje občine uvršča v Notranjski regijski park. Iz regijskega parka so 
izločena vsa naselja, pri čemer pa gre predvsem za praktični vidik upravljanja s parkom, saj tudi ta izkazujejo veliko mero ohranje-
nosti prvin arhitekturne identitete in so hkrati neposredno povezana z razvojem kulturne krajine v okolici. Izjema so le degradirana 
območja ob večjih infrastrukturnih objektih (prometno in elektroenergetsko omrežje, kamnolomi ipd.) in območja intenzivnejše 
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urbanizacije (robna območja Cerknice, Unca in Rakeka, gospodarska cona Podskrajnik ipd.). Kot izjemni kvaliteti s širšim nara-
vovarstvenim pomenom se znotraj območja Notranjskega regijskega parka posebej izpostavljata območji Cerkniškega Jezera in 
Rakovega Škocjana. Podrobnejše opredelitve in usmeritve za ohranjanje prepoznavnih kvalitet prostora so podane v poglavju II/4. 
strateškega dela in v izvedbenem delu tega dokumenta.

(2) Na Rakeku je urejena deponija odpadkov, ki je v fazi zapiranja in sanacije.
(3) Na območju občine se nahajajo kamnolomi Podskrajnik, Zelše in Klance.

II/3. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra

11. člen
(1) Infrastrukturna omrežja lokalnega pomena se bodo še nadalje razvijala v skladu s prostorskimi potrebami in potrebami 

gospodarskega razvoja. Infrastrukturna opremljenost se bo v bodoče dopolnjevala na območjih z neustrezno ali pomanjkljivo 
komunalno opremo, izboljševala pa se bo tudi v smislu zmanjšanja obremenitev okolja.

(2) Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra je razvidna iz grafičnih prikazov 
na listu 2 strateškega dela.

II/3.1. Prometna infrastruktura

II/3.1.1. Cestno omrežje

12. člen
(1) Prometnemu urejanju ter s tem v zvezi optimalni izrabi možnosti, ki jih omogoča prostor v odnosu do širših prometnih 

povezav regije, bo namenjena posebna pozornost. Državno prometno omrežje je na območju občine sorazmerno dobro razvito. 
Preko zahodnega dela občine poteka avtocesta A1 Šentilj–Koper, na katero se regionalna in občinska prometna mreža nave-
zujeta preko priključka na Uncu. Osnovno prometno mrežo v občini tvori serija regionalnih cest, ob katerih je nanizana večina 
pomembnejših naselij:

– RI 212 Unec–Žlebič;
– RI 213 Bloška Polica–Babno polje;
– RIII 640 Rakek–Logatec;
– RIII 643 Preserje–Cerknica;
– RIII 914 Postojna–Podskrajnik (turistična cesta).
(2) Ohranja se koridor za morebitno širitev avtoceste za en vozni pas na vsaki strani.
(3) Predvidena je rekonstrukcija, posodobitev in dograditev regionalnega in občinskega cestnega omrežja, s čimer se izboljšu-

je prometna povezanost znotraj nižinskega dela oziroma med nižinskim in hribovitim delom občine. Pri tem se posebna pozornost 
posveča zmanjšanju prometnih obremenitev v Cerknici in drugih večjih naseljih:

– v Cerknici se izgradita južna obvozna cesta, ki postane del regionalne ceste RI 212 Unec–Žlebič in notranja mestna zbirna 
cesta;

– na Rakeku se umesti obvozna cesta, ki ob izgradnji postane del regionalne ceste RI 212 Unec–Žlebič.
(4) Z rekonstrukcijo, posodobitvijo in dograditvijo občinskega prometnega omrežja se izboljšuje tudi dostopnost obstoječih 

(prednostno se obravnavajo večji kompleksi strnjene pozidave – naselje Srnjak na Rakeku in druga podobna območja) in predvi-
denih območij pozidave, prometno varnost ter tehnično opremljenost posameznih prometnic. Kjer je to možno, se v okviru rekon-
strukcij in posodobitev ob cestah uredijo koridorji za kolesarske steze in pešpoti.

II/3.1.2. Železniško omrežje

13. člen
(1) Preko zahodnega dela občine poteka glavna železniška proga Ljubljana–Sežana, za katero je načrtovana rekonstrukcija, 

ki bo omogočala večje hitrosti vožnje (160 km/h). Na odseku Ljubljana–Sežana–Trst je predvidena tudi izgradnja hitre proge za 
hitrosti do 250 km/h.

(2) Železniška postaja je urejena na Rakeku.

II/3.1.3. Javni potniški promet in prometna vozlišča za javni potniški promet

14. člen
(1) Sistem javnega potniškega prometa se zaradi ekonomske upravičenosti in večje učinkovitosti primarno razvija na nivoju 

regije, pri čemer se ohranja in dopolnjuje obstoječe omrežje postajališč ter med seboj povezuje različne oblike javnega prometa 
(avtobusni promet, železniški promet).

(2) Na območju Cerknice se razvija primestni avtobusni promet, pri čemer se prednostno obravnava relacija Cerknica (av-
tobusna postaja)–Podskrajnik (gospodarska cona)–Rakek (železniška postaja), na kateri poteka največji del dnevnih delovnih in 
šolskih migracij v občini.

(3) Sistem javnega prometa se v urbanih in drugih naseljih povezuje z razvojem nemotoriziranega prometa kot sta kolesar-
jenje in pešačenje.

II/3.1.4. Kolesarsko omrežje in omrežje pešpoti

15. člen
(1) Omrežje pešpoti in kolesarskih stez se bo razvijalo v navezavi na turistična in rekreacijska območja občine in širšega 

zaledja. Med seboj se bodo povezovala privlačna krajinska in poselitvena območja (Cerkniško jezero, Rakov Škocjan, Slivnica, 
stara naselbinska jedra itn.) ter naselja hribovitega in nižinskega dela občine.

(2) Nadgrajevala se bo osnovna mreža kolesarskih poti, ki jo tvorita glavni kolesarski povezavi Planina–Rakek–Cerknica 
in Cerknica–Nova vas–Sodražica (potekata vzporedno z regionalno cesto RI 212 Unec–Žlebič), na kateri se navezujejo lokalne 
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povezave. Le-te potekajo po regionalnih in večini občinskih cest, s čimer tvorijo krožne povezave ob večini pomembnejših turistič-
nih in športnorekreacijskih destinacij v občini (območje Cerkniškega jezera z izhodiščno točko v Dolenjem Jezeru, krajinski park 
Rakov Škocjan, Slivnica).

(3) Obstoječe pešpoti večinoma potekajo po manj prometnih lokalnih prometnicah. Posebej urejene so pomembnejše pešpoti 
na območju Rakovega Škocjana (krožna pot) in Slivnice (Cerknica–Velika Slivnica).

(4) Zaradi varnosti v cestnem prometu je v okviru prostorskih možnosti ob rekonstrukcijah in novogradnjah cest predvidena 
izgradnja kolesarskih stez in koridorjev za pešce. Posebna pozornost se posveča ureditvi ločenih površin (pločniki, ločeno urejene 
poti v okviru zelenega sistema ipd.) za kolesarje in pešce v Cerknici in drugih naseljih urbanega značaja ter na območju Cerkni-
škega jezera.

II/3.2. Elektronske komunikacije

16. člen
(1) Z osnovnim telekomunikacijskim omrežjem so pokrita vsa naselja v občini, širokopasovno omrežje pa ni urejeno. Načrtuje 

se izgradnja širokopasovnega omrežja, tako da bo omogočena priključitev večine uporabnikov na območju občine. Predvidena je 
tudi dograditev mobilne brezžične komunikacijske infrastrukture.

(2) Posebna pozornost se bo posvečala optimalni telekomunikacijski opremljenosti javnih ustanov (izobraževalne in kulturne 
ustanove, javna uprava itn.) ter poslovnih in gospodarskih con.

II/3.3. Energetika

17. člen
(1) Preko Občine Cerknica potekajo naslednji vodi prenosnega elektro omrežja:
– DV 1×400 kV Beričevo–Divača in načrtovani vzporedni DV 2×400 kV Lavrica–Divača;
– načrtovani DV 2×110 kV Postojna–Cerknica;
– načrtovani DV 2×110 kV Cerknica–Stari trg;
– DV 2×110 kV Logatec–Cerknica.
(2) Srednjenapetostno omrežje na območju občine deluje na napetosti 20 kV in je večinoma izvedeno z daljnovodi. Kabelsko 

omrežje prevladuje v strnjenih naseljih.
(3) Predviden je razvoj srednjenapetostnega omrežja predvsem na območju urbanih naselij, kjer se načrtuje nadomestitev 

večine daljnovodnih povezav s kablovodi.
(4) Na območjih, kjer se načrtuje gradnja novih objektov in na območjih, kjer je napetost nezadostna, je potrebno izvesti 

ojačitve obstoječega oziroma zagotoviti lokacije za nove transformatorske postaje in trase za priključne srednjenapetostne vode.
(5) Na območju občine se načrtuje izgradnja prenosnega plinovodnega omrežja (mednarodni plinovod M9 Dolga vas–Opatje 

selo).
(6) Dolgoročno je predvidena izgradnja distribucijskega plinovodnega omrežja na območju občine, pri čemer se bo plinifikacija 

prednostno izvajala na območju Cerknice in Rakeka ter v gospodarski coni Podskrajnik.
(7) Na območju Cerknice se načrtuje izgradnja sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Preuči se tudi možnost rabe 

drugih lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije.

II/3.4. Komunalno in vodno gospodarstvo ter varstvo okolja

18. člen
Oskrba z vodo in odvajanje ter čiščenje odpadne in padavinske vode so ene ključnih nalog za ohranjanje in razvoj poselitve 

ter nemoteno bivanje in delo na celotnem območju Občine Cerknica. Za točno oceno stanja in načrtovanje razvoja je potrebna 
izdelava katastra obstoječih komunalnih vodov.

II/3.4.1. Oskrba z vodo

19. člen
(1) V občini deluje osem javnih vodovodnih sistemov:
– Cerknica – Rakek, na katerega se priključujejo naselja Brezje, Cerknica, Dolenja vas, Dolenje Jezero, Ivanje selo, Mahneti, 

Martinjak, Otok, Otonica, Podskrajnik, Podslivnica, Ponikve, Rakek, Slivice, Topol pri Begunjah, Unec in Zelše.
– Sveti Vid, na katerega se priključujejo naselja Čohovo, Jeršiče, Lešnjake, Ravne, Rudolfovo, Sveti Vid, Tavžlje, Zahrib in 

Zala.
– Osredek, na katerega se priključuje naselje Osredek.
– Pikovnik – Stražišče, na katerega se priključujejo naselja Beč, Dolenje Otave, Gorenje Otave, Kržišče, Pikovnik, Stražišče 

in Župeno.
– Begunje, na katerega se priključujejo naselja Begunje pri Cerknici, Bezuljak, Dobec in Kožljek. Predvidena je še priključitev 

naselja Selšček.
– Cajnarska dolina, na katerega se priključujejo naselja Cajnarje, Hribljane, Kremenca, Krušče, Reparje, Bečaje, Hruškarje in 

Milava, v kratkem se bodo priključila še naselja Pirmane, Štrukljeva vas in Slugovo. V bodoče pa se bodo na ta vodovodni sistem 
priključila še naselja Gora in Kranjče.

– Vodovod Grahovo (priključen na vodovodni sistem Cerknica – Rakek) na katerega se priključujejo naselja Grahovo, Žerov-
nica, Lipsenj in Goričice (del). Na ta vodovodni sistem je predvidena priključitev vodovodnega sistema Gorenje Jezero, ki oskrbuje 
naselji Gorenje Jezero in Laze.

– Rakov Škocjan, na katerega je priključen center šolskih in obšolskih dejavnosti.
(2) Poleg tega sta v delovanju tudi dva vaška vodovoda, s katerima se oskrbujeta naselja, Korošče in Koščake. Naselji Bločice 

in Bloška polica pa v dogovoru z Občino Bloke vzdržuje njihov vzdrževalec.
(3) Vodovodni sistemi se napajajo iz zajetij Topol, Žilce, Kremenica, Cajnarje, Krušce, Reparje, Štrukljeva vas, Bečaje, Hru-

škarje, Korošče, Koščake, Kozleški graben, Begunje, Podslivnica I in II, Grahovo, Osredek, Selšček I, II in III, Laški studenec, 
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Pikovnik in Rakov Škocjan. Za vse vodne vire je potrebno v skladu z Strokovnimi hidrogeološkimi podlagami za revizijo in dopolnitev 
vodovarstvenih območij (Geo-Hidro d.o.o., 2008) posodobiti podatke o lokacijah in obsegu pripadajočih vodovarstvenih pasov. Za-
varovati je potrebno vse nezavarovane vire (zaenkrat so zavarovana le zajetja Topol, Žilce, Podslivnica I in II, Grahovo ter Osredek).

(4) Načrtujejo se naslednji posegi na vodovodnem sistemu:
– priključitev naselij Gora, Goričice, Hruškarje, Kranjče, Pirmane, Slugovo in Štrukljeva vas na javni vodovodni sistem;
– obnova dotrajanih cevovodov (pri tem bo potrebno upoštevati število novonačrtovanih priključkov);
– preoblikovanje vaških vodovodov v javne sisteme in njihova tehnična posodobitev;
– obnova, dograditev in sanacija zajetij.

II/3.4.2. Čiščenje odpadne in padavinske vode

20. člen
(1) V občini so zaenkrat delno urejeni štirje sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Naselji Cerknica in Dolenja vas 

ter del gospodarske cone Podskrajnik so priključeni na mešani sistem s čistilno napravo v Dolenji vasi. Nova gospodarska cona 
Podskrajnik II ima svoj kanalizacijski sistem z malo čistilno napravo. Del naselja Rakek ima urejen sistem z lokalno čistilno napravo. 
Zgrajen je tudi kanalizacijski sistem s čistilno napravo v Grahovem.

(2) Z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Cerknica (Hidroinženiring 
d.o.o., 2007) se načrtuje izgradnja kanalizacijskih sistemov v več etapah:

– priključitev Dolenjega Jezera na sistem s čistilno napravo v Dolenji vasi (obdobje 2009–2011);
– prenova in dograditev sistema s čistilno napravo v Dolenji vasi, ki bo vključeval naselja Cerknica, Podskrajnik (gospodarska 

cona), Selšček, Begunje pri Cerknici in Zelše (obdobje 2009–2017);
– prenova in dograditev sistema s čistilno napravo na Rakeku, ki bo vključeval naselja Ivanje selo, Rakek, Unec in Slivice 

(obdobje 2010–2017);
– izgradnja sistemov z lokalnimi čistilnimi napravami v naseljih Bločice, Bloška Polica, Hruškarje (vključno z naseljem Bečaje), 

Lipsenj, Martinjak, Topol pri Begunjah in Žerovnica.
(3) Dolgoročno se izgradnja kanalizacijskega omrežja predvideva tudi v naseljih Bezuljak, Gorenje Jezero, Kožljek, Dobec in 

Sveti Vid, vendar le-ta zaenkrat niso vključena v Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje 
Občine Cerknica (Hidroinženiring d.o.o., 2007).

(4) Na območjih razpršene poselitve in drugih območjih, kjer priključitev na čistilne naprave ekonomsko ni upravičena, se 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda ureja z biološkimi čistilnimi napravami za manjše skupine objektov ali individualne objekte 
oziroma z izvedbo nepropustnih greznic in odvozom na čistilne naprave.

(5) Povsod je predvidena ureditev ločenega sistema odvajanja odpadnih voda (padavinske vode se odvajajo ločeno od 
ostalih odpadnih voda).

II/3.4.3. Ravnanje z odpadki

21. člen
Odlaganje odpadkov je bilo do sredine leta 2010 urejeno na deponiji na Rakeku, ki je v fazi zapiranja. Status regijskega cen-

tra za ravnanje z odpadki je zaenkrat še nedorečen. Ostanki komunalnih odpadkov se do ureditve regijskega centra po pogodbi 
odvažajo na deponijo v Občini Logatec.

II/3.5. Pokopališča

22. člen
(1) V Občini Cerknica je opredeljenih petnajst območij pokopališč, in sicer na lokacijah: Begunje pri Cerknici, Bezuljak, Bločice, 

Bloška Polica, Cajnarje, Cerknica, Gorenje Otave, Grahovo, Ivanje selo, Kožljek, Lipsenj, Rakek, Sveti Vid, Unec in Žerovnica.
(2) Zadostne prostorske kapacitete se zagotavljajo v okviru obstoječih pokopališč in s širitvijo pokopališč v Begunjah pri 

Cerknici in Cerknici.

II/4. Usmeritve za prostorski razvoj občine

II/4.1. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo

II/4.1.1. Notranji razvoj in prenova

23. člen
(1) Pri notranjem razvoju naselij se zagotavlja kvalitetne bivanjske pogoje z zadostnimi funkcionalnimi zemljišči, zelenimi in 

rekreativnimi območji ter z ustrezno podporo na področju družbene in gospodarske javne infrastrukture.
(2) Glede na analizo rabe in izkoriščenosti zemljišč ter možnost izpolnjevanja kriterijev iz točke (1) tega člena so kot naselja 

oziroma območja z večjim potencialom za notranji razvoj opredeljeni Begunje pri Cerknici, Cerknica z gospodarsko cono Podskraj-
nik, Goričice, Grahovo, Ivanje selo, Lipsenj, Martinjak, Rakek, Unec in Zelše. Proste površine so tudi v večini drugih naselij, vendar 
zaradi lege, razdrobljenosti in drugih omejitvenih dejavnikov ne predstavljajo večjih potencialov z vidika notranjega razvoja.

(3) Z delno ali celovito prenovo se bodo ohranjale in revitalizirale kvalitetne stavbne ali urbane strukture in njihove razpo-
znavne značilnosti, izboljševali pogoji na degradiranih območjih ter uvajale nove rabe v manj vitalnih jedrnih območjih. Posebna 
pozornost se prenovi namenja v urbanih naseljih nižinskega dela občine.

(4) Izvedba celovite prenove je predvidena na območjih opuščenih industrijskih kompleksov v jedru Cerknice (kjer se s sa-
nacijo severnega in dolgoročno tudi južnega dela kompleksa tovarne Brest oblikuje nov fokus centralnih dejavnosti), na območju 
Marofa (oblikuje se turistično območje) in Martinjaka (površine se namenijo izgradnji stanovanj in centralnih dejavnosti), dolgoročno 
pa tudi na lokaciji v jedru Rakeka.

(5) Izvedba celovite prenove je predvidena še v starem jedru Cerknice (občinski podrobni prostorski načrt je že v veljavi) ter 
v jedrih naselij Begunje pri Cerknici, Dolenje jezero in Žerovnica, delna prenova pa je načrtovana v jedrih naselij Grahovo, Otok, 
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Rakek in Unec. Predvidena je predvsem izboljšava prostorsko-oblikovalskih, funkcionalnih in gospodarskih razmer v naseljih. Pri 
tem bo posebna pozornost dana prenovi kulturne dediščine in druge stavbne dediščine, ki oblikuje značilno podobo posameznih 
naselij ali širših območij.

(6) Območja notranjega razvoja in prenove so razvidna iz grafičnih prikazov na listu 3 strateškega dela.

II/4.1.2. Širitve naselij

24. člen
(1) Možnosti za razvoj se prednostno zagotavlja s prenovo naselbinskih jeder in industrijskih območij, intenziviranjem gradnje 

na prostih površinah znotraj naselij ter z načrtnim usmerjanjem v predele, ki bodisi predstavljajo manj kvalitetni kmetijski potencial, 
bodisi lokacijsko opredeljena območja, ki jih je smiselno vključevati v območja naselij.

(2) Nova območja za pozidavo se v skladu s potrebami in cilji prostorskega razvoja praviloma načrtujejo na območjih, kjer 
je možno ustvariti primerno bivalno okolje ter zagotavljati ustrezno opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo (vključno 
s prometno dostopnostjo in bližino postajališč javnega potniškega prometa), oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi. Pri tem je 
potrebno v čim večji možni meri ohranjati naravno okolje in prepoznavno podobo naselij ter upoštevati značilnosti obstoječe 
pozidave.

(3) Širitve naselij za organizirano stanovanjsko gradnjo, gradnjo družbene infrastrukture ter za športnorekreacijske, poslovne, 
oskrbne in storitvene dejavnosti se prvenstveno določajo na območju posameznih središč. Stanovanjska gradnja se umešča tudi v 
druga strnjena naselja ter v podeželska območja v funkciji ohranjanja poselitve, pri čemer imajo prednost manjša nosilna naselja 
v lokalnem prostoru.

(4) Širitve za potrebe gospodarstva in spremljajočih poslovnih dejavnosti se načeloma locirajo v bližino obstoječih poslovnih 
in gospodarskih con, pri čemer se zagotavlja čim boljše povezave z lokalnim in regionalnim prometnim omrežjem. Dolgoročno se 
večje kmetije selijo iz naselbinskih jeder na robove kompleksov kmetijskih zemljišč.

(5) Turistična in športnorekreacijska infrastruktura se umešča v posamezna središča in manjša nosilna naselja v lokalnem 
prostoru, v minimalnem obsegu pa tudi v druga naselja. Poseben poudarek na ohranjanju in razvoju turističnih ter športnorekrea-
cijskih dejavnosti je zlasti na osrednjih območjih za razvoj turizma in rekreacije (Cerkniško jezero, Rakov Škocjan).

(6) V manjšem obsegu se z zaokrožitvami in zapolnitvami obstoječih površin širijo tudi druga naselja v občini.
(7) Na območjih, ki so zaradi različnih omejitev v prostoru manj primerna za gradnjo (neugodna konfiguracija terena, ohra-

njanje narave, varstvo kulturne dediščine ipd.), se stavbna zemljišča vračajo v primarno (gozdno oziroma kmetijsko) rabo in 
nadomeščajo na lokacijah, ki so bolj primerne za poselitev.

(8) Območja širitve naselij so razvidna iz grafičnih prikazov na listu 3 strateškega dela.

II/4.1.3. Razvoj dejavnosti po naseljih

II/4.1.3.1. Stanovanjska gradnja

25. člen
(1) Stanovanjska gradnja se prednostno usmerja v območja strnjene gradnje z ugodnejšimi pogoji glede danosti v prostoru, 

infrastrukturne opremljenosti, opremljenosti središč ipd.
(2) Možnosti za razvoj se prednostno zagotavlja s prenovo in intenziviranjem gradnje na prostih površinah znotraj naselij, 

nova območja za stanovanjsko gradnjo pa se odpirajo predvsem na območju posameznih središč in njihove neposredne okolice.
(3) V manjših ruralnih naseljih se stanovanjska gradnja razvija predvsem v funkciji ohranjanja poseljenosti (zlasti v hribovitem 

delu).
(4) V nižinskem delu se ob kompleksih kmetijskih površin zagotavlja prostorske možnosti za preselitev kmetij iz naselbinskih 

jeder.
(5) Počitniške hiše se kot dopolnitev turističnih dejavnosti usmerja oziroma ohranja v obstoječih območjih, namenjenih poči-

tniškim hišam na območju Cerkniškega jezera in Rakovega Škocjana.

I/4.1.3.2. Poslovne in proizvodne dejavnosti

26. člen
(1) Poslovne in proizvodne dejavnosti se ohranjajo in prednostno razvijajo v okviru gospodarske cone Podskrajnik, ki pred-

stavlja osrednje gospodarsko in zaposlitveno središče občine. Dolgoročno se na to lokacijo selijo tudi industrijske dejavnosti, ki so 
zaenkrat v jedrih nekaterih večjih središč (Cerknica in Rakek).

(2) Ohranjajo se manjše proizvodne in gospodarske cone na Rakeku, Uncu in v Begunjah pri Cerknici. Dolgoročno je pred-
videna selitev proizvodnih in gospodarskih dejavnosti iz jedra Rakeka na območje gospodarske cone Podskrajnik.

(3) V Cerknici se deloma ohranja kompleks tovarne Brest. V severnem delu, kjer stavbna zemljišča še niso izkoriščena, se 
območje nameni dejavnostim, ki so bolj primerne za lokacijo v jedru naselja. Dolgoročno je predvidena selitev celotnega kompleksa 
na območje gospodarske cone Podskrajnik.

(4) Opuščata se obstoječi proizvodni coni v Martinjaku in Marofu – zemljišča se namenijo dejavnostim, ki so okoljsko bolj 
sprejemljive. Za podjetja, ki že delujejo na lokaciji v Martinjaku je predvidena preselitev v gospodarsko cono Podskrajnik.

(5) Ohranja se območje, namenjeno razvoju manjših proizvodnih dejavnosti v Bloški Polici.

II/4.1.3.3. Centralne dejavnosti

27. člen
(1) Osnovne oskrbne, storitvene in ostale centralne dejavnosti se razporejajo v skladu z omrežjem naselij kot je določeno 

v točki 2.2. tega odloka, s čimer se zagotavlja enakomerna dostopnost centralnih (zlasti izobraževalnih) dejavnosti na celotnem 
ozemlju občine.

(2) Ključne izobraževalne, zdravstvene, kulturne, upravne in druge dejavnosti se ohranjajo in nadalje razvijajo v Cerknici. 
Prednostno se razvijajo vzgojni in izobraževalni programi (prenova in po potrebi dograditev šole, nov vrtec s povečanimi kapacite-
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tami na obstoječi lokaciji, dolgoročno uvajanje srednješolskega izobraževanja itn.), izboljšuje pa se tudi omrežje kulturnih ustanov 
(ureditev muzeja Cerkniškega jezera in okolice v Kravanjevi hiši).

(3) Nadaljnji razvoj centralnih dejavnosti se omogoča tudi v ostalih središčih in manjših nosilnih naseljih v lokalnem prostoru. 
Pri tem je poseben poudarek na nadaljnjem razvoju kulturnih in izobraževalnih dejavnosti.

(4) V ostalih naseljih se družbena infrastruktura ohranja v obstoječem obsegu, spodbuja pa se nadaljnji razvoj oskrbnih in 
storitvenih dejavnosti, zlasti v navezavi na razvoj turizma.

II/4.1.3.4. Športnorekreacijske dejavnosti in turizem

28. člen
(1) Turizem se bo ohranjal in prednostno razvijal na območju Rakovega Škocjana, Cerkniškega jezera in Cerknice s Slivnico. 

V Dolenjem Jezeru (za območje Cerkniškega jezera) in ob vstopu v Krajinski park Rakov Škocjan je predvidena ureditev osrednjih 
vstopnih informacijskih točk, ki bosta predstavljali izhodišče za obiskovalce obeh destinacij. Ohranjala in dopolnjevala se bo ob-
stoječa turistična ponudba na lokaciji hotela Rakov Škocjan. Za območje Cerkniškega jezera se bo podporna turistična in druga 
infrastruktura zagotavljala predvsem v Dolenjem Jezeru in Cerknici (nastanitvene kapacitete vključno s kampom v severnem delu 
naselja, športnorekreacijske dejavnosti itn.), v manjši meri pa tudi v drugih naseljih (zlasti naseljih, ki so opredeljena kot središča 
ali manjša nosilna naselja v lokalnem prostoru) na njegovem obrobju.

(2) V manjši meri se bo turistična (gostišča s turističnimi ležišči, turistični penzioni ipd.) in športnorekreacijska ponudba kot 
dopolnilna dejavnost razvijala tudi v hribovitem delu občine.

(3) Športnorekreacijska ponudba se ohranja in razvija na obstoječih lokacijah v Cerknici (dopolnitev dejavnosti športnega parka, 
dograditev šolskega igrišča), na Uncu (športnorekreacijske površine urejene v sklopu obnove šole), Rakeku (z izgradnjo nove telo-
vadnice in zunanjih športnih igrišč se dopolnjuje dejavnost športnega parka v bližini osnovne šole), v Grahovem (ob šoli je sodobno 
športno igrišče, ki služi celotnemu zaledju šolskega okoliša in širše) in Begunjah pri Cerknici (širitev obstoječih površin ob šoli).

(4) V Cerknici in drugih večjih naseljih se zagotavlja enakomerno pokritost območij šol, vrtcev, mestnih parkov ter obstoječih 
in novih stanovanjskih sosesk z manjšimi otroškimi igrišči.

(5) Severno od Podskrajnika se ohranja obstoječe površine namenjene ureditvi igrišča za golf s pripadajočimi dejavnostmi, 
pri čemer se obseg območja prilagodi zahtevam glede ohranjanja prehodov prostoživečih živali.

II/4.1.4. Sanacija in prenova razpršene gradnje

29. člen
Značilnosti avtohtonega poselitvenega vzorca in sistematično usmerjanje gradnje na območja obstoječih strnjenih naselij sta 

v veliki meri pripomogla k temu, da se na ozemlju Občine Cerknica niso oblikovala območja razpršene gradnje. Tudi v prihodnje 
ostaja racionalna izraba prostora in s tem ohranitev kvalitetnih strnjenih območij naravne in kulturne krajine ena izmed prednostnih 
usmeritev prostorskega razvoja občine.

II/4.1.5. Območja razpršene poselitve

30. člen
(1) Območja razpršene poselitve vključujejo območja razloženih naselij, manjših zaselkov, samotnih kmetij, posameznih 

domačij ali stavb in se pojavljajo predvsem na ruralnih območjih hribovitega dela ter v zaledju nekaterih naselij nižinskega dela.
(2) Obstoječa območja razpršene poselitve se ohranjajo ter razvijajo s prenovo in minimalnimi posegi v prostor za potrebe 

ohranjanja primarnih dejavnosti, značilne poseljenosti območja in podobe kulturne krajine.
(3) Območja razpršene poselitve so razvidna iz grafičnih prikazov na listu 3 strateškega dela.

II/4.1.6. Urbanistično oblikovanje naselij

31. člen
(1) Ohranja se kvalitetne tipološke značilnosti arhitekturnega in urbanističnega oblikovanja ter prepoznavnost občinskega 

prostora.
(2) Glede na prostorske, oblikovne in funkcijske značilnosti ter načrtovano intenziteto razvoja se občinski prostor deli na več 

območij:
(a) Kot območje intenzivnejšega razvoja poselitve se opredeljujeta območji Cerknice in Podskrajnika ter Rakeka in Unca 

(vključno s Slivicami in Ivanjim selom). Ključne značilnosti in usmeritve za urbanistično oblikovanje tega območja so:
– značilna centralna, obcestna in obulična zazidava z gručastimi jedri, v katerih so pogosto dominante;
– s širitvami in zapolnjevanjem vrzeli v stavbnem tkivu se viša gostota zazidave;
– sanira se opuščena industrijska območja ter ohranja in prenavlja jedra Cerknice, Rakeka in Unca;
– posebna pozornost se posveča ohranjanju naselbinske (trško jedro Cerknice) in druge dediščine v prostoru (prilagoditev 

posegov v okolici značilnostim dediščine, ohranjanje prepoznavne lege v prostoru oziroma krajini glede na reliefne značilnosti, 
poti itd., ohranjanje odnosov med naseljem in okolico);

– ohranjajo se osnovna razmerja v prostoru (silhueta naselbinskega telesa), t.j. maksimalni višinski gabariti in dominante s 
tipičnimi vedutami (cerkve v Cerknici, Ivanjem selu, na Rakeku in Uncu, železniška postaja na Rakeku ter drugi objekti kulturne 
dediščine, ki so prostorsko izpostavljeni);

– kot posebna morfološka struktura z zahtevami vezanimi na dejavnosti, ki se opravljajo v njenem okviru, se oblikuje kom-
pleks gospodarske cone Podskrajnik, pri čemer se posebna pozornost posveča ohranjanju in ureditvi zelenih pasov med cono in 
kulturno krajino v okolici;

– območja ob vodotokih (Cerkniščica) se oblikujejo kot zelene osi naselij;
– v zelene sisteme naselij se vključuje manjše vrtače, ki se pojavljajo sredi pozidanih območij;
– kjer je to možno oziroma smiselno, se ohranja naravne in druge meje rasti, zlasti na območjih kulturne dediščine ter drugih 

območjih s prepoznavno podobo, kot so robovi naselij s kozolci, zelenimi in kmetijskimi površinami (sadovnjaki) ter značilnimi 
drevoredi ob vstopih v naselje, ki hkrati predstavljajo del zelenih cezur med posameznimi naselji;
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– posebna pozornost se posveča ohranjanju zelenih cezur (pasovi kmetijskih in gozdnih površin) med posameznimi naselji 
(gozdni pas med Podskrajnikom in Rakekom se varuje tudi kot območje za prehod velikih zveri);

– ohranja se gozdnat reliefni rob ob naseljih na prehodu v hriboviti del občine.
(b) Kot območje zmernega razvoja poselitve se opredeljujeta območji nižinskih vasi na Cerkniškem polju in Begunj pri Cer-

knici, pri čemer se razvoj primarno usmerja na območje lokalnih središč (Grahovo, Begunje pri Cerknici). Ključne značilnosti in 
usmeritve za urbanistično oblikovanje tega območja so:

– značilna obcestna, razpotegnjena in gručasta zazidava, v jedrih so pogosto dominante;
– s širitvami in zapolnjevanjem vrzeli v stavbnem tkivu se viša gostota zazidave;
– posebna pozornost se posveča ohranjanju naselbinske (Dolenje Jezero, Žerovnica, jedro Begunj pri Cerknici) in druge 

dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim dediščine, ohranjanje prepoznavne lege v prostoru oziroma krajini 
glede na reliefne značilnosti, poti itd., ohranjanje odnosov med naseljem in okolico);

– ohranjajo se osnovna razmerja v prostoru (silhueta naselbinskega telesa), t.j. maksimalni višinski gabariti in dominante s 
tipičnimi vedutami, zlasti ob vstopih v naselja (cerkve v Begunjah, na Bločicah, v Dolenjem Jezeru, Martinjaku, Otoku, Žerovnici 
itn. ter drugi objekti kulturne dediščine, ki so prostorsko izpostavljeni);

– kjer je to možno oziroma smiselno, se ohranja naravne in druge meje rasti, zlasti na območjih kulturne dediščine ter drugih 
območjih s prepoznavno podobo, kot so robovi naselij s kozolci, zelenimi in kmetijskimi površinami (sadovnjaki) ter značilnimi 
drevoredi ob vstopih v naselje, ki hkrati predstavljajo del zelenih cezur med posameznimi naselji;

– ohranjajo in oblikujejo se pasovi kmetijskih površin kot zelene cezure med posameznimi naselji;
– ohranja se gozdnat reliefni rob ob naseljih na prehodu v hriboviti del občine;
– prednostno se ohranja podoba kulturne krajine na Cerkniškem polju.
(c) Kot območje ohranjanja poselitve se opredeljuje območje naselij Vidovskega hribovja (z izjemo Begunj pri Cerknici). 

Ključne značilnosti in usmeritve za urbanistično oblikovanje teh območij so:
– značilne gručaste vasi in zaselki ter razpršena poselitev (s samotnimi kmetijami) na bolj oddaljenih legah, v jedrih so po-

gosto dominante;
– z manjšimi širitvami in zapolnjevanjem vrzeli v stavbnem tkivu se viša gostota zazidave;
– prednostno se ohranja značilna podoba naravne in kulturne krajine ob naseljih;
– ohranjajo se osnovna razmerja v prostoru (silhueta naselbinskega telesa), t.j. maksimalni višinski gabariti in dominante s 

tipičnimi vedutami (cerkve v Bezuljaku, Dobcu, Kožljeku, Svetem Vidu, Štrukljevi vasi itn. ter drugi objekti kulturne dediščine, ki 
so prostorsko izpostavljeni);

– kjer je to možno oziroma smiselno, se ohranja naravne in druge meje rasti, zlasti na območjih kulturne dediščine ter drugih 
območjih s prepoznavno podobo, kot so robovi naselij z zelenimi in kmetijskimi površinami (sadovnjaki).

(3) Usmeritve za urbanistično oblikovanje naselij so razvidne iz grafičnih prikazov na listu 3 strateškega dela.

II/4.2. Usmeritve za razvoj v krajini

II/4.2.1. Razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire

32. člen
(1) Podeželski prostor se razvija kot večnamenski prostor, v katerem se prepletajo primarne dejavnosti z rekreacijskimi in 

drugimi združljivimi rabami. Ohranjajo se potenciali in kvaliteta naravnih virov, biotska raznovrstnost, območja ohranjene narave 
ter kulturna dediščina.

(2) Razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire so razvidna iz grafičnih prikazov na listu 4 
strateškega dela.

II/4.2.1.1. Kmetijstvo

33. člen
(1) Kmetijska dejavnost se primarno ohranja in razvija v funkciji ohranjanja kulturne krajine na območju Cerkniškega polja 

in Vidovskega hribovja.
(2) Na območjih kvalitetne naravne in kulturne krajine (Cerkniško polje, Vidovsko hribovje) je potrebno izvajati ukrepe za 

preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč (spodbujanje razvoja ekološkega kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti) in ohranjanje 
biotske raznovrstnosti (odkupi kmetijskih zemljišč, ki se jih nameni trajnemu varovanju narave).

(3) Razvoj kmetijstva se spodbuja tudi z zagotavljanjem možnosti za preselitev kmetij na rob strnjenih območij kmetijskih 
zemljišč.

II/4.2.1.2. Gozdarstvo

34. člen
(1) Zaradi sorazmerno velike gozdnatosti v hribovitem delu občine in na območju Rakovega Škocjana se območja gozdov 

pretežno vzdržuje v obstoječem obsegu in preprečuje pogozdovanje kmetijskih površin. Pridobivanje lesa se spodbuja povsod, kjer 
je to možno glede na naravne danosti in hkrati ni v nasprotju z varstvom drugih virov, pri čemer bomo težili k čim bolj sonaravnim 
oblikam gospodarjenja z gozdom.

(2) Gozdove, ki imajo velik krajinski, ekološki, kulturni ali rekreativni pomen (gozdovi na obrobju Cerkniškega jezera, na ob-
močju Rakovega Škocjana ter v kanjonih Iške in Zale, gozdovi ob robovih naselij) se v čim večji meri ohranja in povezuje z zelenimi 
sistemi v naseljih in širšem prostoru s sonaravnimi oblikami rekreacijske rabe.

(3) Ravninski gozdovi Cerkniškega polja in Rakovške uvale, skupine dreves ali posamična drevesa v kmetijski krajini se kot 
pomembne prvine biotske pestrosti in kulturne krajine v čim večji meri ohranja.

II/4.2.1.3. Vode

35. člen
(1) Vodotoke in vodne površine se s primernimi rabami, ki ohranjajo in nadgrajujejo ekološki, krajinski in doživljajski pomen 

voda, povezuje z zelenimi sistemi naselij in širših območij. Obvodne poteze v naseljih se uredijo kot zelene osi z rekreacijskimi 
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potmi in drugimi ureditvami na ključnih točkah (prehodi – brvi, dostopi do vode, manjši športnorekreacijski objekti ipd.), pri čemer 
je potrebno upoštevati kemijsko in ekološko stanje vodotokov.

(2) Na območju atraktivne naravne in kulturne krajine ob Cerkniškem jezeru se prednostno razvijajo športnorekreacijske 
dejavnosti in sonaravne oblike turizma. Za vodotoke na območju jezera je načrtovana renaturacija.

(3) Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih je potrebno načrtovati tako, 
da se ne poslabšuje stanja voda, da se ohranja vodne vire in omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda ter ohranjanje 
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.

II/4.2.1.4. Turizem in rekreacija

36. člen
(1) Turizmu in rekreaciji se primarno namenjata območji Cerkniškega jezera in Rakovega Škocjana. Ohranja in dopol-

njuje se obstoječa mreža tematskih in drugih poti (pešpoti, kolesarskih stez, jahalnih poti ipd.), pri čemer je poudarek na 
oblikovanju krožnih povezav z izhodiščem v osrednjih vstopnih točkah (Rakov Škocjan in Dolenje Jezero) ter medsebojnih 
povezav med obema osrednjima turističnima destinacijama in drugimi atraktivnimi lokacijami v bližnji in daljni okolici (Cer-
knica, Slivnica itn.).

(2) V sklopu obeh območij se ohranjajo in na novo oblikujejo posamezni programski fokusi, v katere se umešča manjše objekte 
turistične infrastrukture, s katerimi se zagotavlja ustrezno ponudbo, zlasti vstopne oziroma izhodiščne točke, manjše nastanitvene 
objekte, športnorekreacijske in spremljajoče objekte (kompleks smučišča Kalič). Večje turistične in športnorekreacijske objekte in 
ostalo podporno infrastrukturo se umešča v naselja na rob območij, na lokacije, kjer je naravno okolje najmanj ranljivo.

(2) Vezano na naravne vire se turizem razvija tudi na območju hribovitega dela. V krajini se vzpostavlja minimalna turistična 
infrastruktura – pešpoti, jahalne poti, kolesarske steze, različne tematske poti. Turistična in rekreacijska območja v krajini se na-
vezuje na naselja kot nosilce razvoja turizma.

II/4.2.1.5. Mineralne surovine

37. člen
(1) Na območju Občine Cerknica se nahajajo trije pridobivalni prostori (kamnolomi tehničnega kamna – dolomita), za katere 

je bila podeljena pravica za gospodarsko izkoriščanje, in sicer Podskrajnik, Zelše in Klance. Del površin kamnolomov Podskrajnik 
in Zelše se po končani eksploataciji namenja širitvi gospodarske cone Podskrajnik.

(2) V primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih surovin na novih lokacijah bo občina pretehtala ali je smotrno do-
ločeno območje opredeliti kot površino nadzemnega pridobivalnega prostora ali kot površino podzemnega pridobivalnega prostora 
s površinskim vplivom, ki onemogoča drugo rabo. Za namen izkoriščanja je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt.

(3) Na območju občine je tudi več občasno aktivnih in opuščenih nelegalnih površinskih kopov (Rakek, Podskrajnik, Zelše, 
Zala, Dolenje Otave, Hruškarje, Pirmane, Cajnarje, Selšček, Slugovo, Topol pri Begunjah, Ponikve, Otonica, Mahneti, Knežak, 
Klance, Zahrib in Zahrib – Ograde), za katere se predvidi ustrezne sanacijske ukrepe, s katerimi se bo izvršila ustrezna renaturacija 
ob upoštevanju specifike krajinskih značilnosti in mikroreliefa.

II/4.2.2. Posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne
kvalitete in vrednote prostora, pomembne z vidika krajinskih ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti

38. člen
(1) Pri načrtovanju namenske rabe prostora in prostorskih ureditev bomo upoštevali splošne usmeritve za ohranjanje pre-

poznavnosti krajinskih območij in usmeritve za ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti, pri tem pa v posameznih delih upoštevali 
tudi njihove specifične značilnosti.

(2) V skladu z določili poglavja II/2.4. se kot območje prepoznavnih naravnih in ustvarjenih kvalitet prostora opredeljuje celotno 
območje občine (Notranjski regijski park) z naslednjimi prepoznavnimi značilnostmi:

– prostorska razmerja med grajenimi strukturami in krajino (vedutno izpostavljena obcestna nižinska naselja z dominantami in 
gručaste vasi v hribovitem delu, kozolci na prehodu med naseljem in kulturno krajino, lega naselij ob značilnih naravnih robovih ipd.);

– ohranjena vaška jedra s številnimi objekti kulturne dediščine (Cerknica, Dolenje Jezero, Otok, Žerovnica, jedro Begunj pri 
Cerknici);

– kulturna krajina v neposredni okolici naselij (sadovnjaki, drevoredi ipd.);
– neokrnjeno naravno okolje s številnimi kvalitetnimi prvinami ohranjene narave na območju Krajinskega parka Rakov Škocjan;
– značilna podoba naravne in kulturne krajine na območju Cerkniškega jezera.
(3) Ohranjanje in razvoj prepoznavnih kvalitet se zagotavlja predvsem z:
– ohranjanjem poseljenosti hribovitih območij in spodbujanjem razvoja primarnih dejavnosti v obsegu, ki zagotavlja ohranitev 

značilne podobe kulturne krajine,
– vključevanjem območij prepoznavnih kvalitet v turistično ponudbo (s poudarkom na razvoju območij Rakovega Škocjana 

in Cerkniškega jezera),
– omejevanjem dejavnosti na območju posebnih naravnih kvalitet (zagotovi se le minimalna športnorekreacijska infrastruk-

tura),
– ohranjanjem dediščinske kulturne krajine Cerkniškega jezera (omejevanje širitve naselij, ohranjanje tradicionalnih dejavnosti 

v prostoru),
– prenovo naselbinske in stavbne dediščine.
(4) Posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora, pomembne z vidika krajinskih 

ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti so razvidna iz grafičnih prikazov na listih 1 in 4 strateškega dela.

II/4.2.3. Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
območja zaščite in reševanja

39. člen
(1) V občini se nahajajo tudi manjša območja potencialnih naravnih nesreč. Največji problem predstavljajo poplavna območja 

v nižinskem delu. Protipoplavni ukrepi so že bili izvedeni na območju Dolenjega Jezera. Območij, ki jih ogrožajo plazovi ali erozija, 
po trenutno znanih podatkih v občini ni.
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(2) Dejavnosti se umešča v prostor izven ogroženih območij. V primeru, da to ni možno, je potrebno pri načrtovanju predvi-
deti ustrezne celovite omilitvene ukrepe ter upoštevati druge omejitve in pogoje, ki jih za posamezna ogrožena območja določa 
veljavna zakonodaja.

(3) Na območjih z izrazito naravno dinamiko se, sorazmerno s stopnjo ogroženosti, varne življenjske razmere omogoča s 
sanacijo žarišč naravnih procesov in omejevanjem razvoja.

(4) Območja, kjer ni bivališč ali gospodarskih dejavnosti, to je hriboviti del občine, se načeloma prepušča naravni dinamiki.
(5) Področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je v pristojnosti lokalne skupnosti. Varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami ima Občina Cerknica opredeljeno v naslednjih elaboratih:
– načrt zaščite in reševanja ob potresu,
– načrt zaščite in reševanja pred požarom,
– načrt zaščite in reševanja pred požarom v naravnem okolju,
– načrt zaščite in reševanja pred poplavami,
– načrt zaščite in reševanja ob nesreči z nevarnimi snovmi,
– načrt zaščite in reševanja ob cestnih in železniških nesrečah ter drugih nesrečah v prometu,
– načrt zaščite in reševanja v primeru suše,
– načrt zaščite in reševanja v primeru hudourniških poplav, plazov in požledi,
– in druge načrte, ki se izdelajo glede na veljavno oceno ogroženosti.
(6) Občina ima v sklopu organizacije zaščite in reševanja na razpolago:
– 15 objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev (Lovska koča Zelše, Hotel Rakov Škocjan, Center 

šolskih in obšolskih dejavnosti, Vikendi Rakov Škocjan, Lovska koča Pranger, Lovska koča Rakov Škocjan, Lovska koča Slivnica, 
Dom na Slivnici, Gostilna Gorenje jezero, Vikendi Gorenje jezero, Zadružni dom Sveti Vid, Osnovna šola Otave, Lovska koča 
Begunje, Telovadnica Cerknica, Telovadnica Rakek);

– 14 lokacij zasilnih zbirališč (zunanje igrišče ob šoli OŠ Cerknica, zunanje površine ob VVZ Martin Krpan Cerknica, parkirišče 
pred Komunalo v Cerknici, kegljišče Cerknica, zunanji plato pred Avtobusno postajo Cerknica, nogometno igrišče Rakek, plato ob 
prostoru nove telovadnice Osnovne šole Rakek, bivši kulturni dom Rakek, plato ob gasilskem domu Unec, plato pred gasilskim 
domom Ivanje selo, zunanja igrišča ob OŠ Begunje, plato pred novo OŠ in fužino Grahovo, plato pred zadružnim domom Sv. Vid, 
plato pred gasilskim domom Cajnarje);

– 20 začasnih zbirališč prebivalcev ob umiku iz zgradb in prejem pomoči (OŠ Cerknica, VVZ Martin Krpan Cerknica, kegljišče 
Cerknica, parkirišče pred Komunalo Cerknica, Igrišče pri »Lovrencu«, avtobusna postaja Cerknica, nogometno igrišče Rakek, plato 
pri OŠ Rakek, bivši kulturni dom Rakek, gasilski dom Unec, gasilski dom Ivanje selo, zadružni dom Sv. Vid, gasilski dom Cajnarje, 
OŠ Begunje, nova OŠ Grahovo);

– površine za pokop večjega števila ljudi na območju, predvidenem za širitev pokopališča v Cerknici;
– površine za pokop kadavrov na t.i. pasjem pokopališču v Cerknici na Loškem (ob dogovoru z veterinarsko upravo se kadavre 

lahko vozi tudi v ustrezno opremljene sežigalnice);
– površine za deponijo ruševin na območju vrtače Globočica na severnem delu Cerknice.

II/4.2.4. Območja in objekti za potrebe obrambe

40. člen
(1) Kot perspektivna območja za potrebe obrambe se opredeljujejo območja Bloške Police (izključna ter omejena in nad-

zorovana raba), Veliki Javornik (izključna raba), Poček – Bač (omejena in nadzorovana raba) in Vinji vrh (možna izključna raba).
(2) Območje izključne rabe prostora za potrebe obrambe je območje namenjeno izključno za obrambne potrebe, na katerih 

potekajo aktivnosti, zlasti za razmestitev, usposabljanje in delovanje vojske.
(3) Območje možne izključne rabe prostora za potrebe obrambe je območje, ki je primarno namenjeno drugim uporabnikom, 

vendar se ga lahko v primeru izrednega ali vojnega stanja, krize, ob naravnih in drugih nesrečah ter v miru za usposabljanje uporabi 
za obrambne potrebe oziroma so za potrebe obrambe v souporabi.

(4) Območje omejene in nadzorovane rabe prostora za potrebe obrambe je del območja za potrebe obrambe, ki obsega 
varnostno območje, na katerem so potrebne omejitve iz varnostnih ali tehničnih razlogov.

(5) Območja in objekti za potrebe obrambe so razvidni iz grafičnih prikazov na listu 4 strateškega dela.

II/4.3. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

41. člen
(1) Obstoječa stavbna zemljišča se načeloma ohranjajo. Širitve so zasnovane tako, da omogočajo doseganje ciljev prostor-

skega razvoja občine in sledijo usmeritvam za razvoj poselitve in razvoj v krajini. Nova stavbna zemljišča se zagotavljajo v skladu 
z določili razdelka II/4.1.2. ter za potrebe izgradnje in rekonstrukcije gospodarske javne infrastrukture.

(2) Gozdna in kmetijska zemljišča se zmanjšujejo na račun širitve stavbnih in drugih zemljišč. Nova kmetijska ali gozdna 
zemljišča opredeljujejo na robovih naselij, kjer se zaradi neugodnih pogojev za gradnjo izvzemajo stavbna zemljišča, v primeru 
sprememb primarne (kmetijske ali gozdne) rabe kadar gre za uskladitev z evidenco dejanske rabe v prostoru, ki jo vodi pristojno 
ministrstvo, ali v primeru nadomeščanja izgubljenih kmetijskih površin.

(3) Vodna zemljišča se ohranjajo v obstoječem obsegu.
(4) Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč so razvidne iz grafičnih prikazov na listu 5 strateškega dela.

II/4.4. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

42. člen
(1) Pri določitvi enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev se upošteva osnovno delitev prostora občine na 

makroenote in podenote. Izhodišča za delitev so opredeljena v prvih poglavjih strateškega dela, ključne značilnosti in razvojne 
usmeritve, ki jih je potrebno upoštevati pri določitvi prostorskih izvedbenih pogojev pa so podane tudi v Preglednici II/4.

(2) Prostorski izvedbeni pogoji, zlasti tisti, ki se nanašajo na namembnost in vrste posegov v prostor, oblikovanje objektov 
in priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo naj temeljijo na osnovnih značilnostih prostora določenih po posameznih 
makroenotah in podenotah ter upoštevajo delitev prostora posameznih podenot na naselja in odprti prostor.
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(3) Preglednica 4: Členitev prostora na makroenote in podenote z osnovnimi značilnostmi

(a1) nižinski del | Cerkniško polje | Cerknica – Podskrajnik (za naselji Cerknica z območjem gospodarske cone Podskrajnik in 
Podskrajnik je izdelan urbanistični načrt)

značilnosti prepoznavne kvalitete prevladujoče dejavnosti razvoj infrastrukture

urbanizirano območje občin-
skega središča in osrednje go-
spodarske cone

trško jedro Cerknice; kultur-
na krajina v okolici naselij 
(Notranjski regijski park)

naselja: poselitev (bivanje, 
centralne dejavnosti, tu-
rizem, šport in rekreacija, 
poslovne in proizvodne de-
javnosti)

(izboljšanje elektro in vodovo-
dnega omrežja)

odprti prostor: šport in re-
kreacija, kmetijstvo in goz-
darstvo

(a2) nižinski del | Cerkniško polje | Cerkniško jezero (naravna in kulturna krajina Cerkniškega polja ter naselja na njegovem 
robu – za naselje Grahovo je izdelan urbanistični načrt)

značilnosti prepoznavne kvalitete prevladujoče dejavnosti razvoj infrastrukture

obcestne in gručaste ravninske 
vasi; kraška krajina z značilnim 
presihajočim jezerom; turistična 
oziroma športnorekreacijska in-
frastruktura (tematske in druge 
pešpoti, planinske poti, jahalne 
poti ipd.)

ohranjena naravna in kul-
turna krajina Cerkniškega 
jezera ter tradicionalni po-
selitveni vzorci (Notranjski 
regijski park)

naselja in območja razpr-
šene poselitve: poselitev 
(bivanje, turizem, šport in 
rekreacija ter kmetijstvo, v 
središčih ter manjših no-
silnih naseljih v lokalnem 
prostoru pa tudi centralne 
in obrtne dejavnosti)

(izboljšanje elektro in vodovo-
dnega omrežja, dograditev ka-
nalizacijskega omrežja)

odprti prostor: šport in re-
kreacija, turizem, sonarav-
no (ekološko) kmetijstvo in 
gozdarstvo

(b1) nižinski del | Rakovška uvala | Rakek – Unec (za naselje Rakek in ter funkcijsko in prostorsko povezani naselji Unec in 
Slivice je izdelan urbanistični načrt)

značilnosti prepoznavne kvalitete prevladujoče dejavnosti razvoj infrastrukture

urbanizirano območje pomemb-
nejših lokalnih središč

kulturna krajina v okolici 
naselij (Notranjski regijski 
park)

naselja in območja razpr-
šene poselitve: poselitev 
(bivanje in kmetijstvo, v sre-
diščih pa tudi centralne de-
javnosti, šport in rekreacija, 
turizem, poslovne in manjše 
proizvodne dejavnosti)

(izboljšanje elektro in vodovo-
dnega omrežja, dograditev ka-
nalizacijskega omrežja)

odprti prostor: šport in re-
kreacija, kmetijstvo in goz-
darstvo

(b2) nižinski del | Rakovška uvala | Rakov Škocjan

značilnosti prepoznavne kvalitete prevladujoče dejavnosti razvoj infrastrukture

turistična oziroma športnorekre-
acijska infrastruktura (nastani-
tvene kapacitete, tematske in 
druge pešpoti, planinske poti, 
jahalne poti ipd.)

ohranjeno naravno okolje 
Krajinskega parka Rakov 
Škocjan

šport in rekreacija, izobra-
ževanje, turizem, gozdar-
stvo

(izboljšanje elektro in vodovo-
dnega omrežja)

(c1) hriboviti del | Vidovsko hribovje (za naselje Begunje pri Cerknici je izdelan urbanistični načrt)

značilnosti prepoznavne kvalitete prevladujoče dejavnosti razvoj infrastrukture

gručaste vasi, zaselki in razpr-
šena poselitev, osnovna turi-
stična oziroma športnorekrea-
cijska infrastruktura (tematske 
in druge pešpoti, planinske poti, 
jahalne poti ipd.)

ohranjeni tradicionalni po-
selitveni vzorci, kulturna 
krajina v okolici naselij (No-
tranjski regijski park)

naselja in območja razpr-
šene poselitve: poselitev 
(bivanje in kmetijstvo, v sre-
diščih ter manjših nosilnih 
naseljih v lokalnem prostoru 
pa tudi turizem, centralne in 
obrtne dejavnosti ter šport 
in rekreacija)

(izboljšanje elektro in vodovo-
dnega omrežja, izgradnja ka-
nalizacijskega omrežja)

odprti prostor: sonaravno 
(ekološko) kmetijstvo in 
gozdarstvo
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(c2) hriboviti del | Menišija

značilnosti prepoznavne kvalitete prevladujoče dejavnosti razvoj infrastrukture

osnovna turistična oziroma 
športnorekreacijska infrastruk-
tura (tematske in druge pešpoti, 
planinske poti, jahalne poti ipd.)

ohranjeno naravno okolje 
(Notranjski regijski park)

šport in rekreacija, turizem, 
sonaravno (ekološko) kme-
tijstvo in gozdarstvo

/

(c3) hriboviti del | Slivnica

značilnosti prepoznavne kvalitete prevladujoče dejavnosti razvoj infrastrukture

osnovna turistična oziroma 
športnorekreacijska infrastruk-
tura (nastanitvene kapacitete, 
tematske in druge pešpoti, pla-
ninske poti, jahalne poti ipd.)

območje Slivnice, ohranje-
no naravno okolje (Notranj-
ski regijski park)

turizem, kmetijstvo in goz-
darstvo

(izboljšanje elektro in vodovo-
dnega omrežja)

II/5. Koncepti prostorskega razvoja pomembnejših naselij in območij

II/5.1. Begunje pri Cerknici

43. člen
(1) Begunje pri Cerknici se razvijajo kot osrednje naselje (lokalno središče) hribovitega zaledja občine. V naselju se ohranjajo 

in prednostno razvijajo osnovne družbene, oskrbne in storitvene dejavnosti, ohranja pa se tudi manjše gospodarske dejavnosti, 
ki so že prisotne na območju. Poseben poudarek se posveča zagotavljanju ustrezne ponudbe na področju vzgoje, varstva in izo-
braževanja. Z vidika drugih funkcij se naselje navezuje na Cerknico.

(2) Prometno omrežje in omrežje javnega potniškega prometa
(2.1) Prometno omrežje Begunj je oblikovano okrog osrednje osi, ki jo predstavlja regionalna cesta RIII 643 Preserje–Cerkni-

ca. Predvidena je izgradnja razbremenilne lokalne ceste z značajem zbirne ceste, ki bo povezovala nova stanovanjska območja 
na jugu Begunj z regionalno cesto in jo delno razbremenila.

(2.2) Krepijo se povezave z občinskim središčem v smislu vzpostavljanja peš in kolesarskih poti med obema naseljema, tako 
ob regionalni cesti, kot tudi po obstoječih poteh. Pešpoti se uredijo kot pločniki ob vseh pomembnejših prometnicah. Predvidena 
je ureditev varnih peš poti v šolo iz vseh stanovanjskih območij.

(2.3) Problematika mirujočega prometa se rešuje z ureditvijo javnih parkirišč ob cerkvi in pokopališču ter v okviru nadaljnjega 
razvoja športnorekreacijskih površin ob šoli.

(3) Druga gospodarska javna infrastruktura
(3.1) Spodbuja se uporaba obnovljivih virov energije. Na območju se dolgoročno načrtuje izgradnja plinovodnega omrežja.
(3.2) Obnavlja in posodablja se vodovodni sistem. Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja in povezava z kanaliza-

cijskim omrežjem Cerknice s centralno čistilno napravo v Dolenji vasi.
(3.3) Predvidena je širitev pokopališča.
(4) Razporeditev dejavnosti
(4.1) Centralne dejavnosti se ohranjajo in krepijo na obstoječih lokacijah ob šoli in cerkvi ter severno od historičnega jedra. 

V okviru celovite prenove se umeščajo tudi na območje historičnega jedra.
(4.2) Storitvene dejavnosti in turizem se prednostno razvija v okviru prenove historičnega jedra, ohranjajo pa se tudi obstoječi 

fokusi na severnem robu naselja, kjer se turistične dejavnosti prepletajo s športom in rekreacijo. Športnorekreacijske dejavnosti 
se razvijajo tudi v okviru kompleksa šole.

(4.3) Možnosti za razvoj gospodarskih dejavnosti se zagotavlja na obstoječih lokacijah v severnem delu naselja.
(4.4) Ustrezne stanovanjske kapacitete se zagotavlja na celotnem območju naselja, večji obseg novih stanovanjskih enot pa 

je predviden predvsem v okviru novih stanovanjskih sosesk na zahodu naselja.
(5) Urbanistično oblikovanje naselja
(5.1) Naselje je sestavljeno iz dveh delov – historičnega jedra z okolico v severnem delu in novejšega stanovanjskega dela 

na jugu. Oba dela se funkcionalno povezujeta, prostorsko pa se med njima ohranja ločnica v obliki zelene cezure.
(5.2) Načrtuje se celovita prenova historičnega jedra z ustrezno predstavitvijo kulturne dediščine. Ohranja se značilna raz-

merja grajenega in odprtega prostora z intenzivno obcestno pozidavo in mehkim robom s travniškimi sadovnjaki.
(5.3) Ohranja se značilna silhueta starega dela naselja z dominantno skupino objektov ob cerkvi.
(5.4) Ohranjajo in oblikujejo se robovi naselja (zlasti vstop v naselje iz smeri Cerknice) in ločnica med starim in novim delom 

naselja.
(6) Zelene površine
(6.1) Sistem zelenih površin se neposredno navezuje na omrežje kolesarskih in peš poti ter krajinsko zaledje.
(6.2) Ohranja in razvija se manjši športnorekreacijski kompleks na severu naselja ter športnorekreacijske površine ob šoli. 

Rekreacijske površine se dopolnjuje z ureditvijo manjših igrišč na območju centralnih dejavnosti in stanovanjskih območjih.
(6.3) V južnem delu naselja je predvidena ureditev manjšega parka. Ohranja se vrtače in zelene zaščitne pasove ter pas trav-

niških sadovnjakov okrog historičnega jedra naselja. Gozdove in druge odprte površine se ohranja kot rekreacijsko zaledje naselja.

II/5.2. Cerknica in Podskrajnik

44. člen
(1) Cerknica z območjem gospodarske cone Podskrajnik se razvija kot medobčinsko središče s ključnimi upravnimi, izobraže-

valnimi, kulturnimi in drugimi družbenimi funkcijami, turistično in športnorekreacijsko ponudbo, storitvenimi dejavnostmi ipd. Krepi 
se zlasti dejavnosti, ki glede na funkcijo mesta v omrežju naselij do sedaj niso bile dovolj razvite (srednješolsko izobraževanje, 
kulturne dejavnosti). Gospodarska cona Podskrajnik se razvija kot zaposlitveno središče širšega regionalnega pomena.
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(2) Prometno omrežje in omrežje javnega potniškega prometa
(2.1) Osnovo prometnega omrežja na območju Cerknice in Podskrajnika tvorijo regionalne ceste RI 212 Unec–Žlebič, RIII 

643 Preserje–Cerknica in RIII 914 Postojna–Podskrajnik (turistična cesta).
(2.2) Na območju Cerknice je predvidena izgradnja razbremenilne južne obvoznice, ki bo potekala od priključka na ob-

stoječo traso državne ceste južno od osnovne šole, in se bo nanjo zopet priključila na območju bencinske črpalke. Obstoječa 
regionalna cesta skozi mesto bo s tem postala glavna mestna ulica.

(2.3) Preko načrtovanih stanovanjskih sosesk na severu se uredi razbremenilna cesta.
(2.4) Ob Cerkniščici se uredi povezovalna cesta med jedrom naselja ter načrtovanimi fokusi centralnih in športnorekrea-

cijskih dejavnosti. Cesta hkrati služi tudi kot nova primarna povezava z Begunjami in širšim hribovitim zaledjem.
(2.5) Načrtuje se ureditev javnih parkirišč in garaž v središču mesta, na območju nove avtobusne postaje ob južni obvoznici 

in v okviru gospodarske cone Podskrajnik.
(2.6) Predvidena je ureditev dvosmerne kolesarske poti vzdolž južne obvoznice in naprej v smeri Podskrajnika (Rakeka) 

oziroma Martinjaka. Ob glavni mestni ulici se uredi širša peš promenada od šole do območja novega trgovskega centra oziroma 
zdravstvenega doma. Kolesarske in peš poti se oblikuje v celovit sistem, ki med seboj povezuje središčna območja in stano-
vanjske soseske v zaledju ter območja atraktivne krajine v neposredni okolici mesta.

(2.7) Ob južni obvoznici se načrtuje izgradnja nove avtobusne postaje.
(2.8) Uredi se javni avtobusni promet na relaciji Rakek (železniška postaja)–Podskrajnik–Cerknica.
(3) Druga gospodarska javna infrastruktura
(3.1) Načrtovana je prenova vodovodnega in kanalizacijskega omrežja z izvedbo ločenega sistema odvajanja odpadnih 

voda. Sanira in dogradi se tudi obstoječo centralno čistilno napravo v Dolenji vasi.
(3.2) Spodbuja se rabo obnovljivih virov energije. Načrtuje se izgradnja sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso 

za območje Cerknice, dolgoročno pa se za celotno območje načrtuje tudi izgradnja plinovodnega omrežja.
(3.3) Pokopališče se ohranja na obstoječi lokaciji. Nove površine za pokop se zagotavlja v okviru obstoječih stavbnih 

zemljišč.
(4) Razporeditev dejavnosti
(4.1) Centralne dejavnosti se še nadalje razvijajo na širšem območju historičnega jedra Cerknice. Predvideva se širitev 

jedra na današnja industrijska območja (Brest), ki se dolgoročno selijo na območje gospodarske cone Podskrajnik.
(4.2) Sekundarni fokusi centralnih dejavnosti (kompleksi šole, vrtca in zdravstvenega doma, avtobusna postaja, trgovsko 

središče itn.) se nizajo vzdolž načrtovane južne obvoznice.
(4.3) Na južnem robu naselja se na atraktivni lokaciji s pogledom na Cerkniško jezero oblikuje manjši turistični kompleks.
(4.4) Gospodarske dejavnosti (vključno z občinskimi gospodarskimi javnimi službami s področja komunale) se dolgoročno 

v celoti seli na območje Podskrajnika.
(4.5) Na območju Podskrajnika se zagotavljajo tudi ustrezne površine za razvoj kmetijske proizvodnje.
(4.6) Stanovanjske kapacitete se zagotavljajo zlasti z zapolnitvijo zazidljivih površin na območju Loškega in Kamne gorice 

ter širitvami teh območij in območja Peščenka. Stanovanjska gradnja višje gostote se umešča v jedro naselja s prenovo degra-
diranih industrijskih območij ob Cerkniščici.

(5) Urbanistično oblikovanje naselja
(5.1) Historično jedro Cerknice se je razvilo na obronkih hribovja ob potoku Cerkniščica. Na jugu se odpira kulturna krajina 

Cerkniškega polja. Mesto se razširja vzdolž vseh glavnih prometnic. Območje Podskrajnika se je intenzivno razvijalo v novejšem 
času s sanacijo opuščenih območij izkoriščanja v večjo gospodarsko cono.

(5.2) Predvidena je celovita prenova historičnega jedra v okviru katere se ohranjajo in ustrezno dopolnjujejo prepoznavne 
poteze območja.

(5.3) Območja nove pozidave se višinsko omejujejo, tako da ne presegajo reliefnega roba, ki uokvirja silhueto naselja. 
Ohranja se značilna podoba naselja z dominanto historičnega jedra s taborsko cerkvijo. Višinsko se omeji tudi objekte na južnem 
robu Cerknice, tako da se ohranja blag prehod med naseljem in kulturno krajino Cerkniškega polja.

(5.4) Ohranjajo se zelene cezure med Cerknico in Podskrajnikom ter okoliškimi naselji.
(5.5) Ustrezno se oblikuje mestne vpadnice in pomembnejše mestne ulice (ureditev drevoredov, manjših trgov ipd.).
(5.6) Robove gospodarske cone Podskrajnik na prehodu v kulturno krajino Cerkniškega polja se intenzivno ozeleni.
(6) Zeleni sistem
(6.1) Območje ob Cerkniščici se uredi sonaravno kot zelena os naselja s pešpotjo na celotni potezi skozi mesto z zeleni-

mi površinami in prostori za posedanje in počitek ter drugo urbano opremo. Na to os se navezujejo prečne peš in kolesarske 
povezave s posameznimi deli naselja. Celoten zeleni sistem naselja se povezuje z rekreacijskim zaledjem v atraktivni krajini 
Cerkniškega polja, Slivnice, Kamne gorice in Loškega.

(6.2) Športnorekreacijske dejavnosti se prednostno razvijajo na lokacijah ob Cerkniščici (športni park, kamp) in šoli. V 
okviru središčnih območij in stanovanjskih sosesk se uredi sistem otroških igrišč in manjših javnih parkov. V bližini jedra se 
uredi manjši mestni park.

(6.3) Ohranja se vrtače, zaščitne vegetacijske pasove, drevorede ter odprte gozdne in kmetijske površine v zaledju ter se 
jih vključuje v zeleni sistem naselja.

II/5.3. Grahovo

45. člen
(1) Grahovo se razvija kot nosilno naselje (lokalno središče) vzhodnega dela občine ob Cerkniškem jezeru. Ohranjajo in 

krepijo se zlasti oskrbne funkcije, storitvene, kulturne, športnorekreacijske in izobraževalne dejavnosti. V naselju se zagotavljajo 
tudi možnosti za razvoj manjših obrtnih dejavnosti. Z vidika drugih funkcij se naselje navezuje na Cerknico (trgovina, zdravstvo, 
uprava ipd.) in Podskrajnik (poslovne in proizvodne dejavnosti).

(2) Prometno omrežje in omrežje javnega potniškega prometa
(2.1) Prometno omrežje naselja se navezuje na regionalno cesto RI 212 Unec–Žlebič.
(2.2) Kot javna parkirišča se uporabljajo parkirišča ob šoli in cerkvi ter parkirišče ob pokopališču.
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(3) Druga gospodarska javna infrastruktura
(3.1) V preteklih letih je v naselju zgrajen nov kanalizacijski sistem, vzporedno pa se je v celoti obnovilo tudi vodovodno 

omrežje.
(3.2) Spodbuja se rabo obnovljivih virov energije. Dolgoročno se načrtuje tudi izgradnja plinovodnega omrežja.
(3.3) Pokopališče se ohranja na obstoječi lokaciji. Nove površine za pokop se zagotavlja v okviru obstoječih stavbnih 

zemljišč.
(4) Razporeditev dejavnosti
(4.1) Centralne dejavnosti se ohranjajo in krepijo na obstoječih lokacijah v jedru ob cerkvi, ob šoli in v kompleksu fužine 

v jugovzhodnem delu naselja.
(4.2) Stanovanjske kapacitete se razporejajo po celotnem območju naselja. Večje število novih stanovanjskih enot se 

zagotavlja predvsem v novih soseskah na severnem robu naselja.
(5) Urbanistično oblikovanje naselja
(5.1) Grahovo je strnjeno naselje z ruralnim jedrom, ki ga obkrožajo novejše stanovanjske soseske. V severnem delu 

naselja je novo oblikovan kompleks šole s športnorekreacijskimi površinami, na južnem delu pa kot poudarek v prostoru deluje 
kompleks fužine.

(5.2) Predvidena je delna prenova kompleksa ob cerkvi. Ohranja se dominanto cerkve s kvalitetno oblikovanimi sosednjimi 
objekti.

(5.3) Ohranja se značilna zasnova tradicionalne pozidave severno in južno od jedra ob cesti z značilnimi zelenimi robovi, 
ki jih tvorijo travniški sadovnjaki.

(5.4) Ohranjajo se zeleni zaščitni pasovi ob vodotoku in na robovih pozidave. Ob pomembnejših prometnih povezavah (regi-
onalna cesta, nova dostopna cesta do območja šole) in robovih (šolski kompleks, pešpot proti pokopališču) se uredijo drevoredi.

(6) Zeleni sistem
(6.1) V okviru obstoječih cest ter gozdnih in poljskih poti se uredi sistem rekreacijskih poti, ki med seboj povezujejo odprte 

površine naselja.
(6.2) Ohranjajo in dopolnjujejo se športnorekreacijske površine ob šoli. Površine za manjša igrišča se zagotavljajo tudi v 

jedru naselja ob stari šoli ter v okviru novih stanovanjskih sosesk na robu naselja.
(6.3) Gozdove in druge odprte površine se ohranja kot rekreacijsko zaledje naselja.

II/5.4. Rakek

46. člen
(1) Rakek se razvija kot pomembnejše lokalno središče v zahodnem delu občine. Ohranjajo in krepijo se zlasti oskrbne 

in storitvene dejavnosti ter področje izobraževanja. Posebna pozornost se posveča tudi vlogi naselja kot prometnega vozlišča 
(kompleks železniške postaje).

(2) Prometno omrežje in omrežje javnega potniškega prometa
(2.1) Osnovo cestnega omrežja na območju Rakeka tvorita regionalni cesti RI 212 Unec–Žlebič in RIII 640 Rakek–Logatec.
(2.2) Dolgoročno se za zmanjšanje prometnih obremenitev in s tem povečanje varnosti na regionalni cesti RI 212 Unec–

Žlebič načrtuje izgradnja obvoznice. S tem se bo sedanja regionalna cesta skozi naselje preoblikovala v osrednjo mestno ulico.
(2.3) Preko načrtovanih območij stanovanjske gradnje na severnem in južnem robu naselja se načrtuje izgradnja krožnih 

zbirnih cest, ki se smiselno navežeta na obstoječi regionalni cesti.
(2.4) Preko Rakeka poteka glavna železniška proga Ljubljana–Sežana. V osrednjem delu naselja je urejena železniška 

postaja, ki predstavlja najpomembnejše prometno vozlišče na območju občine.
(2.5) Površine za javna parkirišča (z možnostjo ureditve garaže) se zagotavlja ob železniški postaji in v novem jedru naselja.
(2.6) Predvidena je ureditev dvosmerne kolesarske poti vzdolž obvoznice in naprej v smeri Unca oziroma Podskrajnika 

(Cerknice). Kolesarske in peš poti se oblikuje v celovit sistem, ki med seboj povezuje središčna območja in stanovanjske soseske 
v zaledju ter območja atraktivne krajine v neposredni okolici mesta.

(2.7) Uredi se javni avtobusni promet na relaciji Rakek (železniška postaja)–Podskrajnik–Cerknica.
(3) Druga gospodarska javna infrastruktura
(3.1) Predvidena je posodobitev vodovodnega omrežja.
(3.2) Na območju je deloma že urejeno kanalizacijsko omrežje z lokalno čistilno napravo. Predvidene so sanacija in 

dograditev omrežja (z ločenim sistemom odvajanja in čiščenja odpadnih voda) ter izgradnja nove centralne čistilne naprave 
zahodno od naselja.

(3.3) Spodbuja se rabo obnovljivih virov energije. Dolgoročno se načrtuje tudi izgradnja plinovodnega omrežja.
(3.4) Pokopališče se ohranja na obstoječi lokaciji. Nove površine za pokop se zagotavlja v okviru obstoječih stavbnih 

zemljišč.
(4) Razporeditev dejavnosti
(4.1) Centralne dejavnosti se ohranjajo in krepijo na območju starega in novega jedra, na območju šole ter v okviru kom-

pleksa železniške postaje.
(4.2) Proizvodne dejavnosti se dolgoročno selijo na območje gospodarske cone Podskrajnik in nadomeščajo s programi, 

ki so kompatibilni s središčno lego območja (bivanje, centralne dejavnosti). Obrtne dejavnosti se umeščajo na območje ob 
železnici v severnem delu naselja in ob regionalno cesto.

(4.3) Nove stanovanjske kapacitete se zagotavljajo v jedru naselja ter na območjih robnih stanovanjskih sosesk.
(5) Urbanistično oblikovanje naselja
(5.1) Rakek je razpotegnjeno naselje, ki se je razvilo ob križišču pomembnih prometnih poti. Železniška proga naselje deli 

na dva dela. Zahodno od nje se je okrog prvotnega ruralnega jedra ob cerkvi in kompleksa železniške postaje razvila redkejša 
stanovanjska pozidava. Vzhodni del naselja okrog novega jedra in manjšega industrijskega kompleksa je intenzivno pozidan in 
ga pretežno tvorijo načrtno zgrajene stanovanjske soseske.

(5.2) V starem delu naselja se ohranja značilna struktura strnjene obcestne pozidave, ki prehaja v mehkejše robove s 
travniškimi sadovnjaki.

(5.3) Območja nove pozidave se višinsko omejujejo, tako da ne presegajo reliefnega roba, ki uokvirja silhueto naselja. 
Ohranja se značilna podoba naselja z dominanto starega jedra in kompleksa železniške postaje.
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(5.4) Ohranjajo se zelene cezure med Rakekom in okoliškimi naselji (Unec, Podskrajnik). Ustrezno se oblikuje vstop v 
mesto s strani Unca.

(5.5) Ustrezno se oblikuje pomembnejše mestne ulice (ureditev drevoredov, manjših trgov ipd.).
(6) Zeleni sistem
(6.1) Zeleni sistem naselja se razvija v navezavi na rekreacijske poti, ki med seboj povezujejo odprte površine naselja 

in rekreacijske površine v krajini.
(6.2) Športnorekreacijske dejavnosti se prednostno razvijajo na območju obstoječega športnega parka in ob osnovni šoli. 

V okviru središčnih območij in stanovanjskih sosesk se uredi sistem otroških igrišč in manjših parkovnih površin. Ohranja se 
površine mestnega parka ob železniški postaji.

(6.3) Ohranja se vrtače, zaščitne vegetacijske pasove, drevorede in zelene zaščitne pasove ob železniški progi. Gozdove 
in druge odprte površine se ohranja kot rekreacijsko zaledje naselja.

II/5.5. Unec in Slivice

47. člen
(1) Unec s prostorsko in funkcijsko povezanim naseljem Slivice se razvija kot lokalno središče v skrajnem zahodnem 

delu občine. Ohranjajo in krepijo se osnovne oskrbne in storitvene dejavnosti ter področji izobraževanja in kulture. Z vidika 
drugih funkcij se naselje navezuje na Rakek in Cerknico.

(2) Prometno omrežje in omrežje javnega potniškega prometa
(2.1) Prometno omrežje naselja se navezuje na regionalni cesti RI 212 Unec–Žlebič in RIII 640 Rakek–Logatec.
(2.2) Predvidena je ureditev pešpoti in kolesarske steze proti Rakeku. Kolesarske in peš poti se oblikuje v celovit sistem, 

ki med seboj povezuje središčna območja in stanovanjske soseske v zaledju ter območja atraktivne krajine v neposredni 
okolici naselja.

(2.3) Javna parkirišča se uredijo na območju ob avtocesti. Namenjena so predvsem osebnim vozilom dnevnih delovnih 
migrantov.

(3) Druga gospodarska javna infrastruktura
(3.1) Predvidena je posodobitev vodovodnega omrežja.
(3.2) Načrtuje se izgradnja kanalizacijskega omrežja, ki se ga priključi na kanalizacijski sistem s centralno čistilno na-

pravo na Rakeku.
(3.3) Spodbuja se rabo obnovljivih virov energije. Dolgoročno se načrtuje tudi izgradnja plinovodnega omrežja.
(3.4) Pokopališče se ohranja na obstoječi lokaciji. Nove površine za pokop se zagotavlja v okviru obstoječih stavbnih 

zemljišč.
(4) Razporeditev dejavnosti
(4.1) Centralne dejavnosti se ohranjajo in razvijajo na območju jedra naselja ob cerkvi in regionalni cesti.
(4.2) Ohranja se obstoječe proizvodno območje v osrednjem delu naselja.
(4.3) Površine za stanovanjsko gradnjo se zagotavljajo na robnih območjih severnega in južnega dela naselja.
(5) Urbanistično oblikovanje naselja
(5.1) Naselje se je razvilo okrog dveh ruralnih jeder (Unec, Slivice) in se razteza vzdolž obeh pomembnejših prometnih 

osi.
(5.2) Ohranja se značilna struktura pozidave v historičnih jedrih (vključno z dominanto historičnega jedra Unca ob cerkvi) 

s pasom travniških sadovnjakov na robu.
(5.3) Ohranjajo se zelene cezure med Uncem in okoliškimi naselji z drevoredi (v smeri Rakeka).
(6) Zeleni sistem
(6.1) Zeleni sistem naselja se razvija v navezavi na rekreacijske poti, ki med seboj povezujejo odprte površine naselja 

in rekreacijske površine v krajini.
(6.2) Športnorekreacijske dejavnosti se razvijajo na obstoječih lokacijah ob šoli in gasilskem domu. Manjša otroška 

igrišča se umešča tudi v stanovanjske soseske na robu naselja.
(6.3) Ohranja se zaščitne vegetacijske pasove in drevorede. Gozdove in druge odprte površine se ohranja kot rekrea-

cijsko zaledje naselja.

II/6. Spremljanje stanja okolja

48. člen
(1) V času izvajanja OPN mora Občina Cerknica zagotoviti spremljanje stanja okolja, in sicer se:
(1.1) vsaki dve leti preveri naslednje kazalce stanja okolja: delež gospodinjstev, priključenih na kanalizacijsko omrežje 

oziroma ustrezno urejena komunalna infrastruktura;
(1.2) vsaka tri leta preveri naslednje kazalce stanja okolja: povprečni letni dnevni promet, način ogrevanja stavb (v 

gospodarskih conah in stanovanjskih območjih), število kurišč in vrsta energenta, površine stopnje varstva pred hrupom po 
območjih podrobnejše namenske rabe prostora, oddaljenost gospodarskih con in najbližjih stanovanjskih stavb (število stikov), 
letna poraba električne energije za javno razsvetljavo;

(1.3) vsakih pet let preveri naslednje kazalce stanja okolja: kemijsko stanje površinskih voda, kemijsko stanje podzemnih 
voda, kakovost pitne vode, površina stanovanjskih območij, izpostavljenih prekomernemu hrupu zaradi prometa (železnica), 
površina nepozidanih stavbnih zemljišč, količina prodane pitne vode, ekološko stanje površinskih voda, ogroženost enot 
kulturne dediščine.

(2) Način spremljanja kazalcev stanja okolja, nosilci posameznih področij in viri podatkov so podrobno opredeljeni v 
okoljskem poročilu, ki je obvezna priloga OPN.

(3) Občina mora rezultate spremljanja stanja okolja vsakih pet let predstaviti v obliki poročila in z njim seznaniti javnost 
ter ministrstvo, pristojno za okolje.
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III. IZVEDBENI DEL

49. člen
(vsebina izvedbenega dela)

Besedilo izvedbenega dela OPN vsebuje naslednja poglavja:
III/1. Enote urejanja prostora
III/2. Območja namenske rabe prostora 
III/3. Prostorski izvedbeni pogoji 

III/3.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
III/3.2. Prostorski izvedbeni pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
III/3.3. Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
III/3.4. Prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 

javno dobro
III/3.5. Prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva 

okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
III/3.6. Prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja

III/4. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov
III/4.1. Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
III/4.2. Usmeritve za izdelavo OPPN

III/5. Posebne določbe
III/5.1. Cerkniško polje – Cerkniško jezero
III/5.2. Cerkniško polje – Območje Cerknice in Podskrajnika
III/5.3. Rakovška uvala – Območje Rakeka in Unca
III/5.4. Rakovška uvala – Rakov Škocjan
III/5.5. Vidovsko hribovje
III/5.6. Menišija

50. člen
(uporabljeni izrazi)

(1) Izrazi, uporabljeni v izvedbenem delu tega odloka, imajo naslednji pomen:
1. Skupna tlorisna površina stavbe predstavlja seštevek bruto površin vseh etaž stavbe, ki so v celoti nad terenom.
2. Delež zelenih površin je razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in celotno površino parcele, namenjene gradnji (ali 

območja, ki se ureja z OPPN). Za odprte bivalne površine se štejejo zelene površine, na katerih je možno zasaditi avtohtono 
debelno vegetacijo in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju ali skupni rabi prebivalcev objekta, ki ne služijo kot 
prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (dostopi, dovozi, parkirna mesta, prostori za ekološke otoke). V okviru 
minimalnega deleža zelenih površin pri pretežno stanovanjskih objektih je potrebno zagotoviti najmanj 50 % površin na raščenem 
terenu in največ 50 % tlakovanih površin, ki ne služijo kot prometne ali komunalne funkcionalne površine. Tlakovanih površin je 
lahko izjemoma tudi več, če gre za ureditev trga ali večnamenske ploščadi, vendar ne več kot 70 %.

3. Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji (ali območja, ki se ureja z OPPN) se določi kot razmerje med zazidano 
površino in celotno površino parcele, namenjene gradnji (ali območja, ki se ureja z OPPN).

4. Funkcionalno drevo je drevo z obsegom debla najmanj 18–20 cm na višini 1 m od tal po saditvi in z višino spodnjega 
dela krošnje najmanj 2,5 m nad tlemi.

5. Gozdni prostor je gozd oziroma gozdno zemljišče in negozdno zemljišče, ekološko oziroma funkcionalno povezano z 
gozdom. Gozdni prostor je določen v gozdnogospodarskih načrtih.

6. Grajeno območje kmetije se opredeli tako, da se z ravnimi črtami povežejo v vseh smereh najbolj izpostavljeni deli stavb 
in gospodarskih poslopij kmetije (štejejo se zahtevni in manj zahtevni objekti) oziroma njihovih parcel, namenjenih gradnji (če 
so določene), in sicer ne glede na to, ali preko takega območja poteka javna cesta ali ne.

7. Kap je najnižji del strehe.
8. Odmik od parcelnih meja ali med posameznimi objekti se meri od najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom, v 

kolikor ni s posameznimi členi tega odloka določeno drugače. Določilo prejšnjega stavka ne velja za napušče, nadstreške in 
balkone, ki od ravnine fasade ne segajo za več kot 1 meter. V takšnih primerih se odmiki merijo od ravnine fasade.

9. Parcela, namenjena gradnji je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji 
oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena 
ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.

10. Praviloma: izraz pomeni, da je treba upoštevati določila odloka in če to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni mo-
žno, je treba odstopanja od določil tega odloka obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg 
v prostor oziroma v postopku priprave OPPN.

11. Raščen teren so površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in po-
nikanja vode.

12. Sestavljen tloris je tloris, pri katerem so na osnovni tloris dodani ali odvzeti volumni (npr. tloris v obliki črk L ali U).
13. Zelena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z vegetacijskim slojem.
(2) Uporabljeni izrazi, katerih pomen ni izrecno določen v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga na dan uveljavitve tega 

odloka določajo predpisi s področja urejanja prostora in graditve objektov.

III/1. Enote urejanja prostora

51. člen
Celotno območje občine je razdeljeno na enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP), ki se ponekod delijo še na manjša 

območja (v nadaljevanju: podEUP). Posamezna EUP oziroma podEUP je zaključeno območje, za katero so določeni namenska 
raba, prostorski izvedbeni pogoji in obveznost izdelave OPPN.
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52. člen
Preglednica 5: Prikaz členitve občine na EUP in podEUP
1 – oznaka enote urejanja prostora (EUP);
2 – oznaka manjšega območja znotraj enote urejanja prostora (podEUP);
3 – podrobnejša namenska raba prostora (57. in 58. člen odloka);
4 – obveznost izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta:

OPPN – izdelan,
OPPN* – predviden;

5 – površina EUP ali podEUP v ha;
6 – oznaka urbanističnega tipa (61. člen odloka);
7 – oznaka arhitekturnih tipov (63. člen odloka);
8 – maksimalni faktor zazidanosti oziroma (pri EUP in podEUP z namensko rabo SP) maksimalna zazidana površina (62. člen 

odloka);
9 – minimalni delež zelenih površin v % (62. člen odloka);
10 – maksimalna etažnost oziroma višina stavb (63. člen odloka):

(K) – klet,
P – pritličje,
1 – število etaž nad pritličjem,
M – mansarda,

11 – navedba člena, v katerem so za EUP oziroma podEUP podane usmeritve za izdelavo OPPN ali posebne določbe;
12 – 15 – opredelitev obveznosti priključevanja na posamezna omrežja gospodarske javne infrastrukture (80. in 81. člen odloka):

12 – prometno omrežje,
13 – vodovodno omrežje,
14 – kanalizacijsko omrežje,
15 – elektroenergetsko omrežje;

0 – priključevanje ni obvezno,
1 – obvezno priključevanje na obstoječe omrežje,
2 – obvezno priključevanje na predvideno omrežje.

/ – vrednost kazalca za EUP oziroma podEUP ni relevantna oziroma ni posebej omejena z določilom v tej preglednici
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNIŠKO JEZERO

odprti prostor

CJ 01

CJ 01/1

K1 / 620,11 / / / / / 150. člen / / / /

K2 / 2610,48 / / / / / 150. člen / / / /

G / 239,12 / / / / / 150. člen / / / /

CJ 01/2

K1 / 200,20 / / / / / / / / / /

K2 / 361,79 / / / / / / / / / /

G / 2437,98 / / / / / / / / / /

CJ 01/3

K1 / 121,49 / / / / / / / / / /

K2 / 43,94 / / / / / / / / / /

G / 24,79 / / / / / / / / / /

CJ 01/4

K1 / 23,43 / / / / / / / / / /

K2 / 14,92 / / / / / / / / / /

G / 1,18 / / / / / / / / / /

CJ 01/5

K1 / 8,83 / / / / / / / / / /

K2 / 46,86 / / / / / / / / / /

G / 2,60 / / / / / / / / / /

CJ 01/6 K1 / 14,98 / / / / / / / / / /

CJ 02
/ K2 / 8,40 / / / / / / / / / /

/ G / 54,54 / / / / / / / / / /

CJ 03
CJ 03/1 K2 / 1,40 / / / / / 151. člen / / / /

CJ 03/2 G / 220,19 / / / / / 151. člen / / / /

CJ 04 / G / 37,64 / / / / / 151. člen / / / /

Bločice

BL 01
BL 01/1 SKs / 6,55 U1/1/3

A1/1/1
0,45 20

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 1 1

A4/1 (K) + P

BL 01/2 CDv / 0,16 U1/1/3 A3 0,5 10 / / 1 1 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

BL 02 / SKs / 2,87 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

152. člen 1 1 1 1
A4/1 (K) + P

BL 03 / CDp / 0,46 U1/2/3
A1/1/2

0,4 15
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 1 1
A4/2 (K) + P

BL 04
BL 04/1 SS OPPN* 1,57 U2/2 A5 101. člen 2 2 2 1
BL 04/2 ZS / 0,39 U/1/3/2 A3 0,2 / (K) +P / 1 1 1 1

Bloška Polica

BP 01
BP 01/1 SKs / 5,01 U1/2/2

A1/1/1
0,4 30

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 2 1

A4/1 (K) + P
BP 01/2 CDv / 0,09 U1/2/2 A3 0,45 15 / / 1 1 2 1

BP 02
BP 02/1 CUv / 1,04 U1/2/2

A1/1/1
0,45 15

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 2 1

A4/1 (K) + P

BP 02/2 SKs / 0,94 U1/2/3
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

BP 03 / SS / 1,34 U1/2/3 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
BP 04 / SS OPPN* 2,84 U2/2 A5 102. člen 2 2 2 1

BP 05 / CDp / 0,56 U/1/3/2
A3

0,4 15
(K) + P + 2

/ 1 2 2 1
A4/2 (K) + P

BP 06 / Ak / 0,21 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 0 0 1
A4/1 (K) + P

BP 07 / BTk / 0,01 U1/4 A3 0,35 15 (K) +P + M 153. člen 1 0 0 1

BP 08
BP 08/1 f / 83,47 / A3 / / / / / / / /
BP 08/2 G / 9,81 / / / / / 154. člen / / / /

Dolenja vas

DV 01 / CUv / 3,46 U1/1/2
A1/1/1

0,45 10
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 1 1
A4/1 (K) + P

DV 02 / SKs / 5,71 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

155. člen 1 1 1 1
A4/1 (K) + P

DV 03 / O / 0,77 U1/3/2
A4/2 

/ / / / 1 1 1 1
A4/3

DV 04 / SS / 0,26 U1/2/2 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M 155. člen 1 1 1 1

DV 05
DV 05/1 CDv / 0,14 U1/4 A3 0,45 15 / / 1 1 2 1
DV 05/2 SS / 0,15 U1/4 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M 156. člen 1 1 2 1

DV 06 / SKs / 9,38 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

157. člen 1 1 1 1
A4/1 (K) + P

DV 07 / SKs / 4,39 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 1 1
A4/1 (K) + P

DV 08 / SS / 4,33 U1/3/1 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M 155. člen 1 1 1 1

DV 09 / CDp / 1,29 U1/2/1
A1/1/1

0,4 15
(K) + P + 1 + M

158. člen 1 1 1 1
A4/1 (K) + P

DV 10 / SS / 1,76 U1/2/2 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M 155. člen 1 1 1 1
DV 11 / SS / 0,15 U1/2/2 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M 159. člen 1 1 1 1
DV 12 / ZS / 0,65 U1/3/2 A3 0,2 / (K) + P 160. člen 1 1 0 1
Dolenje Jezero

DJ 01
DJ 01/1 CUv

OPPN*
14,54

U2/2 A5 103. člen 1 1 2 1DJ 01/2 CDv 0,09
DJ 01/3 CUv 0,21

DJ 02
DJ 02/1 POm / 0,33 / / / / / 161. člen 1 1 0 1
DJ 02/2 BTk / 0,05 U1/3/2 A3 0,35 15 (K) + P + 1 + M 161. člen 1 1 0 1
DJ 02/3 PC / 0,12 U1/3/2 A3 / / / 161. člen 1 0 0 1

DJ 03 / BTk OPPN 0,08 U2/2 A5 veljavni OPPN 0 0 0 1
DJ 05 / BTk OPPN* 0,11 U2/2 A5 104. člen 1 1 0 1
DJ 06 / CDp OPPN* 0,13 U2/2 A5 103. člen 1 1 2 1
Gorenje Jezero

GJ 01
GJ 01/1 SKs / 2,01 U1/1/1

A1/1/1
0,45 20

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 0 1

A4/1 (K) + P
GJ 01/2 ZDs / 0,37 U1/1/1 A4/1 0,2 / (K) + P / 1 1 0 1
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GJ 02
GJ 02/1 CDv / 0,05 U1/2/2 A3 0,45 15 / / 1 1 0 1

GJ 02/2 SKs / 0,38 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

GJ 03
GJ 03/1 SKs / 0,72 U1/2/3

A1/1/1
0,4 30

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 0 1

A4/1 (K) + P
GJ 03/2 ZDs / 0,23 U1/2/3 A4/1 0,2 / (K) + P / 1 1 0 1

GJ 04
GJ 04/1 SKs / 2,29 U1/2/3

A1/1/1 
0,4 30

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 0 1

A4/1 (K) + P

GJ 04/2 CUv / 0,39 U1/2/2
A3

0,45 10
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/2 (K) + P

GJ 05 / SS / 1,60 U1/2/3
A1/1/1

0,35 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

GJ 06 / SKs / 0,88 U1/2/3
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

GJ 07 / SP / 7,81 U1/3/1 A1/2 90 m2 / (K) + P + M / 1 0 0 1

GJ 08
GJ 08/1 SS / 0,19 U1/2/3 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 0 0 1
GJ 08/2 SS OPPN* 1,29 U2/2 A5 105. člen 2 2 0 1

GJ 09 / LN / 1,89 U1/3/2 A4/2 / / (K) + P 162. člen 1 0 0 1

GJ 10
GJ 10/1 BTk / 0,20 U1/4 A1/1/1 0,35 15 (K) + P + 1 + M / 1 0 0 1

GJ 10/2 Ak / 0,23 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 0 0 1
A4/1 (K) + P

Goričice

GI 01
GI 01/1 SKs / 2,33 U1/2/1

A1/1/1
0,4 30

(K) + P + 1 + M 
163. člen 1 1 0 1

A4/1 (K) + P
GI 01/2 ZDs / 0,72 U1/2/1 A4/1 0,2 / (K) + P 163. člen 1 1 0 1

GI 03 / SKs / 6,09 U1/2/3
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

163. člen 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

GI 04
GI 04/1 SS / 4,75 U1/2/3 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M 163. člen 1 0 0 1
GI 04/2 SS / 1,84 U1/2/3 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M 163. člen 2 2 0 1

GI 05 / SP / 0,04 U1/4 A1/2 90 m2 / (K) + P + M / 1 0 0 1
Grahovo

GR 01
GR 01/1 SKs / 3,95 U1/1/2

A1/1/1
0,45 20

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 1 1

A4/1 (K) + P
GR 01/2 ZDs / 0,78 U1/1/2 A4/1 0,2 / (K) + P / 1 1 1 1

GR 02
GR 02/1 CUv / 2,03 U1/2/2

A1/1/1
0,45 15

(K) + P + 1+ M
/ 1 1 1 1A3

A4/1 (K) + P

GR 02/2 CUv / 1,74 U1/2/2
A1/1/1

0,45 15
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 1 1
A4/1 (K) + P

GR 03
GR 03/1 SKs / 3,76 U1/1/3

A1/1/1
0,45 20

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 1 1

A4/1 (K) + P
GR 03/2 ZDs / 0,20 U1/1/3 A4/1 0,2 / (K) + P / 1 1 1 1

GR 04
GR 04/1 SKs / 3,50 U1/2/1

A1/1/1
0,4 30

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 1 1

A4/1 (K) + P
GR 04/2 ZDs / 0,42 U1/2/1 A4/1 0,2 / (K) + P / 1 1 1 1

GR 05 / SKs / 0,51 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 1 1
A4/1 (K) + P

GR 06
GR 06/1 SKs / 1,62 U1/2/2

A1/1/1
0,4 30

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 1 1

A4/1 (K) + P
GR 06/2 CDp / 0,25 U1/2/2 A3 0,4 15 (K) + P + 2 / 1 1 1 1

GR 07 / SKs / 0,56 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 1 1
A4/1 (K) + P

GR 08 / SS / 0,82 U1/2/3 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1

GR 09 / SKs / 1,10 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 1 1
A4/1 (K) + P

GR 10 / SS / 1,64 U1/2/3 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1
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GR 11 / PC / 0,29 / / / / / / / / / /

GR 12 / CDi / 1,72 U1/3/2
A3

0,4 25 11 m 164. člen 1 1 1 1
A4/3

GR 13 / SS / 0,97 U1/3/1 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1
GR 14 / SS / 0,33 U1/2/3 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1
GR 15 / SS / 2,81 U1/2/3 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1

GR 16 / SKs / 1,42 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 1 1
A4/1 (K) + P

GR 17 / SKs / 0,34 U1/2/3
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 1 1
A4/1 (K) + P

GR 18 / SKs / 0,48 U1/2/3
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 1 1
A4/1 (K) + P

GR 19 / SS OPPN* 4,18 U2/2 A5 106. člen 2 2 2 2
GR 20 / SS OPPN* 11,63 U2/2 A5 107. člen 2 2 2 2
GR 21 / ZK / 0,39 U1/3/2 A3 / / (K) + P + M / 1 1 0 1

GR 22
GR 22/1 BTn / 0,27 U1/2/2 A3 0,3 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 0 1
GR 22/2 POm / 0,32 / / / / / 165. člen 1 1 0 1

GR 23 / PC OPPN* 0,34 U2/2 A5 107. člen / / / /
GR 24 / PC OPPN* 0,25 U2/2 A5 107. člen / / / /
Laze pri Gorenjem Jezeru

LA 01 / SKs / 2,39 U1/1/3
A1/1/1

0,45 20
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

LA 02 / CDv / 0,03 U1/4 A3 0,45 15 / / 1 1 0 1
Lipsenj

LI 01 / SKs / 3,21 U1/1/3
A1/1/1

0,45 20
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

LI 02 / SKs / 1,69 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

LI 03 / SKs / 3,38 U1/2/3
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

LI 04 / As / 0,15 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1

LI 05 / Ak / 0,05 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

LI 06 / Ak / 0,43 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

166. člen 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

LI 07 / As / 0,29 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

167. člen 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

LI 08
LI 08/1 SKs / 1,01 U1/2/3

A1/1/1
0,4 30

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 0 1

A4/1 (K) + P
LI 08/2 CDv / 0,07 U1/2/3 A3 0,45 15 / / 1 1 0 1

LI 09 / SKs OPPN* 3,66 U2/2 A5 108. člen 2 2 2 1

LI 10 / Ak / 0,73 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

LI 11 / Ak / 1,11 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 0 0 1
A4/1 (K) + P

LI 12 / Ak / 0,37 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

168. člen 1 0 0 1
A4/1 (K) + P

Martinjak

MR 01

MR 
01/1 CUv / 3,59 U1/1/2

A1/1/1
0,5 10

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 2 1

A4/1 (K) + P
MR 
01/2 ZDs / 1,13 U1/1/2 A4/1 0,2 / (K) + P / 1 1 2 1

MR 
01/3 ZDs / 1,12 U1/1/2 A4/1 0,2 / (K) + P / 1 1 2 1

MR 02 / SKs / 2,47 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

MR 03 / SKs / 1,87 U1/2/3
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P
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MR 04 / SS / 1,87 U/1/2/3 A1/1/3 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 2 2 2 1

MR 05

MR 
05/1 CUu

OPPN*
3,14

U2/2 A5 109. člen 2 2 2 2
MR 
05/2 ZDd 0,32

MR 
05/3 CUu / 0,44 U1/3/2 A3 0,45 15 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 2

MR 06 / CDv / 0,31 U1/2/2 A3 0,45 15 / / 1 1 2 1
MR 07 / SS / 6,38 U1/2/3 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M 169. člen 1 1 2 1

MR 08 / SKs / 1,57 U1/2/3
A1/1/2 

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

MR 09 / BTn OPPN* 4,89 U2/2 A5 110. člen 2 2 2 2

MR 10

MR 
10/1 SKs / 1,32 U1/2/2

A1/1/1 
0,4 30

(K) + P + 1 + M
170. člen 1 1 2 1

A4/1 (K) + P

MR 
10/2 SKk / 0,26 U1/2/2

A1/1/1
0,4 30

(K) + P + 1 + M
171. člen 1 1 2 1

A4/1 (K) + P
Otok

OT 01 / SKs / 3,81 U1/1/3
A1/1/1

0,45 20
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

OT 02 / CDv / 0,11 U1/4 A3 0,45 15 / / 1 1 0 1
OT 03 / As / 0,08 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M 172. člen 1 1 0 1
Zelše

ZE 01 / SKs / 4,84 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

ZE 02 / SKs / 1,78 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

ZE 03
ZE 03/1 SKs / 2,23 U1/2/3

A1/1/1
0,4 30

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 2 1

A4/1 (K) + P
ZE 03/2 BTk / 0,11 U1/2/3 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1

ZE 04 / CDv / 0,04 U1/4 A3 0,45 15 / / 1 0 0 1
Žerovnica

ŽE 01
ŽE 01/1 CUv

OPPN*
5,71

U2/2 A5 111. člen 1 1 2 1
ŽE 01/2 ZDs 2,27

ŽE 02
ŽE 02/1 SKs / 2,32 U1/2/1

A1/1/1 
0,4 30

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 2 1

A4/1 (K) + P
ŽE 02/2 ZDd / 0,15 / / / / / / / / / /

ŽE 03 / CDv / 0,15 U1/2/3 A3 0,45 15 / / 1 1 2 1
ŽE 04 / ZDd / 0,83 / / / / / / / / / /

ŽE 05 / CUv / 1,96 U1/2/1
A1/1/1

0,45 15
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

ŽE 06 / SS OPPN* 1,41 U2/2 A5 112. člen 1 1 2 1
ŽE 07 / SS / 0,25 U1/2/2 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1

ŽE 08 / Ak / 0,84 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

173. člen 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

ŽE 09 / Ak / 1,76 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M 173. člen 1 1 0 1
ŽE 10 / As / 0,34 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 0 1

ŽE 11 / Ak / 0,52 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

174. člen 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNICA – PODSKRAJNIK
odprti prostor

CP 01
/ K1 / 62,88 / / / / / / / / / /
/ K2 / 123,48 / / / / / / / / / /
/ G / 162,83 / / / / / / / / / /

CP 02
/ K2 / 6,40 / / / / / / / / / /
/ G / 0,35 / / / / / / / / / /
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Cerknica

CE 01
CE 01/1

CUu
OPPN

12,16
U2/2 A5 veljavni OPPN 1 1 1 1

VC 0,59
CE 01/2 CUu OPPN* 0,65 U2/2 A5 113. člen 1 1 1 1

CE 02
CE 02/1 CUv / 2,23 U1/2/2

A1/1/1 
0,45 15

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 1 1

A4/1 (K) + P
CE 02/2 CUu / 0,27 U1/2/2 A2 0,45 15 (K) + P + 3 / 1 1 1 1

CE 03
CE 03/1 CUu / 0,36 U1/2/2 A3 0,45 15 (K) + P + 2 / 1 1 1 1
CE 03/2 SS / 3,75 U1/2/2 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1

CE 04
CE 04/1 CUu / 0,64 U1/2/2 A1/1/2 0,45 15 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1
CE 04/2 SS / 1,27 U1/3/1 A2 0,25 15 (K) + P + 3 / 1 1 1 1

CE 05 / CUu / 0,57 U1/3/2 A3 0,45 15 (K) + P + 3 175. člen 1 1 1 1

CE 06
CE 06/1 VC / 0,12 / / / / / / / / / /
CE 06/2 ZDd / 0,15 / / / / / 176. člen / / / /
CE 06/3 ZDd / 0,02 / / / / / 176. člen / / / /

CE 07 / SS / 1,51 U1/2/2 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M 177. člen 1 1 1 1
CE 08 / SS / 0,48 U1/2/2 A2 0,25 15 (K) + P + 3 / 1 1 1 1
CE 09 / SS / 1,00 U1/1/2 A1/1/1 0,4 25 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1
CE 10 / SS / 2,19 U1/1/2 A1/1/1 0,4 25 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1

CE 11
CE 11/1 SS / 0,45 U1/3/1 A2 0,25 15 (K) + P + 3 178. člen 1 1 1 1
CE 11/2 SS OPPN 0,97 U2/2 A5 veljavni OPPN 1 1 1 1

CE 12
CE 12/1 CDi / 1,15 U1/3/2 A3 0,4 25 (K) + P + 2 / 1 1 1 1
CE 12/2 CDz / 0,91 U1/3/2 A3 0,4 25 (K) + P + 2 / 1 1 1 1

CE 13 / CDp / 1,51 U1/2/2
A1/1/3

0,4 15
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 1 1
A4/2 (K) + P

CE 14 / CUu / 1,17 U1/3/2 A3 0,45 15 (K) + P + 4 179. člen 1 1 1 1
CE 15 / CUu OPPN* 8,99 U2/2 A5 114. člen 1 1 1 1
CE 16 / CUu OPPN* 1,14 U2/2 A5 115. člen 1 1 1 1

CE 17 / CUu / 1,17 U1/3/2
A1/1/3 

0,45 15 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1A2
A3

CE 18 / CUu OPPN* 1,84 U2/2 A5 116. člen 1 1 1 1
CE 19 / SS / 0,72 U1/3/1 A2 0,25 15 (K) + P + 2 / 1 1 1 1

CE 20 / SKs / 1,62 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 1 1
A4/1 (K) + P

CE 21
CE 21/1 SS / 1,10 U1/2/2 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1
CE 21/2 POm / 0,06 / / / / / / 1 1 1 1

CE 22 / SS / 2,34 U1/3/1 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1
CE 23 / SS / 1,78 U1/3/1 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1

CE 24

CE 24/1 CDi / 1,39 U1/3/2
A3

0,4 25 11 m / 1 1 1 1
A4/3

CE 24/2 CDi / 1,45 U1/3/2
A3

0,4 25 11 m / 1 1 1 1
A4/3

CE 24/3 CDi OPPN* 1,32 U2/2 A5 117. člen 1 1 1 1
CE 25 / ZK OPPN 3,44 U2/2 A5 veljavni OPPN 1 1 1 1

CE 26

CE 26/1 SS / 9,42 U1/3/1 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1
CE 26/2 ZDd / 0,50 / / / / / / / / / /
CE 26/3 ZDd / 0,21 / / / / / / / / / /
CE 26/4 ZDd / 0,30 / / / / / / / / / /

CE 27 / BD / 1,90 U1/3/2 A3 0,45 15 11 m 180. člen 1 1 1 1
CE 28 / SS / 3,70 U1/2/3 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1
CE 29 / SS / 1,38 U1/2/3 A2 0,25 20 (K) + P + 2 / 1 1 1 1
CE 30 / ZDd / 1,55 / / / / / 181. člen / / / /

CE 31
CE 31/1 CDp OPPN 0,38 U2/2 A5 veljavni OPPN 1 1 1 1
CE 31/2 BTn OPPN* 2,31 U2/2 A5 118. člen 2 2 2 2

CE 32
CE 32/1 SS / 16,45 U1/3/1 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1
CE 32/2 ZS / 0,42 U/1/3/2 A3 0,2 / (K) + P / 1 1 1 1

CE 33 / SS / 0,73 U1/2/3 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1
CE 34 / SS OPPN* 2,73 U2/2 A5 119. člen 2 2 2 1
CE 35 / SS / 4,52 U1/3/1 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1
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CE 36 / SB / 2,11 U/1/3/2 A3 0,4 20 (K) + P + 3 + M 182. člen 1 1 1 1

CE 37

CE 37/1 VC / 0,59 / / / / / / / / / /
CE 37/2 VC / 2,14 / / / / / / / / / /
CE 37/3 VC / 0,02 / / / / / / / / / /
CE 37/4 ZDd / 1,04 / / / / / 176. člen / / / /
CE 37/5 ZDd / 0,60 / / / / / / / / / /

CE 38 / SS OPPN 2,41 U2/2 A5 veljavni OPPN 1 1 1 1

CE 39
CE 39/1 ZS / 1,69 U1/3/2 / 0,2 / / 183. člen 0 2 0 1
CE 39/2 ZS / 0,75 U1/3/2 A3 0,2 / (K) + P + M 183. člen 2 2 2 1
CE 39/3 ZS / 0,20 U1/3/2 A3 / / (K) + P + M 184. člen 0 2 0 0

CE 40 / ZS / 3,90 U1/3/2 A3 0,2 / (K) + P + M 185. člen 1 1 1 1

CE 41
CE 41/1 SS / 1,11 U1/2/3 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M 186. člen 1 1 1 1
CE 41/2 ZDd / 0,30 / / / / / / / / / /

CE 42

CE 42/1 SKs / 7,16 U1/2/3
A1/1/1 

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 1 1
A4/1 (K) + P

CE 42/2 CDv / 0,11 U1/2/3 A3 0,45 15 / / 1 1 1 1
CE 42/3 ZDv / 0,28 / / / / / / / / / /
CE 42/4 ZDv / 0,42 / / / / / / / / / /
CE 42/5 ZDv / 0,81 / / / / / / / / / /

CE 43
CE 43/1 SS / 0,63 U1/2/3 A1/1/3 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1
CE 43/2 SS / 1,08 U1/2/3 A1/1/3 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 2 2 2 1
CE 43/3 ZDd 0,13 / / / / / / / / / /

CE 44 / SS / 0,98 U1/3/1 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1
CE 45 / SS / 1,23 U1/2/3 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1
CE 46 / SS OPPN* 3,13 U2/2 A5 120. člen 2 2 2 2

CE 47
CE 47/1 SS / 1,92 U1/2/2 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1

CE 47/2 CDp / 0,27 U1/2/2
A1/1/3

0,4 15
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 1 1
A4/2 (K) + P

CE 48 / SS / 2,70 U1/2/3 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1
CE 49 / SS / 2,10 U1/2/3 A1/1/3 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1

CE 50
CE 50/1 SS / 6,13 U1/2/3 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1
CE 50/2 SS / 0,14 U1/2/3 A2 0,3 15 (K) + P + 2 / 1 1 1 1
CE 50/3 ZDv / 0,32 / / / / / / / / / /

CE 51
CE 51/1 SS / 1,69 U1/3/1 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1
CE 51/2 SS / 1,38 U2/1 A1/1/3 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1
CE 51/3 SS / 1,03 U1/3/1 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1

CE 52 / SS OPPN 1,41 U2/2 A5 veljavni OPPN 2 2 2 2

CE 53
CE 53/1 SS

OPPN*
21,02 U2/2 A5 121. člen 2 2 2 2

CE 53/2 ZS 1,41 U2/2 A5 121. člen 2 2 2 2

CE 54
CE 54/1 PC

OPPN*
5,98

U2/2 A5 122. člen 2 2 2 2
CE 54/2 POp 0,28

CE 55 / K1 / 5,64 / / / / / / / / / /
CE 56 / SS OPPN* 0,86 U2/2 A5 123. člen 2 2 2 1
CE 57 / ZS / 0,67 U1/3/2 A3 0,2 / (K) + P 187. člen 1 1 1 1
CE 58 / As / 0,16 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1
CE 59 / O / 0,10 U1/3/2 A4/2 / / / / 1 1 1 1
CE 60 / As / 0,06 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1
CE 61 / K1 / 2,67 / / / / / / / / / /
CE 62 / G / 0,08 / / / / / / / / / /
Podskrajnik
PO 01 / SS / 5,92 U1/2/2 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M 188. člen 1 1 2 1

PO 02
PO 02/1 SS / 0,84 U1/2/2 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
PO 02/2 CDp / 0,40 U1/2/2 A3 0,4 15 (K) + P + 2 / 1 1 2 1

PO 04 / CDp / 1,84 U1/2/2 A3 0,35 30 (K) + P + 1 + M 189. člen 1 1 1 1

PO 05

PO 05/1 IG / 19,38 U1/3/1
A3

0,65 10 11 m / 1 1 1 1
A4/3

PO 05/2 IG / 0,16 U1/3/1
A3

0,65 10 11 m 190. člen 1 1 1 1
A4/3

PO 05/3 IG / 0,25 U1/3/1
A3

0,65 10 11 m 190. člen 1 1 1 1
A4/3



Stran 4946 / Št. 48 / 26. 6. 2012 Uradni list Republike Slovenije

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PO 06
PO 06/1 IG / 8,45 U1/3/1

A3
0,65 10 11 m / 1 1 1 1

A4/3
PO 06/2 PC / 0,48 / / / / / / / / / /

PO 07
PO 07/1 LN OPPN* 4,98 U2/2 A5 124. člen 2 0 0 2
PO 07/2 IG OPPN* 3,27 U2/2 A5 125. člen 2 2 2 2

PO 08 / PC OPPN* 4,91 U2/2 A5 126. člen / / / /
PO 09 / IG OPPN* 2,90 U2/2 A5 127. člen 2 2 2 2
PO 10 / IG OPPN* 5,51 U2/2 A5 128. člen 2 2 2 2
PO 11 / IG OPPN 6,12 U2/2 A5 veljavni OPPN 2 2 2 2
PO 12 / IG OPPN 5,31 U2/2 A5 veljavni OPPN 2 2 2 2

PO 13 / IG / 16,38 U1/3/1
A3

0,65 10 11 m / 1 1 1 1
A4/3

PO 15 / ZS OPPN* 33,87 U2/2 A5 129. člen 2 2 2 2

PO 16
PO 16/1 E / 2,58 U1/3/2 A4/2 / / 191. člen 1 0 0 1
PO 16/2 PC / 0,10 / / / / / / / / /
PO 16/3 E / 0,58 U1/3/2 A4/2 / / 191. člen 1 0 0 1

PO 20 / PC / 0,43 / / / / / / / / /
PO 21 / IK OPPN* 1,51 U2/2 A5 130. člen 2 2 2 2

NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKEK – UNEC
odprti prostor

RK 01
/ K1 / 26,57 / / / / / / / / / /
/ K2 / 191,98 / / / / / / / / / /
/ G / 275,79 / / / / / / / / / /

RK 02
/ K2 / 10,64 / / / / / / / / / /
/ G / 14,18 / / / / / / / / / /

RK 03
/ K1 / 15,30 / / / / / / / / / /
/ K2 / 149,57 / / / / / / / / / /
/ G / 74,00 / / / / / / / / / /

RK 04
/ K2 / 13,93 / / / / / / / / / /
/ G / 7,02 / / / / / / / / / /

RK 05
/ K1 / 156,86 / / / / / / / / / /
/ K2 / 259,65 / / / / / / / / / /
/ G / 57,82 / / / / / / / / / /

RK 06 / G / 16,22 / / / / / / / / / /
RK 07 / K2 / 0,26 / / / / / / / / / /
RK 08 / K2 / 0,35 / / / / / / / / / /
RK 09 / G / 12,18 / / / / / / / / / /

RK 10 / PC / 49,03 U1/3/2
A4/2 

/ / 11 m / / / / /
A4/3

RK 11 / PŽ / 10,36 U1/3/2
A4/2

/ / 11 m / / / / /
A4/3

RK 12 / PŽ / 14,15 U1/3/2
A4/2

/ / 11 m / / / / /
A4/3

RK 13 / PŽ / 12,44 U1/3/2
A4/2

/ / 11 m / / / / /
A4/3

Ivanje Selo

IS 01 / SKk / 5,02 U1/1/1
A1/1/1

0,45 20
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

IS 02 / SKs / 4,07 U1/2/3
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

IS 03

IS 03/1 SKs / 3,57 U1/2/3
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

IS 03/2 CDp / 0,22 U1/2/2
A1/1/1

0,4 15
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/2 (K) + P

IS 03/3 CDp / 0,66 U1/2/2
A1/1/1

0,3 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

IS 04 / CDv / 0,12 U1/4 A3 0,45 15 / / 1 1 0 1

IS 05
IS 05/1 SS / 0,78 U1/2/3 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
IS 05/2 SS / 0,75 U1/2/3 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M 192. člen 2 2 2 1
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IS 06
IS 06/1 SKs / 5,44 U1/2/2

A1/1/1
0,4 30

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 2 1

A4/1 (K) + P

IS 06/2 SKs / 0,20 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

192. člen 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

IS 07
IS 07/1 SKs / 2,47 U1/2/3

A1/1/1
0,4 30

(K) + P + 1 + M
/ 2 2 2 1

A4/1 (K) + P

IS 07/2 SKs / 0,86 U1/2/3
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

IS 08 / As / 0,06 U1/4 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 0 0 1
IS 09 / As / 0,07 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M / 1 0 0 1
IS 10 / As / 0,10 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M / 1 0 0 1
IS 11 / As / 0,09 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 0 1
IS 12 / BTk / 0,03 U1/4 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 0 1
IS 13 / As / <0,01 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 0 1
Rakek

RA 01

RA 01/1 CUv / 8,00 U1/1/1
A1/1/1

0,5 10
(K) + P + 1 + M

193. člen 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

RA 01/2 CDv / 0,28 U1/1/1 A3 0,5 20 / / 1 1 2 1
RA 01/3 ZDs / 1,28 U1/1/1 A4/1 0,2 / (K) + P / 1 1 2 1
RA 01/4 ZDs / 0,59 U1/1/1 A4/1 0,2 / (K) + P / 1 1 2 1
RA 01/5 ZDs / 0,34 U1/1/1 A4/1 0,2 / (K) + P / 1 1 2 1

RA 02
RA 02/1 SS / 1,23 U1/2/2 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
RA 02/2 ZDs / 0,13 U1/2/2 A4/1 0,2 / (K) + P / 1 1 2 1

RA 03 / CUu / 0,87 U1/1/2 A3 0,5 10 (K) +P + 2 194. člen 1 1 2 1

RA 04

RA 04/1 POp / 0,77 U1/3/2 A3 0,6 / (K) +P + 3 / 1 1 2 1
RA 04/2 POm / 0,69 U1/3/2 A3 0,5 / (K) +P + 2 195. člen 1 1 2 1
RA 04/3 POp / 0,96 U1/3/2 A3 0,6 / (K) +P + 2 + M / 1 1 2 1
RA 04/4 ZDd / 0,24 / / / / / / / / / /

RA 05
RA 05/1 SKs / 2,79 U1/2/2

A1/1/1
0,4 30

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 2 1

A4/1 (K) + P
RA 05/2 ZDs / 0,11 U1/2/2 A4/1 0,2 / (K) + P / 1 1 2 1

RA 06 / ZK / 1,41 U1/3/2 A3 / / (K) +P + M / 1 1 2 1

RA 07 / SKs / 3,00 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

RA 08 / SS / 0,66 U1/2/3 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
RA 09 / SS / 1,56 U1/2/3 A1/1/3 0,35 30 (K) + P + 1 + M 196. člen 1 1 2 1

RA 10
RA 10/1 CDp / 0,58 U1/2/2

A1/1/3
0,4 15

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 2 1

A4/2 (K) + P
RA 10/2 SS / 0,19 U1/2/2 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1
RA 10/3 ZDd / 0,08 / / / / / / / / / /

RA 11 / O / 0,63 U1/3/2 A4/2 / / / / 1 1 1 1
RA 12 / SS / 1,31 U1/2/3 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1

RA 13
RA 13/1 CUu OPPN* 2,10 U2/2 A5 131. člen 1 1 2 1
RA 13/2 ZDd / 0,28 / / / / / / / / / /

RA 14 / CUu / 1,64 U1/2/2 A3 0,45 15 (K) + P + 2 / 1 1 1 1
RA 15 / SS / 5,98 U1/3/1 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M 197. člen 1 1 1 1
RA 16 / SS / 2,60 U1/3/1 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1
RA 17 / SS / 0,79 U1/3/1 A2 0,25 15 (K) + P + 2 + M / 1 1 1 1
RA 18 / CDp / 0,47 U1/2/2 A3 0,4 15 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
RA 19 / SS / 1,42 U1/2/2 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1

RA 20
RA 20/1 SS / 0,91 U1/3/1 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
RA 20/2 ZDd / 0,20 / / / / / / / / / /

RA 21
RA 21/1 SS / 1,12 U1/2/3 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
RA 21/2 PC / 0,08 / / / / / / / / / /

RA 22 / SS / 0,75 U1/2/2 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1
RA 23 / CUu / 0,94 U1/3/2 A3 0,45 15 (K) + P + 2 / 1 1 2 1
RA 24 / SS OPPN* 2,95 U2/2 A5 132. člen 2 2 2 2

RA 25
RA 25/1 CDi / 3,59 U1/3/2

A3
0,4 25 / / 1 1 1 1

A4/3
RA 25/2 ZS / 3,62 U1/3/2 A3 0,2 / (K) + P / 1 1 1 1
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RA 26 / SS / 7,04 U1/2/2 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M 198. člen 1 1 2 1
RA 27 / SS / 2,41 U1/2/3 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
RA 28 / SS / 7,99 U1/3/1 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
RA 29 / SS / 1,57 U1/2/3 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1

RA 30
RA 30/1 SS / 4,51 U1/2/3 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1

RA 30/2 BTn / 0,22 U1/2/3
A1/1/2

0,4 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
A3

RA 31 / CDp / 0,26 U1/2/2 A3 0,4 15 (K) + P + 1 / 1 1 2 1
RA 32 / SS OPPN* 10,63 U2/2 A5 133. člen 2 2 2 2
RA 33 / SS OPPN 3,69 U2/2 A5 veljavni OPPN 1 1 1 1

RA 34
RA 34/1 SS

OPPN*
7,17

U2/2 A5 134. člen 2 2 2 2
RA 34/2 ZS 1,29

RA 35 / SS / 0,45 U1/2/2 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1

RA 36
RA 36/1 SKs / 1,88 U1/2/2

A1/1/1
0,4 30

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 2 1

A4/1 (K) + P
RA 36/2 SS / 0,38 U1/2/2 A2 0,25 15 (K) + P + 3 / 1 1 2 1
RA 36/3 ZDv / 0,86 / / / / / / / / / /

RA 37 / SS / 4,08 U1/2/3 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1

RA 38
RA 38/1 SS / 4,38 U1/2/3 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
RA 38/2 ZDv / 0,68 / / / / / / / / /

RA 39
RA 39/1 SS / 4,59 U1/2/2 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
RA 39/2 ZDd / 0,61 / / / / / / / / / /

RA 40 / ZDd / 2,75 / / / / / / / / / /
RA 41 / SS OPPN* 2,80 U2/2 A5 135. člen 2 2 2 2
RA 42 / SS / 1,72 U1/2/3 A1/1/3 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1

RA 43
RA 43/1 SS / 2,58 U1/2/3 A1/1/3 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
RA 43/2 ZDv / 0,77 / / / / / / / / / /

RA 44 / SS / 3,88 U1/2/2 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
RA 45 / SS / 1,81 U1/2/2 A1/1/3 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
RA 46 / ZS / 0,60 U1/3/2 A3 0,2 / (K) + P + M / 1 1 2 1

RA 47 / CDp / 2,49 U1/3/2
A3

0,4 15
(K) + P + 2 + M

199. člen 2 2 2 1
A4/2 11 m

RA 48 / CDp / 0,82 U1/2/2
A3

0,4 15
(K) + P + 1 + M

199. člen 1 2 2 1
A4/2 (K) + P

RA 49
RA 49/1 SS OPPN* 4,80

U2/2 A5 136. člen 2 2 2 1RA 49/2 ZDv OPPN* 0,14
RA 49/3 ZDv OPPN* 0,27

RA 50
RA 50/1 PŽ / 7,41 U1/3/2

A4/2
/ / (K) + P / 1 1 2 1

A4/3
RA 50/2 ZDd / 0,39 / / / / / / / / / /

RA 51 / SS OPPN* 1,29 U2/2 A5 137. člen 2 2 2 2
RA 52 / SS OPPN* 5,10 U2/2 A5 138. člen 2 2 2 2
RA 53 / POm / 0,47 U1/3/2 A3 0,2 / (K) + P 200. člen 1 0 0 1
RA 54 / CDp / 0,49 U1/2/2 A3 0,4 15 (K) + P + 1 + M 200. člen 1 1 2 1

RA 55 / Ak / 0,59 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

RA 56 / Ak / 0,99 U1/4
A1/1/1

0,45 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

RA 57 / O / 0,69 U1/3/2 A3 / / / 201. člen 1 1 2 1
RA 58 / As / 0,09 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 0 1

RA 59 / O / 3,74 U1/3/2
A4/2

/ / / 202. člen 1 2 0 1
A4/3

Slivice

SL 01
SL 01/1 SKs / 3,10 U1/1/3

A1/1/1
0,45 20

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 2 1

A4/1 (K) + P
SL 01/2 ZDs / 0,94 U1/1/3 / / / / 203. člen 1 1 2 1

SL 02 / SKs / 1,11 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

SL 03 / SS / 2,26 U1/2/2 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
SL 04 / SS / 2,15 U2/1 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 2 2 2 1
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SL 05 / SKs / 0,16 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

SL 06
SL 06/1 SKs / 3,69 U1/2/2

A1/1/1
0,4 30

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 2 1

A4/1 (K) + P
SL 06/2 ZDd / 0,29 / / / / / / / / / /

Unec

UN 01

UN 01/1 CUv / 0,35 U1/1/1 A3 0,5 10 (K) + P + 2 + M / 1 1 2 1

UN 01/2 CUv / 2,15 U1/1/1
A1/1/1

0,5 10
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

UN 01/3 ZDs / 0,30 U1/1/1 A4/1 0,2 / (K) + P / 1 1 2 1
UN 01/4 ZDs / 0,15 U1/1/1 A4/1 0,2 / (K) + P / 1 1 2 1

UN 02 / SKs / 2,21 U1/1/3
A1/1/1

0,45 20
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

UN 03 / CUu / 0,70 U1/2/1 A3 0,45 15 (K) + P + 2 / 1 1 2 1

UN 04
UN 04/1 ZK / 0,54 U1/3/2 A3 / / (K) + P + M / 1 1 2 1
UN 04/2 ZDd / 0,18 U1/2/2 A4/1 0,2 / (K) + P 204. člen 1 1 2 1

UN 05
UN 05/1 IG

OPPN*
3,72

U2/2 A5 139. člen 1 1 2 1
UN 05/2 ZDd 0,17

UN 06
UN 06/1 SS / 1,77 U2/1 A1/1/3 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 2 2 2 2
UN 06/2 ZDd / 0,11 U2/1 / / / / / / / / /

UN 07 / SKs / 3,31 U1/2/3
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

UN 08
UN 08/1 SKs / 2,38 U1/2/2

A1/1/1
0,4 30

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 2 1

A4/1 (K) + P
UN 08/2 POm / 0,21 U1/2/2 A3 0,2 / (K) + P / 1 1 2 1
UN 08/3 ZDs / 0,27 U1/2/2 A4/1 0,2 / (K) + P / 1 1 2 1

UN 09 / SKs / 3,68 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

UN 10 / SS / 2,67 U1/3/1 A1/1/3 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 2 1 1
UN 11 / SS / 0,55 U1/2/2 A1/1/3 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
UN 12 / ZDd / 0,60 / / / / / / / / / /

UN 13
UN 13/1 SS / 4,87 U1/2/2 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
UN 13/2 ZDd / 0,23 / / / / / / / / / /
UN 13/3 ZDd / 0,49 / / / / / / / / / /

UN 14
UN 14/1 SKs / 0,71 U1/2/3

A1/1/1
0,4 30

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 2 1

A4/1 (K) + P
UN 14/2 ZDd / 0,37 / / / / / / / / / /

UN 15 / SS / 0,68 U1/2/3 A1/1/3 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1

UN 16 / CDp / 0,78 U1/2/2
A3

0,4 15
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/2 (K) + P

UN 17 / SS / 5,64 U1/2/3 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
UN 18 / SS / 2,19 U1/2/2 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
UN 19 / SS / 1,66 U1/2/3 A1/1/3 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
UN 20 / As / 0,10 U1/4 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
UN 21 / As / 0,04 U1/2/2 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1

UN 22 / Ak / 0,57 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

UN 23 / SKk / 0,33 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

205. člen 2 2 0 1
A4/1 (K) + P

NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKOV ŠKOCJAN
odprti prostor

RŠ 01
RŠ 01/1

K2 / 21,86 / / / / / 206. člen / / / /
G / 130,51 / / / / / 206. člen / / / /

RŠ 01/2
K2 / 15,88 / / / / / / / / / /
G / 1757,32 / / / / / / / / / /

RŠ 02

RŠ 02/1 SP / 2,79 U1/2/3 A1/2 90 m2 / (K) + P + M / 1 0 0 1
RŠ 02/2 SP / 0,06 U1/2/3 A1/2 90 m2 / (K) + P + M / 1 0 0 1
RŠ 02/3 ZDd / 0,17 / / / / / / / / / /
RŠ 02/4 ZDd / 0,13 / / / / / / / / / /
RŠ 02/5 ZDd / 0,51 / / / / / / / / / /
RŠ 02/6 SP / 0,12 U1/2/3 A1/2 90 m2 / (K) + P + M / 1 0 0 1
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RŠ 03 / CDi / 0,19 U1/4 A3 0,4 25 (K) + P + 1 + M 207. člen 1 1 0 1
RŠ 04 / BTn / 0,28 U1/4 A3 0,4 25 (K) + P + 1 + M 207. člen 1 0 0 1
RŠ 05 / SP / 0,04 U1/4 A1/2 90 m2 / (K) + P + M / 1 0 0 1
RŠ 06 / SP / 0,05 U1/4 A1/2 90 m2 / (K) + P + M / 1 0 0 1
RŠ 07 / BTk / 0,04 U1/4 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 0 0 1
RŠ 08 / BTn OPPN* 1,09 U2/2 A5 140. člen 1 0 0 2
RŠ 09 / BTk OPPN* 0,47 U2/2 A5 141. člen 1 0 0 2
RŠ 10 / BTn / 0,35 U1/4 A1/1/1 0,3 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 0 1
RŠ 11 / G / 173,04 / / / / / 208. člen / / / /
RŠ 12 / BTk / 0,02 U1/4 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 0 1
RŠ 13 / G / 0,94 / / / / / 209. člen / / / /
RŠ 14 / SP / 0,11 U1/2/3 A1/2 90 m2 / (K) + P + M / 1 0 0 1
RŠ 15 / SP / 0,01 U1/2/3 A1/2 90 m2 / (K) + P + M / 1 0 0 1

RŠ 16
RŠ 16/1 ZS / 7,91 U1/3/2 A3 0,2 / (K) + P 210. člen 1 0 0 2
RŠ 16/2 G / 12,25 / / / / / 210. člen 1 0 0 2
RŠ 16/3 G / 2,03 / / / / / 210. člen 1 0 0 2

Veliki Javornik
VJ 01 / f / 0,01 / / / / / / / / / /

HRIBOVITI DEL | SLIVNICA
odprti prostor

SI 01
/ K1 / 83,64 / / / / / / / / / /
/ K2 / 109,29 / / / / / / / / / /
/ G / 1219,75 / / / / / / / / / /

SI 02 / Ak / 0,12 U1/4 A4/1 0,4 30 (K) + P 211. člen 1 0 0 1
SI 03 / BTk / 0,10 U1/4 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 0 0 1
SI 04 / BTk / 0,13 U1/4 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 0 0 1
SI 05 / CDv / 0,05 U1/4 A3 0,45 15 / / 1 0 0 1
SI 06 / BTk / 0,05 U1/4 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 0 0 1

HRIBOVITI DEL | VIDOVSKO HRIBOVJE

odprti prostor

VH 01
/ K1 / 150,02 / / / / / / / / / /
/ K2 / 1893,48 / / / / / / / / / /
/ G / 4847,06 / / / / / / / / / /

VH 02 / G / 0,80 / / / / / 212. člen / / / /
Beč

BE 01 / SKs / 1,12 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

Bečaje

BJ 01 / SKs / 2,71 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

Begunje pri Cerknici

BG 01

BG 01/1 CUv / 0,62 U1/2/1
A1/1/1

0,45 15
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

BG 01/2 CDv / 0,30 U1/2/1 A3 0,45 15 / / 1 1 2 1
BG 01/3 ZK / 0,34 U1/3/2 A3 / / (K) + P + M / 1 1 2 1
BG 01/4 CDi / 0,36 U1/2/1 A3 0,4 25 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
BG 01/5 CDi / 0,44 U1/2/1 A3 0,4 25 (K) + P + M / 1 1 2 0

BG 01/6 CUv / 0,41 U1/2/1
A1/1/1

0,45 20
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1A3
A4/1 (K) + P

BG 01/7 ZDd / 0,20 / / / / / / / / / /

BG 02

BG 02/1 CUv

OPPN*

4,50

U2/2 A5 142. člen 1 1 2 1
BG 02/2 ZDs 1,83
BG 02/3 ZDs 0,41
BG 02/4 ZDs 0,15

BG 03

BG 03/1 SKs / 2,79 U1/2/2 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
BG 03/2 CUv / 0,64 U1/2/2 A3 0,45 15 P + 2 + M / 1 1 2 1
BG 03/3 BTn / 0,36 U1/2/2 A3 0,3 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
BG 03/4 ZDs / 0,15 U1/2/2 A4/1 0,2 / (K) + P / 1 1 2 1
BG 03/5 ZDs / 0,37 U1/2/2 A4/1 0,2 / (K) + P / 1 1 2 1

BG 04 / ZS / 0,15 U1/3/2 A3 0,2 / (K) + P 213. člen 1 1 2 1
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BG 05 / IG OPPN* 3,52 U2/2 A5 143. člen 1 1 2 1

BG 06

BG 06/1 SS / 1,09 U1/2/2 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
BG 06/2 SS / 3,70 U1/2/2 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1

BG 06/3 CDp / 0,64 U1/2/2
A1/1/3

0,4 15
(K) + P + 1 + M

214. člen 1 1 2 1
A4/2 (K) + P

BG 07 / SKs / 2,48 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

BG 08 / SKs / 2,73 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

215. člen 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

BG 09
BG 09/1 SKs / 0,40 U1/2/2

A1/1/1
0,4 30

(K) + P + 1 + M
216. člen 1 1 2 1

A4/1 (K) + P
BG 09/2 ZDd / 0,24 / / / / / / / / / /

BG 10
BG 10/1 SKs / 0,78 U1/2/2

A1/1/1
0,4 30

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 2 1

A4/1 (K) + P
BG 10/2 ZDd / 0,02 / / / / / / / / / /

BG 11
BG 11/1 SKs / 1,83 U1/2/2

A1/1/1
0,4 30

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 2 1

A4/1 (K) + P
BG 11/2 SS / 1,65 U1/2/2 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1

BG 12
BG 12/1 SS

OPPN*
1,51

U2/2 A5 144. člen 2 2 2 1BG 12/2 ZDv 0,08
BG 12/3 ZDv 0,18

BG 13 / SS / 0,86 U1/3/1 A1/1/3 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 2 2 2 1
BG 14 / SS / 1,55 U1/3/1 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
BG 15 / SS OPPN* 1,70 U2/2 A5 145. člen 2 2 2 1

BG 16 / SKs / 2,88 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

BG 17 / SS / 1,93 U1/3/1 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1

BG 18

BG 18/1 SS / 4,17 U1/2/3 A1/1/3 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
BG 18/2 ZDv / 0,21 / / / / / / / / / /
BG 18/3 ZDv / 0,26 / / / / / / / / / /
BG 18/4 ZDv / 0,19 / / / / / / / / / /

BG 19

BG 19/1 SS

OPPN*

8,59

U2/2 A5 146. člen 2 2 2 1
BG 19/2 ZDv 0,16
BG 19/3 ZDv 0,14
BG 19/4 ZDv 0,07
BG 19/5 ZDv 0,12

BG 20 / SS / 9,29 U1/3/1 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1

BG 21 / Ak / 0,57 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

BG 22 / IK / 0,73 U1/4 A4/1 0,5 10 (K) + P 217. člen 1 1 2 1

BG 23 / Ak / 0,02 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

BG 24 / SS OPPN* 1,63 U2/2 A5 147. člen 2 2 2 1
Bezuljak

BZ 01
BZ 01/1 SKs / 4,07 U1/1/1

A1/1/1
0,45 20

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 0 1

A4/1 (K) + P

BZ 01/2 SKs / 0,54 U1/1/1
A1/1/1

0,45 20
(K) + P + 1 + M

218. člen 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

BZ 02
BZ 02/1 SKs / 3,34 U1/2/1

A1/1/1
0,4 30

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 0 1

A4/1 (K) + P
BZ 02/2 CDv / 0,11 U1/2/1 A3 0,45 15 / / 1 1 0 1

BZ 03 / SKs / 4,45 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

BZ 04 / SKs OPPN* 3,43 U2/2 A5 148. člen 2 2 0 2
Brezje

BR 01

BR 01/1 SKs / 2,87 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

BR 01/2 CDv / 0,05 U1/2/2 A3 0,45 15 / / 1 1 0 1

BR 01/3 CDp / 0,36 U1/2/2
A1/1/1

0,4 15
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P
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BR 02 / Ak / 0,11 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

BR 03 / As / 0,21 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 0 1
Cajnarje

CA 01 / SKs / 2,53 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

CA 02
CA 02/1 SKs / 6,75 U1/2/3

A1/1/1
0,4 30

(K) + P + 1 + M
219. člen 1 1 0 1

A4/1 (K) + P

CA 02/2 ZDd / 0,24 / / / / / / / / / /
CA 03 / ZDd / 1,29 / / / / / / / / / /
CA 04 / SS OPPN* 2,77 U2/2 A5 149. člen 2 2 0 1
CA 05 / CDv / 0,07 U1/4 A3 0,45 15 / 220. člen 1 0 0 1
CA 06 / BTk / 0,09 U1/4 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 0 0 1

CA 07 / Ak / 0,10 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

221. člen 1 0 0 1
A4/1 (K) + P

Čohovo

ČO 01 / SKs / 1,79 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

ČO 02 / Ak / 0,22 U1/4 A4/1 0,4 30 (K) + P 222. člen 1 1 0 1
ČO 03 / BTk / 0,19 U1/4 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 0 1
ČO 04 / As / 0,22 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 0 1
Dobec

DB 01 / SKs / 3,49 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

DB 02 / SKs / 3,94 U1/2/3
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

DB 03 / CDv / 0,12 U1/4 A3 0,45 15 / / 1 1 0 1
DB 04 / As / 0,19 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 0 1
DB 05 / BTk / 0,37 U1/4 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 0 1

DB 06 / SKs / 1,35 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 2 2 0 1
A4/1 (K) + P

Dolenje Otave

DO 01 / SKs / 3,43 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

DO 02
DO 02/1 SKs / 1,09 U1/2/2

A1/1/1
0,4 30

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 0 1

A4/1 (K) + P

DO 02/2 CDp / 0,22 U1/2/2
A1/1/3

0,4 15
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/2 (K) + P

DO 03 / Ak / 0,58 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

Gora

GA 01 / SKs / 1,49 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 0 0 1
A4/1 (K) + P

GA 02 / As / 0,05 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M / 1 0 0 1

GA 03 / Ak / 0,15 U1/4
A1/1/1, 

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 0 0 1
A4/1 (K) + P

Gorenje Otave

GO 01

GO 
01/1 SKs / 1,25 U1/1/2

A1/1/1
0,45 20

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 0 1

A4/1 (K) + P
GO 
01/2 CDv / 0,09 U1/1/2 A3 0,5 10 / / 1 1 0 1

GO 
01/3 ZDs / 0,75 U1/1/2 A4/1 0,2 / (K) + P / 1 1 0 1

GO 02 / SKs / 2,16 U1/2/3
A1/1/1

0,45 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

GO 03 / SKs / 0,90 U1/2/3
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

GO 04 / SKs / 0,98 U1/2/3
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 2 2 0 1
A4/1 (K) + P
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hribljane

HB 01 / SKs / 1,00 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

Hruškarje

HR 01 / SKs / 2,38 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

HR 02 / Ak / 0,75 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

223. člen 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

HR 03 / Ak / 0,04 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

HR 04 / Ak / 0,45 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

224. člen 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

Jeršiče

JE 01 / SKs / 1,79 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

Korošče

KO 01 / SKs / 1,60 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 0 0 1
A4/1 (K) + P

Koščake

KŠ 01 / SKs / 1,14 U1/2/3
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 0 0 1
A4/1 (K) + P

KŠ 02 / As / 0,16 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M / 1 0 0 1
Kožljek

KŽ 01

KŽ 01/1 CDv / 0,05 U1/2/2 A3 0,45 15 / / 1 0 0 1

KŽ 01/2 SKs / 6,50 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 0 0 1
A4/1 (K) + P

KŽ 01/3 ZDd / 0,05 / / / / / / / / / /
Kranjče

KA 01 / SKs / 1,20 U1/2/3
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 0 0 1
A4/1 (K) + P

KA 02 / As / 0,51 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M / 1 0 0 1

KA 03 / Ak / 0,22 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 0 0 1
A4/1 (K) + P

Kremenca

KR 01 / SKs / 3,18 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

Krušče

KU 01 / SKs / 1,90 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

Kržišče

KI 01 / SKs / 1,66 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

Lešnjake

LE 01 / SKs / 2,08 U1/2/1
A1/1/1, 

0,4 30
(K) + P + 1 + M

225. člen 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

LE 02 / As / 0,06 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 0 1
Mahneti

MA 01 / SKs / 2,66 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

Milava

MI 01 / SKs / 0,83 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

Osredek

OS 01 / SKs / 3,24 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

OS 02
OS 02/1 SKk / 0,32 U1/2/2

A1/1/1
0,4 30

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 0 1

A4/1 (K) + P
OS 02/2 CDv / 0,05 U1/2/2 A3 0,45 15 / / 1 1 0 1

OS 03 / SKs / 2,72 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

OS 04 / SKs / 1,81 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

OS 05 / SKk / 0,10 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

Otonica

ON 01 / SKs / 3,60 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

Pikovnik

PI 01 / SKs / 1,45 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

Pirmane

PR 01 / SKs / 2,36 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

Podslivnica

PS 01 / SKs / 3,49 U1/1/2
A1/1/1

0,45 20
(K) + P + 1 + M

226. člen 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

PS 02
PS 02/1 CDv / 0,04 U1/2/3 A3 0,45 15 / / 1 1 0 1

PS 02/2 SKk / 0,68 U1/2/3
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

Ponikve

PN 01 / SKs / 2,99 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

Ravne

RV 01 / SKs / 3,46 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

227. člen 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

RV 02 / SKs / 2,28 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

Reparje

RE 01 / SKs / 1,88 U1/2/3
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

RE 02 / SKs / 0,91 U1/3/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

228. člen 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

RE 03 / As / 0,03 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 0 1
RE 04 / As / 0,04 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 0 1
Rudolfovo

RU 01 / SKs / 2,59 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

Selšček

SE 01

SE 01/1 SKs / 4,27 U1/1/2
A1/1/1

0,45 20
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

SE 01/2 CDv / 0,03 U1/1/2 A3 0,5 10 / / 1 1 2 1

SE 01/3 SKs / 0,07 U1/1/2
A1/1/1

0,45 20
(K) + P + 1 + M

229. člen 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

SE 02
SE 02/1 SKs / 2,04 U1/2/2

A1/1/1
0,4 30

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 2 1

A4/1 (K) + P

SE 02/2 SKs / 0,27 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

229. člen 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

SE 03 / SS / 3,46 U1/2/2 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1

SE 05 / SKs / 0,20 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

SE 06 / As / 0,09 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 2 1
Slugovo

SU 01 / SKs / 2,12 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

SU 02 / Ak / 0,19 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

SU 03 / As / 0,05 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M 230. člen 1 0 0 1
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Stražišče

ST 01 / SKs / 3,13 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

ST 02 / As / 0,04 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 0 1
Sveti Vid

SV 01
SV 01/1 CUv / 0,83 U1/1/1

A1/1/1
0,5 10

(K) + P + 1 + M
/ 1 1 0 1

A4/1 (K) + P
SV 01/2 CDv / 0,12 U1/1/1 A3 0,5 10 / / 1 1 0 1

SV 02

SV 02/1 SKs / 3,28 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

SV 02/2 CUv / 0,35 U1/2/2
A1/1/1

0,45 15
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1A3
A4/1 (K) + P

SV 03 / SKs / 1,88 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

SV 04 / SKs / 2,73 U1/2/3
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

Ščurkovo

ŠČ 01 / Ak / 0,35 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 0 0 1
A4/1 (K) + P

Štrukljeva vas
ŠV 01 / CDv / 0,13 U1/2/1 A3 0,45 15 / / 1 1 0 1

ŠV 02 / SKs / 4,35 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

Tavžlje

TA 01 / SKs / 2,13 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

Topol pri Begunjah

TB 01

TB 01/1 SKs / 4,54 U1/1/2
A1/1/1

0,45 20
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

TB 01/2 CDv / 0,03 U1/1/2 A3 0,5 10 / / 1 1 2 1

TB 01/3 SKs / 0,30 U1/1/2
A1/1/1

0,45 20
(K) + P + M

231. člen 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

TB 02 / SKs / 3,33 U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

TB 03 / As / 0,04 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M / 1 0 0 1
Vinji vrh

VV 01
VV 01/1 K2 / 0,26 / / / / / 232. člen / / / /
VV 01/2 G / 0,36 / / / / / 232. člen / / / /

Zahrib

ZA 01 / SKs / 1,15 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

Zala

ZL 01 / SKs / 1,61 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

ZL 02 / Ak / 0,05 U1/4
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 2 0 0 1
A4/1 (K) + P

Zibovnik
ZI 01 / As / 0,07 U1/4 A1/1/1 0,4 30 (K) + P + 1 + M / 1 0 0 1
Župeno

ŽU 01 / SKs / 2,10 U1/2/1
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

HRIBOVITI DEL | MENIŠIJA
odprti prostor

ME 01
/ K2 / 348,90 / / / / / / / / / /
/ G / 3307,28 / / / / / / / / / /

ME 02 / BTk / 0,05 U1/4 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 0 0 1
ME 03 / G / 7,10 / / / / / 233. člen / / / /
ME 04 / G / 8,54 / / / / / 233. člen / / / /
ME 05 / G / 13,82 / / / / / 233. člen / / / /
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53. člen
(stopnja natančnosti mej)

Meje makrocelot, EUP in podEUP ter namenske rabe prostora so določene na podlagi podatkov o zemljiških parcelah in 
topografskih podatkov v merilu 1:5000 ter podatkov o dejanskem stanju v prostoru.

III/2. Območja namenske rabe prostora

54. člen
(1) Preglednica 6: Vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora

OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
S OBMOČJA STANOVANJ

SS stanovanjske površine
SB stanovanjske površine za posebne namene
SK površine podeželskega naselja
SKs stanovanjske površine s kmetijami
SKk površine kmetij
SP površine počitniških hiš
C OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI

CU osrednja območja centralnih dejavnosti
CUu osrednja območja centralnih dejavnosti v urbanih naseljih
CUv osrednja območja centralnih dejavnosti v podeželskih naseljih
CD druga območja centralnih dejavnosti
CDi površine za izobraževanje
CDv površine za opravljanje verskih obredov
CDz površine za zdravstvo
CDp druga območja centralnih dejavnosti namenjena bivanju in obrti

I OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI 
IG gospodarske cone
IK površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
B POSEBNA OBMOČJA

BT površine za turizem
BTn nastanitveni kompleksi
BTk koče in drugi manjši turistični objekti
BD površine drugih območij
Z OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN

ZS površine za oddih, rekreacijo in šport
ZD druge urejene zelene površine
ZDs sadovnjaki ob vaških jedrih
ZDv vrtače
ZDd zeleni pasovi z zaščitno funkcijo
ZK pokopališča
P OBMOČJA PROMETNE INFRASTRUKTURE

PC površine cest
PŽ površine železnic
PO ostale prometne površine

POp površine postaj
POm površine za mirujoči promet

O OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE
E OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
A POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE

As površine razpršene poselitve, namenjene bivanju
Ak površine razpršene poselitve, namenjene pretežno kmetijstvu

OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
K1 NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
K2 DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ
G GOZDNA ZEMLJIŠČA
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OBMOČJA VODA
V OBMOČJA POVRŠINSKIH VODA

VC CELINSKE VODE
OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ

L OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN
LN površine nadzemnega pridobivalnega prostora
f OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE ZUNAJ NASELIJ

(2) V okviru namenske rabe so prikazani tudi objekti razpršene gradnje kot informacija o dejanskem stanju v prostoru.
 RAZPRŠENA GRADNJA

III/3. Prostorski izvedbeni pogoji

III/3.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor

III/3.1.1 Vrste gradenj, vrste objektov glede na namen, možnosti spremembe namembnosti objektov, možnosti prepleta 
dejavnosti ter vrste pomožnih objektov glede na namen

55. člen
(splošno)

(1) Osnovne dejavnosti so dejavnosti, ki v posamezni EUP oziroma podEUP prevladujejo (določajo pretežno rabo).
(2) Dopolnilne dejavnosti so dejavnosti, ki služijo osnovnim dejavnostim v posamezni EUP oziroma podEUP ali jih dopolnju-

jejo. Dejavnosti s področja izobraževanja, javne uprave, zdravstva in socialnega varstva ter kulturnih, razvedrilnih in športnorekre-
acijskih dejavnostih, ki so namenjene širši javnosti, lahko služijo tudi širšemu območju. Dopolnilne dejavnosti se v EUP oziroma 
podEUP praviloma umešča po osnovnih dejavnostih ali sočasno z njimi. Umestitev dopolnilnih dejavnosti v posamezno EUP 
oziroma podEUP je potrebno utemeljiti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Preglednica 7: Dopustne dejavnosti v izvedbenem delu tega odloka in pojasnilo povezav s predpisom, ki ureja standardno 
klasifikacijo dejavnosti
Poimenovanje 
dejavnosti v tem 
odloku

Standardna klasifikacija dejavnosti – 
SKD 2008

Podrobnejša opredelitev dejavnosti

bivanje / pojem bivanje se uporablja za opredelitev dejavnosti na 
območjih, kjer ljudje lahko stalno ali občasno prebivajo

občasno bivanje / pojem občasno bivanje se uporablja za opredelitev 
dejavnosti na območjih počitniških hiš (bivanje za potrebe 
turizma, zdravstva in socialnega varstva ter drugih 
dejavnosti je opredeljeno s pojmi iz spodnjih alinej)

kmetijstvo (a/01.1 do a/01.6) kmetijska proizvodnja 
in z njo povezane storitve

/

dopolnilne dejavnosti 
kmetij

/ lovstvo, gozdarstvo, ribištvo, manjše predelovalne dejavnosti 
(razen (c/16.1) žaganje, skobljanje in impregniranje lesa), 
trgovina, nastanitvene dejavnosti, druge gostinske dejavnosti, 
poslovne dejavnosti, izobraževanje, kulturne in razvedrilne 
dejavnosti ter športnorekreacijske dejavnosti, vse v skladu 
s predpisi, ki urejajo vrsto, obseg in pogoje za opravljanje 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

lovstvo (a/01.7) lovstvo /
gozdarstvo (a/02) gozdarstvo /
ribištvo (a/03) ribištvo in gojenje vodnih 

organizmov
/

rudarstvo (b) rudarstvo /
predelovalne dejavnosti (c) predelovalne dejavnosti, razen: 

(c/15.11) strojenje in dodelava usnja in 
krzna, (c/19) proizvodnja koksa in naftnih 
derivatov, (c/20) proizvodnja kemikalij, 
kemičnih izdelkov, (c/21) proizvodnja 
farmacevtskih surovin in preparatov, 
(c/22.1) proizvodnja izdelkov iz gume, 
(c/23.51) proizvodnja cementa, (c/24.1) 
proizvodnja surovega železa, jekla, 
ferozlitin, (24.2) proizvodnja jeklenih 
cevi, votlih profilov in fitingov, (c/24.3) 
druga primarna predelava železa in 
jekla), (c/24.4) proizvodnja plemenitih in 
drugih neželezni kovin, (c/24.5) livarstvo, 
(c/25.4) proizvodnja orožja in streliva

poleg dopustnih predelovalnih dejavnosti se dopušča 
še (c/24.5) livarstvo, vendar samo na obstoječi lokaciji v 
Podskrajniku
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Poimenovanje 
dejavnosti v tem 
odloku

Standardna klasifikacija dejavnosti – 
SKD 2008

Podrobnejša opredelitev dejavnosti

manjše predelovalne 
dejavnosti

/ pojem se uporablja za opredelitev dejavnosti iz prejšnje 
alineje (razen (c/16.1) žaganje, skobljanje in impregniranje 
lesa), ki imajo naravo obrtnih dejavnosti v skladu s 
predpisi, ki veljajo za to področje in drugimi pogoji, kar 
pomeni, da:
– gre za dejavnosti na podlagi individualnih naročil, 
proizvodnja se opravlja le v majhnih serijah, serijska 
proizvodnja pa ne obsega pretežnega dela dejavnosti,
– se uporabljajo stroji, orodja in tehnične naprave, ki 
nimajo značilnosti tekočih trakov ali avtomatiziranega 
delovnega procesa
– dejavnosti ne potrebujejo površin za tovorna vozila, 
katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t in gradbene 
stroje

oskrba z energijo (d) oskrba z električno energijo, plinom 
in paro

/

oskrba z vodo, ravnanje 
z odplakami in odpadki 
ter saniranje okolja

(e) oskrba z vodo; ravnanje z odplakami 
in odpadki; saniranje okolja 

/

gradbeništvo (f) gradbeništvo /
trgovina z motornimi 
vozili in popravila 
motornih vozil

(g/45) trgovina z motornimi vozili in 
popravila motornih vozil

/

trgovina (g/46, 47) posredništvo in trgovina 
na debelo, razen z motornimi vozili; 
trgovina na drobno, razen z motornimi 
vozili

/

promet in skladiščenje (h) promet in skladiščenje razen (h/53) 
poštna in kurirska dejavnost

/

nastanitvene dejavnosti (i/55) gostinske nastanitvene dejavnosti, 
razen (i/55.203) oddajanje zasebnih sob 
gostom

/

oddajanje zasebnih sob 
gostom

(i/55.203) oddajanje zasebnih sob 
gostom

/

druge gostinske 
dejavnosti

(i/56) dejavnost strežbe jedi in pijač /

poslovne dejavnosti (h/53) poštna in kurirska dejavnost /
(j) informacijske in komunikacijske 
dejavnosti

/

(k) finančne in zavarovalniške dejavnosti /
(l) poslovanje z nepremičninami /
(m) strokovne, znanstvene in tehnične 
dejavnosti

/

(n) druge raznovrstne poslovne 
dejavnosti

/

(s) druge dejavnosti razen (s/94) 
dejavnost članskih organizacij

/

(u) dejavnost eksteritorialnih organizacij 
in teles

/

javna uprava (o) dejavnost javne uprave in obrambe, 
dejavnost obvezne socialne varnosti

/

izobraževanje (p) izobraževanje /
zdravstvo in socialno 
varstvo

(q) zdravstvo in socialno varstvo /

kulturne in razvedrilne 
dejavnosti

(r/90) kulturne in razvedrilne dejavnosti /
(r/91) dejavnost knjižnic, arhivov, 
muzejev in druge kulturne dejavnosti

/

prirejanje iger na srečo (r/92) prirejanje iger na srečo razen 
(r/92.001) dejavnost igralnic

/

dejavnost igralnic (r/92.001) dejavnost igralnic /
športnorekreacijske 
dejavnosti

(r/93) športne in druge dejavnosti za 
prosti čas

/
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Poimenovanje 
dejavnosti v tem 
odloku

Standardna klasifikacija dejavnosti – 
SKD 2008

Podrobnejša opredelitev dejavnosti

dejavnost članskih 
organizacij

(s/94) dejavnost članskih organizacij /

dejavnost gospodinjstev (t) dejavnost gospodinjstev z zaposlenim 
hišnim osebjem, proizvodnja za lastno 
rabo

/

(4) Pomožni objekti se v posamezno EUP oziroma podEUP umeščajo kot spremljajoči objekti k vrstam objektov glede na 
namen oziroma k posameznim dejavnostim. V EUP oziroma podEUP se jih praviloma umešča po osnovnih objektih oziroma 
dejavnostih ali sočasno z njimi.

(5) Preglednica 8: Poimenovanje pomožnih objektov v izvedbenem delu tega odloka in pojasnilo povezav s predpisom, ki ureja 
uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena ter predpisa o zahtevnosti objektov

Poimenovanje v tem 
odloku

Poimenovanje objektov v predpisu, 
ki ureja vrsto objektov glede na 
zahtevnost

Poimenovanje objektov v predpisu, ki ureja 
uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst 
objektov in določitev objektov državnega 
pomena

pomožni objekti za lastne 
potrebe

bazen, drvarnica, enoetažna pritlična 
lopa, enoetažni pritlični objekt, garaža, 
greznica, mala komunalna čistilna 
naprava, nadstrešek, rezervoar za 
utekočinjen naftni plin ali nafto, steklenjak, 
uta oziroma senčnica, utrjeno dvorišče, 
zajetje, vrtina ali vodnjak, zbiralnik za 
kapnico ipd. 

garaža ipd.

pomožni kmetijsko-
gozdarski objekti

betonsko korito, namenjeno zbiranju 
vode za namakanje, čebelnjak, grajena 
gozdna vlaka, gozdna cesta, gozdna 
učna pot, poljska pot, gnojišče, hlevski 
izpust, kašča, kmečka lopa, kozolec, 
krmišče, molzišče, obora za rejo divjadi, 
ograja za pašo živine, rastlinjak, ribnik kot 
vodno zajetje, senik, silos, skedenj, vodni 
zbiralnik, vrtina ali vodnjak za namakanje 
kmetijskih zemljišč, zbiralnik gnojnice ali 
gnojevke ipd. 

kašča, klet, rastlinjak za vrtnine in okrasne rastline, 
senik, kmetijski silos, kolnica, koruznjak, kozolec, 
lopa ipd.

urbana oprema javna kolesarnica z nadstreškom, 
javna telefonska govorilnica, montažna 
sanitarna enota, skulpture in druge 
prostorske inštalacije, večnamenski kiosk 
oziroma tipski zabojnik, vodnjak oziroma 
okrasni bazen ipd.

javna telefonska govorilnica, javne sanitarije, 
kolesarnica

objekti za oglaševanje obešanka na drogu javne razsvetljave, 
transparent in drugi objekti za oglaševanje

/

nadkrite čakalnice na 
avtobusnih, železniških ali 
taksi postajališčih

nadkrite čakalnice na avtobusnih, 
železniških ali taksi postajališčih

nadstrešnica za potnike na avtobusnih in drugih 
postajališčih

spominska obeležja spominska obeležja spomenik, razpelo, znamenje, kapelica tipa edikula
začasni objekti, namenjeni 
sezonski turistični ponudbi 
ali prireditvam

cirkus, kiosk, odprt sezonski gostinski vrt, 
pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali v 
montažnem šotoru, oder z nadstreškom, 
pokrit prireditveni prostor, pomol, začasna 
tribuna za gledalce na prostem

/

začasni objekti, namenjeni 
skladiščenju

začasni objekti, namenjeni skladiščenju 
nenevarnih snovi

/

ograje, škarpe in podporni 
zidovi

ograje, škarpe in podporni zidovi /

pomožni obrambni objekti 
ter objekti, namenjeni 
zaščiti in reševanju

antenski drog ali antenski stolp, heliport, 
nadstrešnica za motorna vozila, objekt 
varnostne signalizacije, objekt za 
usmerjanje električne razsvetljave, 
plezalni in drugi podobni objekti, pokrit 
vadben prostor z napihljivo konstrukcijo ali 
v montažnem šotoru, prijavnica, vadbeni 
bunker, vadišča na prostem, varovalna 
ograja, vojaško strelišče, zaklon, 
zaklonilnik

/
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Poimenovanje v tem 
odloku

Poimenovanje objektov v predpisu, 
ki ureja vrsto objektov glede na 
zahtevnost

Poimenovanje objektov v predpisu, ki ureja 
uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst 
objektov in določitev objektov državnega 
pomena

otroška in druga javna 
igrišča

/ otroška in druga javna igrišča

javni vrtovi, parki, trgi, 
zelenice in druge urejene 
zelene površine

/ javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene 
zelene površine

vadbeni objekti, namenjeni 
športu in rekreaciji na 
prostem

objekti, namenjeni športu in rekreaciji 
na prostem, ki ne spreminjajo vodne, 
gozdne, ali krajinske in reliefne značilnosti 
na območju, npr. naravno zemljišče, 
namenjeno športu in rekreaciji na 
prostem, trimska steza, gozdna učna pot 
ipd.

/

pomožne stavbe na 
športnih igriščih 

/ pomožne stavbe na športnih igriščih (sanitarije, 
slačilnice, prostori za športne rekvizite ipd.)

pomožni objekti vodne 
infrastrukture

pomožni objekti vodne infrastrukture /

pomožni objekti za 
spremljanje stanja okolja

pomožni objekti za spremljanje stanja 
okolja

/

pomožni objekti prometne 
infrastrukture

pomožni cestni, železniški in žičniški 
objekti

stavbe žičniških naprav, svetilniki in druge 
signalizacijske naprave, prometne površine zunaj 
vozišča (razen parkirišč), prometna signalizacija in 
prometna oprema ter cestne inštalacije in tehnične 
naprave in drugi objekti, namenjeni varnosti 
prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž 
ceste pred vplivi prometa, naprave za razsvetljavo, 
signalizacijo, varnost in elektrifikacijo železniških 
prog, tehnične naprave in objekti na progi ter 
oprema proge, inštalacije in tehnične naprave za 
razsvetljavo, signalizacijo in varnost, pomožni objekti 
za zagotavljanje varnosti in za delovanje v sili v 
predorih ipd.

drugi pomožni 
infrastrukturni objekti

pomožni energetski in komunalni objekti 
ter drugi pomožni objekti gospodarske 
javne infrastrukture

/

56. člen
(celotno območje OPN, razen območja, ki se urejajo z DPN ali OPPN)

(1) Na celotnem območju OPN, razen na območjih, ki se urejajo z DPN ali OPPN, so dovoljene naslednje:
(1.1) vrste gradenj
– gradnja novih objektov v skladu z določili tega člena
– rekonstrukcija zakonito zgrajenih objektov, pri čemer se ne sme bistveno spreminjati namembnosti objektov
– vzdrževanje zakonito zgrajenih objektov
– odstranitev objektov
(1.2) vrste objektov glede na namen
– stabilizacijski objekti za zadrževanje plazov
– gospodarska javna infrastruktura lokalnega pomena:

– lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, razen parkirišč (na kmetijskih zemljiščih gradnja novih 
objektov iz te alineje ni dovoljena)
– mostovi, viadukti, predori in podhodi na cestah iz prejšnje alineje (na kmetijskih zemljiščih gradnja novih objektov iz te alineje 
ni dovoljena)
– lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja (razen baznih 
postaj za mobilno telefonijo, telekomunikacijskih stolpov in infrastrukture za radijske komunikacije), pri čemer so od čistilnih 
naprav dovoljene samo male čistilne naprave
– objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode

– na vodnih in priobalnih zemljiščih v skladu s predpisi o vodah pa so dovoljeni še:
– objekti na rekah in kanalih ali ob njih
– obale in obrežne poti za vleko
– objekti za zaščito rečnih bregov in ureditev strug
– nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami
– hudourniške pregrade
– pomoli
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(1.3) vrste pomožnih objektov glede na namen
– spominska obeležja (na kmetijskih zemljiščih gradnja novih objektov iz te alineje ni dovoljena)
– nadkrite čakalnice na avtobusnih, železniških ali taksi postajališčih (izven stavbnih zemljišč je gradnja objektov iz te alineje 
dovoljena le ob obstoječih prometnicah oziroma v primeru rekonstrukcij le-teh)
– pomožni objekti vodne infrastrukture
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja (na kmetijskih zemljiščih gradnja novih objektov iz te alineje ni dovoljena)
– pomožni objekti prometne infrastrukture (izven stavbnih zemljišč je gradnja objektov iz te alineje dovoljena le ob obstoječih 
prometnicah oziroma v primeru rekonstrukcij le-teh)
– drugi pomožni infrastrukturni objekti, razen baznih postaj, namenjenih javnim telekomunikacijskim storitvam
– objekti za oglaševanje v skladu z Odlokom o plakatiranju in oglaševanju v Občini Cerknica, pri čemer je za postavitev potrebno 
pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor (na kmetijskih zemljiščih gradnja novih objektov iz te alineje ni dovoljena)
(1.4) vrste drugih ureditev
– objekti in ukrepi, ki so potrebni zaradi neposredno grozečih naravnih in drugih nesreč ali zato, da se preprečijo oziroma zmanj-
šajo njihove posledice
– objekti in ukrepi za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah
– vojaški inženirski objekti, zaklonišča in drugi zaščitni objekti med izrednim ali vojnim stanjem
– ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda na območju Cerkniškega jezera
– renaturacija vodotokov na območju Cerkniškega jezera

(2) Pri gradnjah je potrebno upoštevati tudi omejitve, ki jih na posameznem območju določajo različni režimi, določeni s predpisi 
(varstvo kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo vodnih in priobalnih zemljišč, omejitve na ogroženih območjih, varstvo gozdov, 
varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture, omejitve zaradi zračnega prometa, omejitve na območjih vojnih grobišč ipd.).

(3) Varovalni in drugi gozdovi ter gozdni prostor, območja varovanja kulturne dediščine in ohranjanja narave, ogrožena ob-
močja (poplavna, erozijska, plazljiva, plazovita in druga podobna območja), vodovarstvena območja, vodna in priobalna zemljišča, 
varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture ter druga območja varovanj in omejitev so določeni z veljavnimi področnimi 
predpisi ter so razvidni iz prikaza stanja prostora, prostorskega informacijskega sistema in veljavnih področnih predpisov. Pogoj 
za poseganje na zemljišča, na katerih veljajo določeni režimi, je pridobitev soglasja službe, pristojne za varstvo in upravljanje 
ogroženih območij ter varovanih objektov, območij in dobrin na podlagi posameznega režima.

57. člen
(stavbna zemljišča, razen območja, ki se urejajo z DPN ali OPPN)

(1) Na stavbnih zemljiščih (razen na območjih, ki se urejajo z DPN in OPPN) so, poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celo-
tnem območju OPN, dovoljene naslednje:
(1.1) vrste gradenj
– gradnja novih objektov v skladu z določili tega člena, glede na namensko rabo določeno za EUP oziroma podEUP

– rekonstrukcija zakonito zgrajenih objektov v skladu z določili tega člena, glede na namensko rabo določeno za EUP oziroma 
podEUP
– sprememba namembnosti zakonito zgrajenih objektov v skladu z določili tega člena, glede na namensko rabo določeno za 
EUP oziroma podEUP

(2) Vrste dejavnosti ter vrste objektov in pomožnih objektov glede na namen, ki so na stavbnih zemljiščih dovoljene poleg objektov in 
pomožnih objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje OPN, so v nadaljevanju določene po posameznih namenskih rabah.
(3) stanovanjske površine (SS)
(3.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– bivanje (do dve stanovanji na stavbo), razen v EUP oziroma podEUP s stavbnim tipom blok (A2), kjer je dovoljenih tudi več 
stanovanj
(3.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– dejavnost gospodinjstev
– dejavnost članskih organizacij
– oddajanje zasebnih sob gostom
– javna uprava
– izobraževanje
– kulturne in razvedrilne dejavnosti
– zdravstvo in socialno varstvo, trgovina, poslovne in športnorekreacijske dejavnosti v obsegu do 50 % skupne tlorisne površine 
stavbe, v EUP s stavbnim tipom blok (A2) pa se lahko navedene dejavnosti umesti v pritlične in kletne etaže
(3.3) vrste objektov glede na namen
– stanovanjske stavbe
– muzeji in knjižnice
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
– stavbe javne uprave
– gasilski domovi
– garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
(3.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– pomožni objekti za lastne potrebe
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– urbana oprema
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje 
pristojne občinske službe za prostor
– otroška in druga javna igrišča
– javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
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(4) stanovanjske površine za posebne namene (SB)
(4.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– bivanje
– zdravstvo in socialno varstvo
(4.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– druge gostinske dejavnosti
– trgovina in poslovne dejavnosti v obsegu do 600 m2 na EUP oziroma podEUP
– športnorekreacijske dejavnosti
– javna uprava
– izobraževanje
– kulturne in razvedrilne dejavnosti
– dejavnost članskih organizacij
(4.3) vrste objektov glede na namen
– stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
– stavbe za zdravstveno oskrbo
– stavbe javne uprave
– garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
– igrišča za športe na prostem
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje 
pristojne občinske službe za prostor
(4.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– pomožni objekti za lastne potrebe
– pomožne stavbe na športnih igriščih
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam
– urbana oprema
– otroška in druga javna igrišča
– javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(5) površine podeželskega naselja (SKs)
(5.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– bivanje (do dve stanovanji na stavbo)
– kmetijstvo do 40 GVŽ (razen v Cerknici in na Rakeku, kjer se dovoljuje do 20 GVŽ)
(5.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– dopolnilne dejavnosti kmetij
– dejavnost gospodinjstev
– oddajanje zasebnih sob gostom
– dejavnost članskih organizacij
– javna uprava
– izobraževanje
– kulturne in razvedrilne dejavnosti
– zdravstvo in socialno varstvo, trgovina, športnorekreacijske, poslovne in manjše predelovalne dejavnosti v obsegu do 50 % 
skupne tlorisne površine stavbe
(5.3) vrste objektov glede na namen
– stanovanjske stavbe
– nestanovanjske kmetijske stavbe
– stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij
– stavbe javne uprave
– muzeji in knjižnice
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
– gasilski domovi
– garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
(5.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– pomožni objekti za lastne potrebe
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje 
pristojne občinske službe za prostor
– urbana oprema
– otroška in druga javna igrišča
– javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(6) površine kmetij (SKk)
(6.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– kmetijstvo do 40 GVŽ (razen v Cerknici in na Rakeku, kjer se dovoljuje do 20 GVŽ)
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(6.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– bivanje (do dve stanovanji na stavbo) v okviru kmetije, pri čemer je stavbe za bivanje dovoljeno graditi po izgradnji nestano-
vanjskih kmetijskih objektov; za nestanovanjske kmetijske objekte se šteje manj zahtevne objekte primarne kmetijske proizvodnje 
(minimalno hlev za 10 GVŽ) – pogoj za gradnjo stanovanjskega objekta ni izpolnjen, če so na zemljišču zgrajeni le pomožni 
(nezahtevni ali enostavni) kmetijski objekti
– dopolnilne dejavnosti kmetij
– dejavnost gospodinjstev
– oddajanje zasebnih sob gostom
– dejavnost članskih organizacij
(6.3) vrste objektov glede na namen
– stanovanjske stavbe
– nestanovanjske kmetijske stavbe
– stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij
– garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
(6.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– pomožni objekti za lastne potrebe
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje 
pristojne občinske službe za prostor
– urbana oprema
– igrišča za šport in rekreacijo na prostem
– otroška in druga javna igrišča
– javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(7) površine počitniških hiš (SP)
(7.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– občasno bivanje, dopušča se eno stanovanje na stavbo
(7.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– dejavnost gospodinjstev
– dejavnost članskih organizacij
(7.3) vrste objektov glede na namen
– počitniške hišice
– parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
(7.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– pomožni objekti za lastne potrebe
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– urbana oprema
– otroška in druga javna igrišča
– javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(8) osrednja območja centralnih dejavnosti v urbanih naseljih (CUu)
(8.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– bivanje
– trgovina
– nastanitvene dejavnosti
– druge gostinske dejavnosti
– poslovne dejavnosti
– javna uprava
– izobraževanje
– zdravstvo in socialno varstvo
– kulturne in razvedrilne dejavnosti
– prirejanje iger na srečo
– športnorekreacijske dejavnosti
– dejavnost članskih organizacij
(8.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– dejavnost gospodinjstev
– oddajanje zasebnih sob gostom
(8.3) vrste objektov glede na namen
– gostinske stavbe
– poslovne in upravne stavbe
– trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, razen sejemskih dvoran, razstavišč, bencinskih servisov in avtopralnic
– stavbe splošnega družbenega pomena
– stanovanjske stavbe
– gasilski domovi
– garažne stavbe in parkirišča
– bazne postaje za mobilno telefonijo
– telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
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(8.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– pomožni objekti za lastne potrebe
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje 
pristojne občinske službe za prostor
– urbana oprema
– otroška in druga javna igrišča
– javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
– bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(9) osrednja območja centralnih dejavnosti v podeželskih naseljih (CUv)

(9.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

– bivanje
– trgovina
– nastanitvene dejavnosti
– druge gostinske dejavnosti
– poslovne dejavnosti
– javna uprava
– izobraževanje
– zdravstvo in socialno varstvo
– kulturne in razvedrilne dejavnosti
– prirejanje iger na srečo
– športnorekreacijske dejavnosti
– kmetijska dejavnost do 40 GVŽ (razen v Cerknici in na Rakeku, kjer se dovoljuje do 20 GVŽ)
– dejavnost članskih organizacij

(9.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

– dopolnilne dejavnosti kmetij
– dejavnost gospodinjstev
– oddajanje zasebnih sob gostom

(9.3) vrste objektov glede na namen

– gostinske stavbe
– poslovne in upravne stavbe
– trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, razen sejemskih dvoran, razstavišč, bencinskih servisov in avtopralnic
– stavbe splošnega družbenega pomena
– nestanovanjske kmetijske stavbe
– stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij
– stanovanjske stavbe
– gasilski domovi
– garažne stavbe in parkirišča
– bazne postaje za mobilno telefonijo
– telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(9.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

– pomožni objekti za lastne potrebe
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje 
pristojne občinske službe za prostor
– urbana oprema
– otroška in druga javna igrišča
– javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
– bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(10) površine za izobraževanje (CDi)
(10.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– izobraževanje
(10.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– kulturne in razvedrilne dejavnosti
– športnorekreacijske dejavnosti
– dejavnost članskih organizacij
(10.3) vrste objektov glede na namen
– stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo
– stavbe za šport
– muzeji in knjižnice
– garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
– igrišča za športe na prostem
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(10.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– pomožne stavbe na športnih igriščih
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje 
pristojne občinske službe za prostor
– urbana oprema
– otroška in druga javna igrišča
– javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
– vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem

(11) površine za opravljanje verskih obredov (CDv)
(11.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom
– dejavnost verskih organizacij
– pogrebna dejavnost
(11.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– bivanje za potrebe dejavnosti verskih organizacij do dveh stanovanj na stavbo
– izobraževanje za potrebe dejavnosti verskih organizacij
– trgovina
– dejavnost članskih organizacij, razen dejavnosti verskih organizacij
(11.3) vrste objektov glede na namen
– obredne stavbe
– stanovanjske stavbe
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
– muzeji in knjižnice
– pokopališča
– garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
(11.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– pomožni objekti za lastne potrebe
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje 
pristojne občinske službe za prostor
– urbana oprema,
– otroška in druga javna igrišča
– javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(12) površine za zdravstvo (CDz)
(12.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– zdravstvo in socialno varstvo
(12.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– kulturne in razvedrilne dejavnosti
– izobraževanje
– trgovina
– druge gostinske dejavnosti
(12.3) vrste objektov glede na namen
– stavbe za zdravstveno oskrbo
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
– garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
(12.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje 
pristojne občinske službe za prostor
– urbana oprema
– otroška in druga javna igrišča
– javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(13) druga območja centralnih dejavnosti namenjena bivanju in obrti (CDp)
(13.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– bivanje (do dve stanovanji na stavbo)
– trgovina
– trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
– poslovne dejavnosti
– manjše predelovalne dejavnosti
– gradbeništvo
(13.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– druge gostinske dejavnosti
– javna uprava
– športnorekreacijske dejavnosti v obsegu do 50 % skupne tlorisne površine stavbe
– dejavnost gospodinjstev
– dejavnost članskih organizacij
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(13.3) vrste objektov glede na namen
– poslovne in upravne stavbe
– trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov in veleblagovnic, sejemskih 
dvoran in razstavišč
– industrijske stavbe in skladišča za potrebe EUP oziroma podEUP
– stanovanjske stavbe
– gostilne, restavracije in točilnice
– gasilski domovi
– garažne stavbe in parkirišča
– bazne postaje za mobilno telefonijo
– telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
(13.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– pomožni objekti za lastne potrebe
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje 
pristojne občinske službe za prostor
– urbana oprema
– otroška in druga javna igrišča
– trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
– začasni objekti, namenjeni skladiščenju
– bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(14) gospodarske cone (IG)
(14.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– predelovalne dejavnosti
– gradbeništvo
– trgovina
– trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
– promet in skladiščenje
– poslovne dejavnosti
– oskrba z energijo
– oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja
(14.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– druge gostinske dejavnosti
– dejavnost članskih organizacij
(14.3) vrste objektov glede na namen
– industrijske stavbe in skladišča
– inštalacije in tehnične naprave v obratih težke industrije, kot so plavži, valjarne, topilnice in podobno za potrebe obstoječega 
livarstva
– poslovne in upravne stavbe
– trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
– gasilski domovi
– gostilne, restavracije in točilnice
– garažne stavbe in parkirišča
– bazne postaje za mobilno telefonijo
– telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
(14.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje 
pristojne občinske službe za prostor
– urbana oprema
– trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
– začasni objekti, namenjeni skladiščenju
– bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(15) površine z objekti s kmetijsko proizvodnjo (IK)
(15.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– kmetijska dejavnost
(15.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– manjše predelovalne dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti kmetij
(15.3) vrste objektov glede na namen
– nestanovanjske kmetijske stavbe s spremljajočimi objekti, ki služijo tej dejavnosti
– stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij
– parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
– bazne postaje za mobilno telefonijo
– telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
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(15.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– urbana oprema
– zelenice in druge urejene zelene površine
– začasni objekti, namenjeni skladiščenju
– bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(16) nastanitveni kompleksi (BTn)
(16.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– nastanitvene dejavnosti
– druge gostinske dejavnosti
(16.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– trgovina
– izobraževanje
– kulturne in razvedrilne dejavnosti
– prirejanje iger na srečo
– dejavnost igralnic
– športnorekreacijske dejavnosti
– dejavnost članskih organizacij
(16.3) vrste objektov glede na namen
– gostinske stavbe
– trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov in veleblagovnic, sejemskih 
dvoran in razstavišč, bencinskih servisov in avtopralnic
– stavbe za kulturo in razvedrilo
– stavbe za šport
– igrišča za športe na prostem
– bazenska kopališča na prostem
– garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
(16.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– pomožne stavbe na športnih igriščih
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje 
pristojne občinske službe za prostor
– urbana oprema,
– otroška in druga javna igrišča
– javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
– vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem

(17) koče in drugi manjši turistični objekti (BTk)
(17.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– druge gostinske dejavnosti
(17.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– nastanitvene dejavnosti
– trgovina
– izobraževanje
– kulturne in razvedrilne dejavnosti
– športnorekreacijske dejavnosti
– dejavnost članskih organizacij
(17.3) vrste objektov glede na namen
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
– gostilne, restavracije in točilnice
– parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
(17.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje 
pristojne občinske službe za prostor
– urbana oprema
– otroška in druga javna igrišča
– javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
– vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem

(18) površine drugih območij (BD)
(18.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– trgovina
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(18.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– druge gostinske dejavnosti
– kulturne in razvedrilne dejavnosti
– prirejanje iger na srečo
– športnorekreacijske dejavnosti
– poslovne dejavnosti
(18.3) vrste objektov glede na namen
– trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti razen bencinskih servisov
– gasilski domovi
– garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
– bazne postaje za mobilno telefonijo
– telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
(18.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje 
pristojne občinske službe za prostor
– urbana oprema
– otroška in druga javna igrišča
– javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
– bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(19) površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS)
(19.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– športnorekreacijske dejavnosti
(19.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– druge gostinske dejavnosti
– trgovina
– dejavnost članskih organizacij
(19.3) vrste objektov glede na namen
– prostori za športnike in gledalce (garderobe, sanitarije, tribune, gostilne, restavracije in točilnice ipd.)
– sanitarne stavbe v počitniških kampih
– poslovne in upravne stavbe za potrebe EUP oziroma podEUP
– garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
– igrišča za športe na prostem
– bazenska kopališča na prostem
– igrišča za golf
– smučišča in žičniške naprave
– stavbe žičniških naprav
(19.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– pomožne stavbe na športnih igriščih
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje 
pristojne občinske službe za prostor
– urbana oprema
– otroška in druga javna igrišča
– javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
– vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem

(20) sadovnjaki ob vaških jedrih (ZDs)
(20.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– kmetijstvo
(20.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– dopolnilne dejavnosti kmetij, razen manjših predelovalnih dejavnosti
(20.3) vrste objektov glede na namen
– stavbe za spravilo pridelka
– druge nestanovanjske kmetijske stavbe
(20.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– pomožni objekti za lastne potrebe, razen bazenov
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– javni vrtovi, zelenice in druge urejene zelene površine

(21) vrtače (ZDv)
(21.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– športnorekreacijske dejavnosti
(21.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– /
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(21.3) vrste objektov glede na namen
– /
(21.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem
– zelenice in druge urejene zelene površine

(22) zeleni pasovi z zaščitno funkcijo (ZDd)
(22.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– športnorekreacijske dejavnosti
(22.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– /
(22.3) vrste objektov glede na namen
– zelenice in druge urejene zelene površine
(22.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– /

(23) pokopališča (ZK)
(23.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:
– pogrebna dejavnost
(23.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– trgovina
– poslovne dejavnosti
(23.3) vrste objektov glede na namen
– pokopališča
– pokopališke stavbe
– kapele, molilnice in podobno
– parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
(23.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– urbana oprema
– parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(24) površine cest (PC)
(24.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– promet in skladiščenje
(24.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– /
(24.3) vrste objektov glede na namen
– avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste
– mostovi, viadukti, predori in podhodi
– cestno vzdrževalne baze
– parkirišča
– bazne postaje za mobilno telefonijo
– telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
(24.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– zelenice in druge urejene zelene površine
– bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(25) površine železnic (PŽ)
(25.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– promet in skladiščenje
(25.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– /
(25.3) vrste objektov glede na namen
– stavbe in terminali na železniških postajah ter z njimi povezane stavbe
– remize za lokomotive in vagone
– železniške proge
– mostovi, viadukti, predori in podhodi
– bazne postaje za mobilno telefonijo
– telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
(25.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– zelenice in druge urejene zelene površine
– bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam



Stran 4970 / Št. 48 / 26. 6. 2012 Uradni list Republike Slovenije

(26) površine postaj (POp)
(26.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– promet in skladiščenje
– trgovina
– poslovne dejavnosti
(26.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– nastanitvene dejavnosti
– druge gostinske dejavnosti
– javna uprava
– izobraževanje
– zdravstvo in socialno varstvo
– kulturne in razvedrilne dejavnosti
– športnorekreacijske dejavnosti
– dejavnost članskih organizacij
(26.3) vrste objektov glede na namen
– stavbe in terminali na železniških in avtobusnih postajah ter z njimi povezane stavbe
– remize za lokomotive in vagone
– gostinske stavbe
– poslovne in upravne stavbe
– trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti razen sejemskih dvoran, razstavišč in bencinskih servisov
– gasilski domovi
– garažne stavbe in parkirišča
– bazne postaje za mobilno telefonijo
– telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
(26.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– pomožni objekti za lastne potrebe
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje 
pristojne občinske službe za prostor
– urbana oprema
– otroška in druga javna igrišča
– javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
– bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(27) površine za mirujoči promet (POm)
(27.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– promet in skladiščenje
(27.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– /
(27.3) vrste objektov glede na namen
– garažne stavbe in parkirišča
– bazne postaje za mobilno telefonijo
– telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
(27.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– urbana oprema
– zelenice in druge urejene zelene površine
– bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(28) območja okoljske infrastrukture (O)
(28.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja
(28.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– /
(28.3) vrste objektov glede na namen
– daljinski vodovodi in pripadajoči objekti
– čistilne naprave
– odlagališča odpadkov
– poslovne in upravne stavbe za potrebe EUP oziroma podEUP
– parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
– bazne postaje za mobilno telefonijo
– telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
(28.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– ograje, škarpe, podporni zidovi
– urbana oprema
– zelenice in druge urejene zelene površine
– začasni objekti, namenjeni skladiščenju
– bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam
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(29) območja energetske infrastrukture (E)
(29.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– oskrba z energijo
(29.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– /
(29.3) vrste objektov glede na namen
– daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi
– energetski objekti s pripadajočo opremo in instalacijami, pri čemer sončne elektrarne ne smejo presegati nazivne moči 10 MW
– poslovne in upravne stavbe za potrebe EUP oziroma podEUP
– parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
– bazne postaje za mobilno telefonijo
– telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
(29.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– ograje, škarpe, podporni zidovi
– urbana oprema
– zelenice in druge urejene zelene površine
– začasni objekti, namenjeni skladiščenju
– bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(30) površine razpršene poselitve, namenjene bivanju (As)
(30.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– bivanje (do dve stanovanji na stavbo) 
(30.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– dejavnost gospodinjstev
– dejavnost članskih organizacij
– oddajanje zasebnih sob gostom
– izobraževanje
– zdravstvo in socialno varstvo
– kulturne in razvedrilne dejavnosti
– trgovina, poslovne, športnorekreacijske in manjše predelovalne dejavnosti v obsegu do 50 % skupne tlorisne površine stavbe
(30.3) vrste objektov glede na namen
– stanovanjske stavbe
– parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
(30.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– pomožni objekti za lastne potrebe
– ograje, škarpe, podporni zidovi
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje 
pristojne občinske službe za prostor
– urbana oprema
– otroška in druga javna igrišča
– javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(31) površine razpršene poselitve, namenjene pretežno kmetijstvu (Ak)
(32.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– kmetijstvo do 40 GVŽ
(31.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– bivanje (do dve stanovanji na stavbo) v okviru kmetije, pri čemer je stavbe za bivanje dovoljeno graditi po izgradnji nestano-
vanjskih kmetijskih objektov; za nestanovanjske kmetijske objekte se šteje manj zahtevne objekte primarne kmetijske proizvodnje 
(minimalno hlev za 10 GVŽ) – pogoj za gradnjo stanovanjskega objekta ni izpolnjen, če so na zemljišču zgrajeni le pomožni 
(nezahtevni ali enostavni) kmetijski objekti
– dopolnilne dejavnosti kmetij
– dejavnost gospodinjstev
– dejavnost članskih organizacij
(31.3) vrste objektov glede na namen
– stanovanjske stavbe
– nestanovanjske kmetijske stavbe
– stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij
– garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
(31.4) vrste pomožnih objektov glede na namen
– pomožni objekti za lastne potrebe
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje 
pristojne občinske službe za prostor
– urbana oprema
– otroška in druga javna igrišča
– javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
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58. člen
(kmetijska in gozdna zemljišča, območja voda in druga zemljišča, razen območja, ki se urejajo z DPN ali OPPN)

(1) Na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih (razen na območjih, ki se urejajo z DPN in OPPN) so, poleg vrst gradenj, 
ki so dovoljene na celotnem območju OPN, dovoljene naslednje:
(1.1) vrste gradenj
– gradnje novih objektov v skladu z določili tega člena, glede na namensko rabo določeno za EUP oziroma podEUP
– gradnja novega objekta na mestu prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta razpršene gradnje, ki je bil uničen zaradi 
požara, škodljivega delovanja voda, dotrajanosti ali podobno, pri čemer se ne sme bistveno spreminjati namembnosti in velikosti 
objekta (odstopanje od prvotnih gabaritov objekta ne sme biti večje kot 10 %)
– spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov glede na namensko rabo določeno za EUP oziroma podEUP, pod po-
gojem, da je nova namembnost v skladu določili tega člena
– nadzidave in dozidave zakonito zgrajenih stavb razpršene gradnje, pri čemer se ne sme povečevati zmogljivosti stavb

(2) Vrste dejavnosti ter vrste objektov in pomožnih objektov glede na namen, ki so na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih 
zemljiščih dovoljene poleg objektov in pomožnih objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje OPN, so v nadaljevanju 
določene po posameznih namenskih rabah.
(3) Kmetijska zemljišča (K1 in K2)
(3.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– kmetijstvo
– lovstvo
– ribištvo
(3.2) vrste objektov glede na namen
– dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni kanali
(3.3) vrste pomožnih objektov glede na namen
– ograje za pašo živine
– ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči
– betonska korita, namenjena zbiranju vode za namakanje
– ribniki kot vodna zajetja
– vodni zbiralniki, vrtine ali vodnjaki za namakanje kmetijskih zemljišč
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje 
pristojne občinske službe za prostor
– v 20 m pasu okrog grajenega območja kmetije je dovoljena še gradnja rastlinjakov
– na drugih kmetijskih zemljiščih (K2) pa so dovoljeni še:

– kozolci s tlorisno površino največ 60 m2

– krmišča in molzišča s tlorisno površino največ 30 m2

– čebelnjaki s tlorisno površino največ 20 m2, pri čemer je potrebno predhodno pridobiti mnenje pristojne čebelarske službe, iz 
katerega izhaja, da je zemljišče, na katerem naj bi stal čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo, njegov investitor 
pa vpisan v register čebelarjev
– obore za rejo divjadi
– v 20 m pasu okrog grajenega območja kmetije je dovoljena gradnja vseh pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov pod po-
gojem, da ne presegajo velikosti in drugih omejitev iz točke (2) 69. člena

(3.4) vrste drugih ureditev
– agrarne operacije v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča
– sanacije območij izkoriščanja, odlagališč odpadkov in drugih degradiranih območij v osnovno namensko rabo
– krčitev gozdov za kmetijske namene

(4) Gozdna zemljišča (G)
(4.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– gozdarstvo
– lovstvo
– ribištvo
(4.2) vrste objektov glede na namen
– gozdne žičnice
– bazne postaje za mobilno telefonijo
– telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
(4.3) vrste pomožnih objektov glede na namen
– gozdna cesta
– grajene gozdne vlake
– gozdna učna pot
– vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem, ki ne zahtevajo krčitve gozda
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje 
pristojne občinske službe za prostor
– urbana oprema
– bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam
(4.4) vrste drugih ureditev
– gozdarska investicijska vzdrževalna dela
– gospodarjenje z gozdovi v skladu z veljavnimi načrti za gospodarjenje z gozdovi ter predpisi s področja gozdov
– krčitev gozdov za kmetijske namene do površine 0,5 ha, pod pogojem, da taka krčitev ni v gozdu, ki je v skladu s predpisi 
opredeljen kot varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom
– sanacije območij izkoriščanja, odlagališč odpadkov in drugih degradiranih območij v osnovno namensko rabo
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(5) Celinske vode (VC)
(5.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– lovstvo
– ribištvo
(5.2) vrste objektov glede na namen
– /
(5.3) vrste pomožnih objektov glede na namen
– /
(5.4) vrste drugih ureditev
– /

(6) Površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN)
(6.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– rudarstvo
(6.2) vrste objektov glede na namen
– objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin
– bazne postaje za mobilno telefonijo
– telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
(6.3) vrste pomožnih objektov glede na namen
– začasni objekti, namenjeni skladiščenju
– ograje, škarpe in podporni zidovi
– urbana oprema
(6.4) vrste drugih ureditev
– rudarska dela v skladu z veljavnimi programi in načrti ter področnimi predpisi
– bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(7) Območja za potrebe obrambe zunaj naselij (f)
(7.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– obramba
(7.2) vrste objektov glede na namen
– obrambni objekti
– bazne postaje za mobilno telefonijo
– telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
(7.3) vrste pomožnih objektov glede na namen
– pomožni obrambni objekti ter objekti, namenjeni zaščiti in reševanju
– ograje
– bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam
(7.4) vrste drugih ureditev
– /

(8) Razpršena gradnja
(8.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom
– /
(8.2) vrste objektov in drugih ureditev glede na namen
– objekti v skladu z določili druge alineje točke (1.1) 57. člena in druge alineje točke (1.1) tega člena, namenjeni komunalni in 
oblikovni sanaciji razpršene gradnje, pri čemer je potrebno smiselno upoštevati tudi druga določila tega odloka (pri oblikovanju 
stavb se upošteva stavbna tipa A1/1/1 in A4/1)
(8.3) vrste pomožnih objektov glede na namen
– znotraj funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele, določene z upravnimi dovoljenji (v primeru zakonito zgrajenih stavb, ki 
funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele nimajo določene, pa se te objekte lahko postavlja znotraj funkcionalno zaokrože-
nega območja, ki se ga določi tako, da se skupno tlorisno površino osnovne stavbe pomnoži s faktorjem 2,5):

– pomožni objekti za lastne potrebe
– ograje, škarpe in podporni zidovi

(8.4) vrste drugih ureditev
– /

III/3.2. Prostorski izvedbeni pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov

59. člen
(splošno glede lege objektov na zemljišču)

(1) Novi objekti morajo biti odmaknjeni od meja sosednjih zemljišč toliko, da ni motena sosednja posest in da sta možna 
vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, namenjene gradnji.

(2) Od obstoječih objektov morajo biti novi objekti oddaljeni najmanj toliko, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarno-
varnostni in drugi pogoji, določeni z veljavnimi predpisi.

(3) Odmik objektov od javnih cest se glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi. Odstopanje od 
teh določil je možno v soglasju z upravljavcem cest ter v primerih, ko je potrebno upoštevati regulacijske črte ali posebne pogoje 
s področja varstva kulturne dediščine.
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(4) Novozgrajene stavbe morajo biti od gozdnega roba, ki se na novo izoblikuje zaradi vzpostavitve stavbnih zemljišč, odma-
knjene vsaj eno drevesno višino (cca 20 m), ostali novozgrajeni objekti in ureditve, ki so na nivoju zemljišča, pa vsaj 2 m.

60. člen
(pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja)

(1) S posegi v prostor je potrebno ohranjati obstoječe dominante in značilne poglede. Pri določanju višin objektov je potrebno 
upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja, tako da novi objekti ne izstopajo iz silhuete naselja.

(2) Ohranjati je potrebno čim več obstoječe lokalno značilne vegetacije zlasti travniške sadovnjake na vaških robovih, visoke 
zasaditve na robovih ograd, ki imajo značaj zaščite proti vetru, obvodno vegetacijo, posamezna drevesa ob domačijah ter posa-
mezna drevesa, pomembna za prepoznavnost javnih površin. Kadar zelenih potez in posameznih dreves ni mogoče ohranjati, jih 
je potrebno po končani gradnji ponovno zasaditi, pri čemer je potrebno uporabiti avtohtone vrste. Delno ohranjene vaške robove 
je potrebno dopolniti z lokalno značilnimi sadnimi sortami. Ob pomembnejših prometnicah se ohranjajo in dopolnjujejo drevoredi v 
skladu z regulacijskimi črtami določenimi v grafičnem delu (regulacijske črte predstavljajo okvirne osi drevoredov, ki se ohranjajo 
in dopolnjujejo, v kolikor se lahko hkrati zagotovi tudi prostor za normalno delovanje in morebitne rekonstrukcije prometnic, ob 
katerih potekajo drevoredi).

61. člen
(urbanistični tipi)

(1) Za posamezne EUP oziroma podEUP so glede na morfološke značilnosti pozidave določeni urbanistični tipi, za katere 
veljajo posebna merila in pogoji glede lege in razmestitve objektov. Urbanistični tip na območju posamezne EUP oziroma podEUP, 
če je za le-to določen, je razviden iz Preglednice 5 v 52. členu tega odloka.

(2) Preglednica 9: Urbanistični tipi na območju občine
OBMOČJA S PREPOZNAVNIM VZORCEM POZIDAVE [U1]
historično jedro [U1/1]
– jedro z osrednjim trgom [U1/1/1]
– obcestno jedro [U1/1/2]
– gručasto jedro [U1/1/3]
območja tradicionalne pozidave [U1/2]
– gručasta pozidava [U1/2/1]
– obcestna pozidava [U1/2/2]
– pozidava po terenu [U1/2/3]
območja sodobne pozidave [U1/3]
– mrežni (ulični) vzorec pozidave [U1/3/1]
– svojevrstna območja [U1/3/2]
razpršena pozidava [U1/4]
NEPOZIDANA OBMOČJA, OBMOČJA PRENOVE IN SANACIJE [U2]
manjša območja kompleksne pozidave [U2/1]
območja, ki se urejajo z OPPN [U2/2]

(3) Območja s prepoznavnim vzorcem pozidave (U1):
– Pri umestitvi novih objektov je potrebno upoštevati velikostna razmerja in razporeditev obstoječih objektov v EUP oziroma 

podEUP, regulacijske črte, ki so določene v grafičnem delu OPN, ter druge značilne poteze v prostoru, pri čemer je potrebno zago-
tavljati ustrezno prometno opremljenost območja. Upoštevanje določil se določi na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, 
s katero se utemelji umestitev načrtovanih objektov. Analiza mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3.1) Pri območjih historičnih jeder (U1/1) je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:
– Zahtevni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 4,0 metre, nezahtevni in enostavni objekti pa naj-

manj 1,5 metra. Manj zahtevni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč odmaknjeni najmanj polovico svoje višine od najvišje 
točke terena do kapa, vendar ne manj kot 2,5 metra. Manjši odmiki so dovoljeni v primerih, ko so določeni z regulacijskimi črtami, 
ter pri gradnji manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, če so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov 
sosednjih zemljišč. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prome-
tno-tehničnimi predpisi) ter objekti gospodarske javne infrastrukture se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, 
da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo 
ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi) se lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem 
sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).

– Določil prejšnje alineje ni potrebno upoštevati pri gradnji objekta na mestu prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta, 
kadar se bistveno ne spreminja namembnosti objekta. Tak objekt se lahko v istih ali manjših gabaritih kot dosedanji objekt zgradi 
brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.

– Pri podtipu historično jedro s trško zasnovo (U1/1/1) je potrebno upoštevati značilno umestitev objektov okrog osrednjega 
trga.

– Pri podtipu historično jedro z obcestno zasnovo (U1/1/2) je potrebno upoštevati značilno postavitev objektov glede na 
komunikacijo in prevladujočo orientacijo slemen bodisi pravokotno na potek komunikacije bodisi vzporedno z njim.

– Pri podtipu historično jedro z gručasto zasnovo (U1/1/3) je potrebno upoštevati značilno postavitev objektov v gručo.
(3.2) Pri območjih tradicionalne pozidave (U1/2) je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:
– Novi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 4,0 metre, nezahtevni in 

enostavni objekti pa najmanj 1,5 metra. Manjši odmiki so dovoljeni v primerih, ko so določeni z regulacijskimi črtami, ter pri gradnji 
manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, če so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč. 
Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi) 
ter objekti gospodarske javne infrastrukture se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega 
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v sosednje zemljišče. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s 
prometno-tehničnimi predpisi) se lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna 
overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).

– Določil prejšnje alineje ni potrebno upoštevati pri gradnji objekta na mestu prej odstranjenega zakonito zgrajenega 
objekta, kadar se bistveno ne spreminja namembnosti objekta. Tak objekt se lahko v istih ali manjših gabaritih kot dosedanji 
objekt zgradi brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.

– Pri podtipu gručasta pozidava (U1/2/1) je potrebno upoštevati značilno postavitev objektov v gručo.
– Pri podtipu obcestna pozidava (U1/2/2) je potrebno upoštevati značilno postavitev objektov glede na komunikacijo in 

prevladujočo orientacijo slemen bodisi pravokotno na potek komunikacije bodisi vzporedno z njim.
– Pri podtipu raščena pozidava (U1/2/3) je potrebno upoštevati značilno postavitev objektov glede na teren. Praviloma 

mora biti daljša stranica stavbe postavljena vzporedno s plastnicami.
(3.3) Pri območjih s sodobnim vzorcem pozidave (U1/3) je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:
(3.3.1) Ulična pozidava – mreža (U1/3/1):
– Novi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 4,0 metre, v EUP oziro-

ma podEUP z namensko rabo IG, ki mejijo na stanovanjska območja in območja centralnih dejavnosti, pa najmanj 6,0 metrov. 
Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 metra. Manjši odmiki so dovoljeni 
v primerih, ko so določeni z regulacijskimi črtami, ter pri gradnji manj zahtevnih (razen objektov v EUP oziroma podEUP z 
namensko rabo IG), nezahtevnih in enostavnih objektov, če so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih 
zemljišč. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-teh-
ničnimi predpisi) ter objekti gospodarske javne infrastrukture se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, da 
se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo 
ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi) se lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o 
tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).

– Umestitev novih objektov mora upoštevati značilno postavitev ob komunikacijah, ki tvorijo mrežno zasnovo. Če je za 
posamezno EUP oziroma podEUP značilna (prevladuje – več kot 50 %) enotna orientacija slemen, jo je potrebno upoštevati.

(3.3.2) Svojevrstno območje (U1/3/2):
– Upoštevati je potrebno določila prve alineje točke (3.3.1) tega člena.
(3.4) Pri območjih razpršene pozidave (U1/4) je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:
– Upoštevati je potrebno določila prve alineje točke (3.2) tega člena.
– Praviloma mora biti daljša stranica stavbe na raščenem terenu postavljena vzporedno s plastnicami.
(4) Nepozidana območja, območja prenove in sanacije (U2):
– Pri umestitvi novih objektov je potrebno upoštevati regulacijske črte, ki so določene v grafičnem delu OPN ter značilne 

poteze v naselju, zlasti sosednjih EUP oziroma podEUP.
(4.1) Pri manjših območjih kompleksne pozidave (U2/1) je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:
– Novi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 4,0 metre, nezahtevni 

in enostavni objekti pa najmanj 1,5 metra. Manjši odmiki so dovoljeni v primerih, ko so določeni z regulacijskimi črtami, ter pri 
gradnji manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, če so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov sose-
dnjih zemljišč. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-
-tehničnimi predpisi) ter objekti gospodarske javne infrastrukture se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, 
da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo 
ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi) se lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o 
tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).

– Za območje so določene regulacijske črte (razvidne so iz grafičnih prikazov enot urejanja prostora in prostorskih izved-
benih pogojev), ki zagotavljajo enotno zasnovo prometne in druge gospodarske javne infrastrukture na območju EUP oziroma 
podEUP. V okviru prostorskih možnosti so dopustne spremembe poteka regulacijskih črt, vendar je v tem primeru za območje 
potrebno izdelati OPPN in pri njegovi pripravi smiselno upoštevati določila, ki veljajo za predmetno EUP oziroma podEUP ter 
določila 99. in 100. člena tega odloka.

(4.2) Za območja, ki se urejajo z OPPN (U2/2) so podrobnejše usmeritve in pogoji podani v 101. do 149. členu tega 
odloka.

62. člen
(stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo)

(1) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo po posameznih EUP oziroma podEUP je razvidna iz Preglednice 5 v 52. členu 
tega odloka.

(2) Na površinah z namensko rabo SP je na parceli, namenjeni gradnji, največja dovoljena zazidana površina 90 m². Od 
nje je največ 60 m² namenjenih počitniški hišici, na preostali zazidani površini pa je dovoljeno graditi izključno nezahtevne in 
enostavne objekte. V zazidano površino iz te točke se ne štejejo napušči, ki od ravnine fasade ne segajo več kot 1 m.

(3) Na površinah z namenskimi rabami O, E in PC se stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo določi v skladu s potrebami 
tehnologije.

(4) Pri gradnji stanovanjskih (razen v okviru kmetij), gostinskih, upravnih in pisarniških stavb, trgovskih in drugih stavb za 
storitvene dejavnosti ter proizvodnih stavb in skladišč je potrebno minimalno parcelo, namenjeno gradnji, določeno na osnovi 
ostalih določil odloka zaradi ohranjanja arhitekturne krajine, v primeru nagiba terena, ki je večji od 12°, sorazmerno povečati 
tako, da je pri naklonu 25° v smeri naklona večja (daljša) za 100 %.

(5) V primeru, ko je obstoječa zazidanost parcele, namenjene gradnji, večja od dovoljene, so na tej parceli dovoljene:
– rekonstrukcije brez povečanja površine objektov,
– odstranitve objektov,
– vzdrževanje in spremembe namembnosti objektov, slednje so dovoljene takrat, kadar se ne povečuje število potrebnih 

parkirnih mest,
– gradnja na mestu prej odstranjenega objekta v istih ali manjših gabaritih.
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63. člen
(stavbni tipi)

(1) Za posamezne EUP oziroma pod EUP so glede na značilnosti arhitekturnega oblikovanja določeni stavbni tipi, za katere 
veljajo posebna merila in pogoji glede velikosti, oblikovanja in rabe materialov. Stavbni tipi na območju posamezne EUP oziroma 
podEUP, če so za le-to določeni, so razvidni iz Preglednice 5 v 52. členu tega odloka.

(2) Preglednica 10: Stavbni tipi na območju občine
HIŠA [A1]
prostostoječa hiša [A1/1]
– tradicionalna prostostoječa hiša [A1/1/1]
– tipska prostostoječa hiša [A1/1/2]
– sodobna prostostoječa hiša [A1/1/3]
počitniška hišica [A1/2]
BLOK [A2]
SVOJEVRSTNA STAVBA [A3] 
GOSPODARSKI OBJEKT [A4] 
manjši gospodarski objekt na območju tradicionalne pozidave [A4/1]
manjši gospodarski objekt na območju sodobne pozidave [A4/2]
hala [A4/3]
STAVBA V OKVIRU OPPN [A5]

(3) Odstopanja od določil za posamezni stavbni tip so možna pri oblikovanju objektov, ki so v celoti podrejeni tehnološkim 
procesom oziroma standardizirani (npr. čistilna naprava, silos, rastlinjak ipd.). V kontrastu z okoljem in določili za posamezni stavbni 
tip je možno oblikovati tudi posamezne stavbe, in sicer zaradi estetskih in simbolnih razlogov s ciljem vzpostavitve nove prostorske 
dominante in večje razpoznavnosti območja. V tem primeru je potrebno oblikovalske rešitve pridobiti z javnim natečajem.

(4) V primerih, ko je maksimalna višina podana v metrih, navedena vrednost predstavlja višino kapa nad koto urejenega 
terena. Ob gradnji na neravnem terenu se kot dovoljena višina upošteva višina na nevkopanem delu stavbe. V izjemnih primerih, 
ko se objekt umešča na teren z naklonom nad 25°, je možno odstopanje od teh določil, vendar ne več kot za 1,5 m. Odstopanje 
je potrebno utemeljiti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(5) Hiša (A1)
(5.1) Kot prostostoječa hiša (A1/1) se praviloma oblikujejo stanovanjske, gostinske, upravne in pisarniške stavbe, trgovske 

in druge stavbe za storitvene dejavnosti, garažne stavbe in stavbe splošnega družbenega pomena ter večnamenske stavbe.
(5.1.1) Tradicionalna prostostoječa hiša (A1/1/1)
Velikost
– Tlorisna površina stavbe se praviloma giblje med 60 m2 in 400 m2.
– Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,4, v primeru stanovanjskih dvojčkov pa vsaj 1:2. Tloris 
je lahko tudi sestavljen pod pogojem, da je eden izmed krakov prepoznavno daljši od drugih.
– Višinski gabarit stavbe je lahko največ (K) + P + 1 + M, pri čemer višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 6,9 m nad 
koto urejenega terena.
Oblikovanje – splošno
– Arhitektonsko oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značil-
nosti.
– Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju 
in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza (npr. v naklonu strehe) določilom iz 
te točke.
Oblikovanje strešin
– Strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega naklona v primeru 
sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štiri- in večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene.
– Naklon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45°, pri čemer je potrebno upoštevati prevladujoči naklon obstoječih stavb v EUP 
oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni 
del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).
– Strešna kritina mora biti v opečnih tonih, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni 
brezbarvni materiali.
– Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo biti 
višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.
Oblikovanje fasad
– Priporoča se uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen). Fasade oziroma fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih ploščic, 
fasadne opeke in polkrožnih lesenih brun niso dovoljene.
– Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve 
fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti RAL 
barvno lestvico).
– Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo biti 
enostavni. Fasadne odprtine morajo biti praviloma pokončne in pravokotne.
– Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki niso dovoljeni.
Drugo
– Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno 
s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe.
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(5.1.2) Tipska prostostoječa hiša (A1/1/2)
Velikost
– Tlorisna površina stavbe se praviloma giblje med 60 m2 in 400 m2.
– Tlorisni gabarit stavbe mora upoštevati značilno tlorisno zasnovo stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega do-

ločila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.

– Višinski gabarit stavbe je lahko največ (K) + P + 1 + M, pri čemer višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 6,9 m 
nad koto urejenega terena. 

Oblikovanje – splošno
– Arhitektonsko oblikovanje mora upoštevati prevladujoče značilnosti obstoječih (tipskih) stavb na območju ter kakovostne 

principe tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje občine.
– Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in 

gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza (npr. v naklonu strehe) določilom iz te točke.
Oblikovanje strešin
– Strehe morajo biti praviloma dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega 

naklona v primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Obliko, naklon in kritino je potrebno prilagoditi značilni podobi 
stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora 
biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

– Strešna kritina mora biti praviloma v opečnih tonih, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še brezbarvno steklo 
in steklu podobni brezbarvni materiali.

– Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične, in pultne, pri čemer je 
potrebno upoštevati značilno obliko frčad na območju EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi 
analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Frčade ne smejo 
biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

Oblikovanje fasad
– Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče 

barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti 
RAL barvno lestvico).

– Horizontalna in vertikalna členitev fasad, struktura in razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih ele-
mentov morajo upoštevati prevladujoče značilnosti na območju EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na 
osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

– Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki niso dovoljeni.
Drugo
– Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti 

vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe.
– Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno (razen na stavbah kulturne dediščine) uporabiti tudi kot elemente 

oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, balkonske ograje).

(5.1.3) Sodobna prostostoječa hiša (A1/1/3)
Velikost
– Tlorisna površina stavbe se praviloma giblje med 60 m2 in 400 m2.
– Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2, v primeru stanovanjskih dvojčkov pa vsaj 1:2. 

Tloris je lahko tudi sestavljen.
– Višinski gabarit stavbe je lahko največ (K) + P + 1 + M, pri čemer višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 6,9 m 

nad koto urejenega terena. 
Oblikovanje – splošno
– Arhitektonsko oblikovanje naj upošteva kakovostne principe tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje 

občine. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.
– Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikova-

nju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza (npr. v naklonu strehe) določilom 
iz te točke.

Oblikovanje strešin
– Strehe morajo biti praviloma dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega 

naklona v primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štiri- in večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene.
– Naklon streh je dovoljen v razponu od 35° do 45°, pri čemer je potrebno upoštevati prevladujoči naklon obstoječih stavb 

v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti 
sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).

– Strešna kritina mora biti praviloma v opečnih tonih, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še brezbarvno steklo 
in steklu podobni brezbarvni materiali. Možna je tudi ureditev zelenih streh.

– Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo 
biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

Oblikovanje fasad
– Priporoča se uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen).
– Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče 

barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti 
RAL barvno lestvico).

– Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo 
biti enostavni.

– Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki niso dovoljeni.



Stran 4978 / Št. 48 / 26. 6. 2012 Uradni list Republike Slovenije

Drugo
– Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti 

vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. Fotovoltaične celice in sončne 
sprejemnike je dovoljeno (razen na stavbah kulturne dediščine) uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, 
balkonske ograje). 

(5.2) Kot počitniška hišica (A1/2) se praviloma oblikujejo počitniške hišice.
Velikost
– Tlorisna površina stavbe ne sme presegati 60 m2.
– Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 3:4.
– Višinski gabarit stavbe je dovoljen do (K) + P + M, pri čemer višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 5,4 metra 

nad koto urejenega terena. 
Oblikovanje – splošno
– Arhitektonsko oblikovanje naj upošteva kakovostne principe tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje 

občine. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.
– Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikova-

nju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza (npr. v naklonu strehe) določilom 
iz te točke.

Oblikovanje strešin
– Strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice. Lahko so zaključene s čopi. Štiri- in večkapne strehe 

ter lomljene strešine niso dovoljene.
– Naklon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45°, pri čemer je potrebno upoštevati prevladujoči naklon obstoječih stavb 

v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti 
sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).

– Strešna kritina mora biti praviloma v opečnih tonih, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še brezbarvno steklo 
in steklu podobni brezbarvni materiali.

– Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo 
biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

Oblikovanje fasad
– Priporoča se uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen).
– Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče 

barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti 
RAL barvno lestvico).

– Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo 
biti enostavni.

– Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki niso dovoljeni.
Drugo
– Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti 

vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. Fotovoltaične celice in sončne 
sprejemnike je dovoljeno uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, balkonske ograje). 

(6) Kot blok (A2) se praviloma oblikujejo stanovanjske stavbe.
Velikost
– Tlorisni gabarit stavbe mora upoštevati značilno tlorisno zasnovo stavb v EUP oziroma podEUP.
– Višinski gabarit stavb je določen po posameznih EUP oziroma podEUP in je razviden iz Preglednice 5 v 52. členu tega 

odloka.
Oblikovanje – splošno
– Arhitektonsko oblikovanje mora upoštevati značilnosti obstoječih stavb na območju ter kakovostne principe tradicionalne 

in sodobne arhitekture, značilne za območje občine. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.
– Dozidave in nadzidave obstoječih objektov niso dovoljene.
Oblikovanje strešin
– Obliko, naklon in kritino je potrebno prilagoditi značilni podobi stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se 

utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
– Strešna kritina mora biti praviloma v opečnih ali temno rjavih tonih, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še 

brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali. Možna je tudi ureditev zelenih streh.
– Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljena oblika frčad je pultna. Frčade ne smejo biti višje 

od osnovne strehe.
Oblikovanje fasad
– Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče 

barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti 
RAL barvno lestvico).

– Horizontalna in vertikalna členitev fasad, struktura in razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elemen-
tov morajo upoštevati prevladujoče značilnosti na območju EUP oziroma podEUP.

– Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki niso dovoljeni.
– Rekonstrukcije fasad so dovoljene pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna fasada stavbe. Praviloma morajo biti 

izvedene tako, da se ohranja obstoječa členitev fasade in značilni rastri ter razmerja (prepoznavnost fasade).
– Klimatske naprave je na fasado potrebno umestiti po enotnem konceptu.
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Drugo
– Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti 

vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. Fotovoltaične celice in sončne 
sprejemnike je dovoljeno (razen na stavbah kulturne dediščine) uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, 
balkonske ograje).

(7) Kot svojevrstna stavba (A3) se praviloma oblikujejo gostinske, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za 
storitvene dejavnosti, stavbe za promet in izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe, garažne stavbe, stavbe 
splošnega družbenega pomena, stavbe za opravljanje verskih obredov in pokopališke stavbe, lahko pa tudi stanovanjske stavbe 
z javnim pritličjem.

Velikost
– Tlorisni gabarit stavbe mora praviloma biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2. Tloris je lahko tudi sestavljen. Kadar 

se svojevrstna stavba umešča na svojevrstno območje (U1/3/2) je oblika tlorisa lahko poljubna, pod pogojem, da se prilagodi 
obstoječim stavbam na območju EUP oziroma podEUP.

– Višinski gabarit stavb je določen po posameznih EUP oziroma podEUP in je razviden iz Preglednice 5 v 52. členu tega 
odloka.

Oblikovanje – splošno
– Arhitektonsko oblikovanje naj upošteva kakovostne principe tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje 

občine. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.
– Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju 

in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza določilom iz te točke.
Oblikovanje strešin
– Strehe so lahko ravne, enokapnice ali dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice 

enotnega naklona v primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Večkapne strehe ter lomljene strešine niso do-
voljene.

– Upoštevati je potrebno prevladujoči naklon in obliko obstoječih stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se 
utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

– Strešna kritina mora biti praviloma v opečnih ali temno rjavih tonih, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še 
brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali. Možna je tudi ureditev zelenih streh.

– Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo 
biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

Oblikovanje fasad
– Priporoča se uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen).
– Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče 

barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti 
RAL barvno lestvico).

– Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo 
biti enostavni.

– Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni.
Drugo
– Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti 

vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. Fotovoltaične celice in sončne 
sprejemnike je dovoljeno uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, balkonske ograje).

– Pred začetkom obnovitvenih del na cerkvenih objektih je potrebno obvestiti pristojni organ za varstvo narave in z njim 
predhodno uskladiti čas in način obnove tako, da varovane vrste netopirjev ne bodo prizadete.

– Notranjost zvonikov cerkvenih objektov praviloma ne sme biti osvetljena. V zvonikih, kjer so prisotne pomembne kolonije 
ogroženih vrst netopirjev, je potrebno z monitoringom spremljati vpliv osvetljevanja na te vrste.

(8) Kot gospodarski objekt (A4) se praviloma oblikujejo industrijske stavbe in skladišča, nestanovanjske kmetijske stavbe ter 
objekti gospodarske javne infrastrukture, kot hala (A4/3) pa lahko tudi večje trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti ter 
športne dvorane.

(8.1) Manjši gospodarski objekt na območju tradicionalne pozidave(A4/1)
Velikost
– Tlorisna površina stavbe je praviloma do 500 m2.
– Tlorisni gabarit mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,4. Če je za EUP oziroma podEUP to značilno, je tloris 

lahko tudi sestavljen pod pogojem, da je eden izmed krakov prepoznavno daljši od drugih. Upoštevanje tega določila se utemelji 
na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

– Višinski gabarit stavbe je lahko največ (K) + P z možnostjo izrabe podstrešja. Višina kapa na najvišjem delu ne sme pre-
segati 6,9 m nad koto urejenega terena. 

Oblikovanje – splošno
– Arhitektonsko oblikovanje naj upošteva kakovostne principe tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje 

občine. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti. Na območjih z namensko rabo ZDs morajo biti 
objekti zgrajeni v leseni izvedbi.

– Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju 
in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza določilom iz te točke.
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Oblikovanje strešin
– Strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega naklona v 

primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štiri- in večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene.
– Naklon streh je dovoljen v razponu od 26° do 45°, pri čemer je potrebno upoštevati prevladujoči naklon obstoječih stavb 

v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti 
sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).

– Strešna kritina mora biti v opečnih tonih, pri nadstreških in za potrebe tehnologije se dovoljujejo še brezbarvno steklo in 
steklu podobni brezbarvni materiali.

– Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo 
biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

Oblikovanje fasad
– Priporoča se uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen).
– Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče 

barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti 
RAL barvno lestvico).

– Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo 
biti enostavni.

Drugo
– Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti 

vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe.
– Podstrešja objektov je praviloma potrebno prilagoditi bivalnim potrebam netopirjev (dostop, osvetljenost).

(8.2) Manjši gospodarski objekt na območju sodobne pozidave(A4/2)
Velikost
– Tlorisna površina stavbe je praviloma do 600 m2.
– Tlorisni gabarit mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2. Tloris je lahko tudi sestavljen.
– Višinski gabarit stavbe je lahko največ (K) + P z možnostjo izrabe podstrešja. Višina kapa na najvišjem delu ne sme pre-

segati 6,9 m nad koto urejenega terena. 
Oblikovanje – splošno
– Arhitektonsko oblikovanje mora (zlasti pri kmetijskih gospodarskih objektih) izhajati iz lokalne tradicije. Uporaba materialov 

in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.
– Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju 

in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza določilom iz te točke.
Oblikovanje strešin
– Strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega naklona v 

primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štiri- in večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene.
– Naklon streh je praviloma dovoljen v razponu od 22° do 45°, pri čemer je potrebno upoštevati prevladujoči naklon obstoje-

čih stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora 
biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).

– Strešna kritina mora biti praviloma v opečnih ali temno rjavih tonih, pri nadstreških in za potrebe tehnologije se dovoljujejo 
še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali. Možna je tudi ureditev zelenih streh.

– Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo 
biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

Oblikovanje fasad
– Pri kmetijskih gospodarskih objektih se priporoča uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen).
– Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče 

barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti 
RAL barvno lestvico).

– Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo 
biti enostavni.

Drugo
– Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti 

vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe.

(8.3) Hala (A4/3)
Velikost
– Tlorisni gabarit mora biti podolgovat. Tloris je lahko tudi sestavljen.
– Višina kapa oziroma venca na najvišjem delu ne sme presegati 11,0 m nad koto urejenega terena.
Oblikovanje – splošno
– Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.
– Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju 

in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza določilom iz te točke.
Oblikovanje strešin
– Strehe stavb so lahko ravne ali v naklonu do 10°, pri čemer mora biti strešina skrita za fasado (vencem).
– Strešna kritina mora biti praviloma v temnih tonih, pri nadstreških in za potrebe tehnologije se dovoljujejo še brezbarvno 

steklo in steklu podobni brezbarvni materiali. Možna je tudi ureditev zelenih streh.
– Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken.
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Oblikovanje fasad
– Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče 

barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti 
RAL barvno lestvico).

– Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo 
biti enostavni.

Drugo
– Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na fasado ter na ali v streho.

(9) Za stavbe v okviru OPPN (A5) so podrobnejše usmeritve in pogoji podani v 99. do 149. členu tega odloka.

64. člen
(ureditev okolice objektov, oblikovanje, dimenzioniranje, umeščanje  

ter način medsebojnega povezovanja javnih in zelenih površin)
(1) Pri urejanju okolice objektov ter javnih in zelenih površin se upošteva oziroma zagotovi:
– značilnosti terena, mikroklimo, osončenost in rastiščne razmere,
– oblikovno skladnost in povezanost z okolico (merilo, značilni pogledi ipd.),
– programsko ustreznost glede na namensko rabo in predvidene dejavnosti ter vse uporabniške skupine, vključno z otroki, 

mladostniki, starejšimi prebivalci ter ljudmi s posebnimi potrebami,
– trajnostne zahteve glede izbora rastlin in gradbenih materialov ter ukrepov za zadrževanje padavinskih voda.
(2) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo zavarovati vegetacijo pred po-

škodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico – obvezni sta sanacija terena 
in ozelenitev.

(3) Pri ureditvi okolice objektov je potrebno upoštevati konfiguracijo terena:
(3.1) Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču.
(3.2) Višinske razlike na zemljišču morajo biti urejene s travnatimi brežinami. Podporni zidovi in škarpe so praviloma dovoljeni 

le do višine 1,5 metra. Gradnja višjih podpornih zidov je dopustna v primeru obstoječih objektov, zgrajenih pred uveljavitvijo tega 
odloka in v primeru gradnje javnih objektov, kadar je to potrebno zaradi zagotavljanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
pri drugih objektih pa le v primeru, kjer zaradi terenskih razmer ni možna drugačna izvedba.

(3.3) Dostopne poti in manipulativne površine je treba izoblikovati po terenu.
(4) Pri ureditvi javnih površin je potrebno upoštevati kakovostne principe tradicionalnega oblikovanja (ureditev trgov z mar-

kantnim drevesom – vaško lipo, kostanjem ipd.).
(5) Ohranja naj se čim več obstoječe lokalno značilne vegetacije, pri čemer se smiselno upošteva tudi določila drugega 

odstavka 60. člena. Pri novih zasaditvah naj se praviloma uporabljajo lokalno značilne avtohtone drevesne in grmovne vrste, na 
parkovnih površinah in zelenicah ob javnih objektih posebnega pomena pa je izjemoma dopustna tudi uporaba tujerodnih vrst. 
Lokalno značilne rastlinske vrste se praviloma uporabljajo tudi za zasaditev živic in živih mej. Na javnih površinah ni dopustna 
uporaba strupenih in poudarjeno alergenih rastlin. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti.

(6) Zasaditve javnih površin je potrebno izvajati s funkcionalnimi drevesi.
(7) Okolico stavb večjih volumnov na vizualno izpostavljenih lokacijah (območje Podskrajnika ipd.) je potrebno intenzivno 

ozeleniti.
(8) Materiali in oblikovanje tlakovanih površin morajo biti usklajeni z oblikovanjem okoliških stavb, urbano opremo in drugimi 

zunanjimi ureditvami. Praviloma se uporablja materiale v nevtralnih, neizstopajočih barvah. Materiali morajo biti propustni, tlako-
vanje pa izvedeno tako, da je možno zagotoviti ustrezen odtok padavinskih voda (čim večji delež padavinske vode s pozidanih in 
tlakovanih površin je potrebno ponikati in v največji možni meri zmanjšati hipni odtok z urbanih površin).

(9) Tlorisna površina otroškega igrišča mora biti najmanj 50 m², priporoča pa se ureditev igrišč z minimalno tlorisno površino 
200 m² za mlajše otroke oziroma 500 m² za druge otroke in mladostnike. Površine za igro otrok na prostem je potrebno na parceli, 
namenjeni gradnji, urediti pri vsaki stavbi z več kot tremi stanovanji, pri čemer je za vsako stanovanjsko enoto je potrebno zagotoviti 
vsaj 10 m² igralne površine. Igrišča je na parceli, namenjeni gradnji, potrebno locirati tako, da je njihov odmik od prometnic čim 
večji. Če ustreznega odmika ni možno zagotoviti pa morajo biti ustrezno zavarovana z ograjo.

65. člen
(pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet)

(1) Pri novogradnjah in pri spremembah namembnosti stavb ter rekonstrukcijah, s katerimi se spreminja namembnost stavb, 
je potrebno na parkiriščih in v garažah na parceli, namenjeni gradnji, zagotoviti zadostno število parkirnih mest za stanovalce, 
zaposlene in obiskovalce.

(2) Kadar na parceli, namenjeni gradnji, ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest, 
mora investitor manjkajoča parkirna mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih 
površinah v njegovi lasti, pod pogojem, da je omogočena njihova trajna uporaba. Pri stanovanjskih stavbah je te površine potrebno 
zagotoviti v oddaljenosti največ 200 m od stavbe, ki ji služijo. Vrednost manjkajočega deleža parkirnih mest se lahko zagotovi tudi 
tako, da investitor krije del stroškov za izgradnjo javnih parkirnih mest in garaž.

(3) Preglednica 11: Minimalno število parkirnih mest, ki ga je poleg določil veljavnih predpisov, potrebno upoštevati pri izračunu 
parkirnih mest na posamezni parceli, namenjeni gradnji

Vrsta objekta Minimalno število parkirnih mest (PM)
Enostanovanjske stavbe 2 PM
Dvostanovanjske stavbe 4 PM
Večstanovanjske stavbe 2,5 PM / stanovanje
Počitniške hiše 2 PM
Vrtci, šole 2 PM / oddelek + 1 PM / 2 zaposlena
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Vrsta objekta Minimalno število parkirnih mest (PM)
Športne površine 1 PM / 250 m2 površine igrišč
Športne površine s prostori 
za gledalce

1 PM / 250 m2 površine igrišč + 1PM / 10 sedežev za gledalce

Stavbe za fitnes ipd. 1 PM / 15 m2

Zdravstveni domovi v skladu s področnim predpisom
Prireditveni prostori, dvorane, 
kulturni domovi ipd.

1 PM / 5 sedežev

Cerkve 1 PM / 20 sedežev
Trgovine 1 PM / 30 m2 koristne prodajne površine (minimalno 2 PM) + 1 PM / 2 zaposlena
Gostilne 1 PM / 4 sedeže + 1 PM / 2 zaposlena
Hotelske in podobne stavbe 
za kratkotrajno nastanitev

1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6 sedežev

Obrtni in industrijski obrati 1 PM / 50 m2 neto površine ali 1 PM / 2 zaposlena
Skladišča 1 PM / 100 m2 neto površine ali 1 PM / 2 zaposlena
Poslovni prostori s strankami 1 PM / 30 m2 neto površine
Poslovni prostori brez strank 1 PM / 2 zaposlena
Pokopališča 1 PM / 30 grobov (min 10 PM)

(4) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.
(5) V okviru parkirišč in garaž je potrebno zagotoviti parkirna mesta za funkcionalno ovirane osebe v skladu z veljavnimi 

predpisi. Pri objektih v javni rabi, ki morajo biti brez ovir, je potrebno zagotoviti vsaj 5 % parkirnih mest rezerviranih za vozila oseb 
z invalidskimi vozički (v primeru, da je parkirnih mest skupno manj kot 20, je potrebno zagotoviti vsaj 1 parkirno mesto za vozila 
oseb z invalidskimi vozički).

(6) Pri javnih zgradbah se zagotovi parkirna mesta za kolesa.
(7) Parkirišča se načrtujejo s čim manjšim številom prostostoječih prometnih znakov in informacijskih tabel. Slednje se na-

domesti z uporabo talnih označb, uporabo različnih materialov in tlakov. Končna ureditev mora zagotavljati ustrezno prometno 
varnost. Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno površino in ograjo ali zapornico, ki vozilom 
zapira pot do parkirnih (garažnih) mest, je potrebno zagotoviti najmanj 5 m prostora, na katerem se vozilo lahko ustavi, dokler 
na parkirišče ni omogočen dovoz oziroma izvoz. Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti urejene tako, da se prepreči 
vzvratno vključevanje na državne in lokalne ceste.

(8) Parkirišča se oblikuje tako, da se ob robovih in vmesnih pasovih zasadi drevesa, ki zagotavljajo ustrezno osenčenje 
parkirnih površin. Na vsaka štiri parkirna mesta je potrebno zasaditi vsaj eno funkcionalno drevo. Odstopanja od določil te točke 
so dovoljena pri urejanju parkirišč nad obstoječimi garažnimi kletmi.

66. člen
(pogoji za oblikovanje urbane opreme, začasnih objektov, spominskih obeležij in objektov za oglaševanje)

(1) Urbana oprema, spominska obeležja in začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, morajo biti 
usklajeni z ostalimi elementi odprtega prostora ter značilno kakovostno okoliško pozidavo. Postavljeni morajo biti tako, da ne ovi-
rajo rabe javnih površin in drugih objektov, da ne zastirajo značilnih pogledov (določilo ne velja za začasne objekte) in ne ovirajo 
vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture.

(2) Urbana oprema mora biti oblikovana enotno po posameznih makrocelotah ob upoštevanju kakovostnih principov tradici-
onalne in sodobne arhitekture, značilne za območje občine.

(3) Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi in prireditvam se lahko postavijo na zemljiščih, ki so prometno 
dostopna in je zanje možno organizirati ustrezne parkirne površine.

(4) Pri oblikovanju objektov za oglaševanje je potrebno upoštevati Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Cerknica.

67. člen
(pogoji za oblikovanje pomožnih objektov za lastne potrebe)

(1) Skupne določbe glede oblikovanja pomožnih objektov za lastne potrebe
(1.1) Pomožni objekti za lastne potrebe morajo praviloma biti oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali osnovne stavbe. 

Ute oziroma senčnice je dovoljeno oblikovati tudi kot paviljone.
(1.2) Streha mora biti izvedena na enak način in v enakih barvah ter materialih kot nad osnovno stavbo, razen v primeru po-

hodne strehe, ko je pomožni objekt postavljen kot prizidek k osnovni stavbi. Pri steklenjakih in nadstreških se dopušča tudi streha 
iz brezbarvnega stekla ali brezbarvnih, steklu podobnih materialov, nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 
8°). Pri samostojno stoječih garažah je dovoljena še ravna streha ali streha v minimalnem naklonu. Strešne frčade niso dopustne.

(1.3) Za postavitev in vgradnjo fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov je potrebno upoštevati določila za osnovno stavbo.
(1.4) Pomožni objekti za lastne potrebe pri večstanovanjskih stavbah morajo biti oblikovani enotno za celotno območje EUP 

oziroma podEUP.
(1.5) Rezervoarje za utekočinjeni naftni plin ali nafto na terenu je potrebno praviloma postaviti na vizualno neizpostavljene 

lokacije in jih skriti za gosto zelenje.
(1.6) V primeru, da pomožni objekti za lastne potrebe predstavljajo dozidavo k osnovnemu objektu jih je potrebno oblikovati 

skladno z določili, ki veljajo za slednjega.
(1.7) Pri oblikovanju objektov, ki so v celoti podrejeni tehnološkim procesom (standardizirani) so dopustna odstopanja od 

določil tega člena.
(2) Pomožni objekti za lastne potrebe kot nezahtevni ali enostavni objekti
(2.1) Pomožne objekte za lastne potrebe je kot nezahtevne ali enostavne objekte v skladu s predpisom o zahtevnosti objektov 

možno postavljati na vseh zemljiščih v skladu z določili 55. do 58. člena tega odloka.
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(2.2) Tlorisni gabarit drvarnic, enoetažnih pritličnih lop, enoetažnih pritličnih objektov, garaž, ut oziroma senčnic in steklenjakov 
mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2.

(2.3) Višinski gabarit objektov je lahko pritličen z izkoriščenim podstrešjem, pri katerem je kota pritličja največ 0,3 metra nad 
terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda). Višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 
3,3 metra nad koto urejenega terena.

(3) Pomožni objekti za lastne potrebe kot manj zahtevni ali zahtevni objekti
(3.1) Pomožni objekti za lastne potrebe lahko na stavbnih zemljiščih presegajo gabarite, ki so določeni v točki (2) tega člena. 

V tem primeru jih je potrebno oblikovati v skladu z določili za osnovni stavbni tip na območju, opredeljenimi v 63. členu tega odloka.

68. člen
(pogoji za oblikovanje ograj, škarp in podpornih zidov)

(1) Pri ograjevanju parcel je potrebno upoštevati tip, material in višino ograj, ki je značilna za naselje. Praviloma se uporabljajo 
žive meje ter preproste žične ali lesene ograje. Varovalne in igriščne ograje morajo biti prosojne, neizstopajočih barv.

(2) V stanovanjskih območjih višine ograj (razen varovalnih, igriščnih in protihrupnih) ne smejo presegati 1,20 metra. Masivne 
ograje niso dovoljene, razen če gre za protihrupne ograje ali objekte kulturne dediščine.

(3) Vstopna in uvozna vrata se ne smejo odpirati proti cesti. V križiščih ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika.
(4) Škarpe in podporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni, pri 

čemer je potrebno upoštevati kakovostne principe gradnje in oblikovanja, ki so značilni za posamezno območje. Pri gradnji škarp 
in podpornih zidov je potrebno smiselno upoštevati tudi določila točke (3.2) 64. člena tega odloka.

69. člen
(pogoji za oblikovanje pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov)

(1) Skupne določbe glede oblikovanja pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov
(1.1) Oblikovanje objektov mora izhajati iz lokalne tradicije. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne 

značilnosti.
(1.2) V primeru, da pomožni kmetijsko-gozdarski objekti predstavljajo dozidavo k osnovnemu objektu jih je potrebno oblikovati 

skladno z določili, ki veljajo za slednjega.
(1.3) Pri oblikovanju objektov, ki so v celoti podrejeni tehnološkim procesom (standardizirani) so dopustna odstopanja od 

določil tega člena, pri čemer pa vertikalni gabarit ne sme presegati višine najvišjega objekta na območju EUP oziroma podEUP.
(2) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti kot nezahtevni ali enostavni objekti izven območij stavbnih zemljišč
(2.1) Pomožne kmetijsko-gozdarske objekte je kot nezahtevne ali enostavne objekte v skladu s predpisom o zahtevnosti 

objektov možno postavljati na vseh zemljiščih v skladu z določili 55. do 58. člena tega odloka.
(2.2) Tlorisni gabarit čebelnjakov, krmišč, kozolcev in molzišč mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,5.
(2.3) Objekt je lahko le pritličen z izkoriščenim podstrešjem, pri čemer je kota pritličja največ 0,3 metra nad koto urejenega 

terena. Višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 3,3 metra nad koto urejenega terena. Pri dvojnih kozolcih višina kapa ne 
sme presegati 5,5 metra nad koto urejenega terena.

(2.4) Strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice. Lahko so zaključene s čopi. Štiri- in večkapne strehe 
ter lomljene strešine niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen v razponu od 40° do 45°. Strešna kritina mora biti opečnata oziroma 
v rastru in barvi podobni opečni.

(2.5) Oblikovanje objektov mora biti enostavno. Zgrajeni so lahko le v leseni izvedbi in postavljeni na točkovnih temeljih. De-
ske pri opaževanju so lahko pritrjene le vertikalno. Kozolci so lahko opaženi le v zatrepih, sicer pa ne smejo imeti zaprtih stranic. 
Stranice morajo biti oblikovane v skladu z lokalno tradicijo s horizontalnimi letvami (štanti). Kozolci ne smejo imeti zaprtih prostorov.

(2.6) Podstrešja objektov je praviloma potrebno prilagoditi bivalnim potrebam netopirjev (dostop, osvetljenost).
(2.7) Določila točk (2.1) do (2.6) tega člena veljajo tudi za oblikovanje kmečkih lop, skednjev in senikov v 20 m pasu okrog 

grajenega območja kmetije.
(3) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti na območjih stavbnih zemljišč
(3.1) Pomožne kmetijsko-gozdarske objekte na stavbnih zemljiščih je potrebno oblikovati v skladu z določili za osnovni stavbni 

tip na območju, opredeljenimi v 63. členu tega odloka.

70. člen
(gradnja in oblikovanje gospodarske javne infrastrukture ter javnega dobra)

(1) Omrežja gospodarske javne infrastrukture morajo praviloma potekati po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih 
zaradi tehničnih in drugih razlogov potek po javnih površinah ni možen.

(2) Potek različnih omrežij gospodarske javne infrastrukture naj bo medsebojno usklajen. Praviloma se mora posamezne vode 
združevati v skupne koridorje, pri čemer je potrebno upoštevati predpisane medsebojne odmike, kote križanja in druge zahteve, 
ki jih določajo veljavni predpisi. Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih vodov gospodarske javne infrastrukture je potrebno v 
okviru območja predvidenega posega predvideti tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav, ki so zaradi dotrajanosti, 
premajhne zmogljivosti ali drugih razlogov neustrezni.

(3) Vodi in objekti gospodarske javne infrastrukture morajo biti umeščeni v prostor tako, da je možno priključevanje vseh 
porabnikov znotraj posameznega območja ter da je omogočeno nemoteno obratovanje in vzdrževanje.

(4) Infrastrukturne sisteme je praviloma potrebno načrtovati tako, da so čim manj vidno izpostavljeni. Pri posegih v pro-
stor, kjer je vidna izpostavljenost neizogibna, je potrebno zagotoviti kakovostno oblikovanje (velikost objektov, barva in oblika 
stebrov ipd.), ki mora upoštevati prevladujočo urbano in krajinsko tipiko ter naravne danosti prostora. Izbor lokacije ter obliko-
vanje objektov in naprav je potrebno utemeljiti na podlagi prostorske preveritve, ki mora biti priložena projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

(5) Nadzemne objekte okoljske, komunikacijske in energetske infrastrukture v naseljih se praviloma priključuje k obstoječim 
objektom, razen če taka postavitev ni možna zaradi varnostnih ali prostorskih razlogov. Umešča in oblikuje se jih tako, da čim manj 
vplivajo na vidne kvalitete prostora (brez posegov v značilne silhuete naselja, odmaknjeno od osrednjih javnih prostorov, nevpadljivo 
oblikovanje ipd.). Izbor lokacije ter oblikovanje objektov in naprav je potrebno utemeljiti na podlagi prostorske preveritve, ki mora 
biti priložena projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
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(6) Trase linijskih infrastrukturnih sistemov naj čim manj posegajo v območja sklenjenih kvalitetnih kmetijskih površin. Pod-
zemne vode gospodarske javne infrastrukture na kmetijskih zemljiščih se mora izvesti na taki globini, da je omogočena nemotena 
raba teh zemljišč. Po izvedeni gradnji je potrebno na kmetijskih zemljiščih vzpostaviti prvotno stanje.

(7) Zemljišča, na katera posegajo trase podzemnih vodov je potrebno po končani gradnji sanirati tako, da se odstrani odvečni 
material, teren pa zatravi oziroma zasadi z lokalno značilnimi vrstami grmovnic.

(8) Gradnja omrežij gospodarske javne infrastrukture v območju vodotokov mora biti takšna, da se ne zmanjša prevodna 
sposobnost struge vodotoka, pri čemer pa mora biti zagotovljena varnost objektov pred visokimi vodami.

71. člen
(gradnja prometnega omrežja)

(1) Omrežje javnih komunikacij mora biti enostavno in čitljivo ter dobro označeno.
(2) Minimalna širina cestišča občinskih cest je praviloma 5,0 metrov, izjemoma pa 4,0 metre. Po potrebi se lahko zgradijo tudi 

izogibališča. Tehnični elementi novih cest morajo biti v skladu s področnimi predpisi in normativi.
(3) Nove ceste je potrebno graditi v krožnih povezavah oziroma izvesti obračališča. Za več parcel, namenjenih gradnji, se pra-

viloma zagotavljajo skupni dostopi do javne ceste, novi priključki na javno cesto pa se praviloma izvedejo nasproti obstoječih. Dovozi 
in priključki na prometno omrežje morajo biti izvedeni tako, da ne ovirajo prometa, ter omogočajo varno vključevanje na javno cesto.

(4) Trase prometnic se morajo prilagajati obstoječemu reliefu. Med gradnjo je potrebno v največji možni meri ohranjati obsto-
ječe krajinske prvine (gozdni rob, živice, posamezna drevesa) ob trasi. Izogibati se je potrebno prekomernim izravnavam terena 
in odstranjevanju vegetacije v večjem obsegu.

(5) Pri urejanju obcestne krajine je potrebno zagotoviti primerno oblikovanje brežin (neenakomeren naklon) in rastja (zakri-
vanje in odkrivanje pogledov, označevanje posebnih okoliščin). Uporabljati je potrebno lokalno značilne rastlinske vrste.

(6) Ob pomembnejših javnih cestah je v naseljih (razen kadar ni možno zagotoviti zadostnih površin, zaradi ohranjanja zna-
čilnih kakovostnih vzorcev pozidave) potrebno izvesti hodnike za pešce, ob prometnejših cestah pa tudi kolesarske steze oziroma 
poti. Glede na prostorske možnosti in razpoložljivost zemljišč naj se kolesarske poti izvedejo izven cestnih teles.

(7) Pri gradnji in rekonstrukciji gozdnih cest in poljskih poti je potrebno zagotoviti nemoten dostop do kmetijskih in gozdnih 
zemljišč ter potrebna izogibališča.

(8) Višina protihrupnih ograj se določa v skladu s predpisi s področja prometne infrastrukture. Gradnja je dovoljena le na 
podlagi dokazanega preseganja dopustnih ravni hrupa in na podlagi urbanistične ter krajinske preveritve in utemeljitve, pri čemer 
je potrebno zagotoviti oblikovno skladnost s preostalimi elementi cestnega prostora, okoliške pozidave in odprtega prostora.

(9) Pri novogradnjah ali rekonstrukcijah regionalne ceste RI 212 Unec–Žlebič ali lokalne ceste LC041040 Grahovo–Pudob 
je potrebno urediti podhode za dvoživke.

(10) Prečkanje vodotokov mora biti praviloma izvedeno brez trajnih posegov v strugo (stebri in drugi podobni elementi pod-
porne konstrukcije). Brežina pod mostovi se mora ohranjati v pretežno naravni obliki.

72. člen
(gradnja vodovodnega omrežja)

(1) Pri gradnji vodovodnega omrežja je potrebno upoštevati Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerknica.
(2) Ob gradnji in rekonstrukcijah vodovodnega omrežja je potrebno poleg oskrbe s pitno vodo in vode za tehnološke potrebe 

praviloma zagotavljati tudi požarno varnost objektov s sistemom hidrantov. Kjer ni možno zagotoviti zadostnih količin požarne 
vode, je potrebno urediti ustrezne požarne bazene ali zagotoviti dostop k površinskim vodotokom pod pogoji, ki jih določi pristojni 
organ. Hidrante je praviloma potrebno locirati izven javnih pohodnih ali povoznih površin.

(3) Pri pripravi projektov za vodovodno omrežje je potrebno upoštevati tudi hišne priključke z izvedbo priključnega mesta 
praviloma izven utrjenih površin.

(4) Do vodohranov je potrebno zagotoviti dostopno pot. Priporočljivo je, da so vodohrani zaradi manjše vidne izpostavljenosti 
vsaj delno vkopani.

73. člen
(gradnja kanalizacijskega omrežja)

(1) Pri gradnji kanalizacijskega omrežja je potrebno upoštevati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda 
na območju Občine Cerknica.

(2) Javno kanalizacijsko omrežje mora biti zgrajeno v ločenem sistemu, razen na območjih kjer je že izveden mešani sistem. 
Zagotoviti je potrebno lokalno ali centralno čiščenje odpadnih voda. Ločeni kanalizacijski sistem za padavinsko vodo ne sme biti 
priključen na mešani sistem.

(3) Pri pripravi projektov za kanalizacijsko omrežje je potrebno upoštevati tudi hišne priključke z izvedbo priključnega mesta 
praviloma izven utrjenih površin.

(4) V javni mešani kanalizacijski sistem je prepovedano odvajati podtalnico, drenažne vode, vode odprtih vodotokov ter 
meteorne vode, kjer jih je možno speljati v ponikovalnico ali naravni vodotok.

(5) Lokalne čistilne naprave morajo biti umeščene zunaj ali na robu strnjenega naselja. Do čistilne naprave je treba zagotoviti 
dovoz z javne ceste. Čistilna naprava mora biti zavarovana z zaščitno ograjo.

(6) Nepretočne greznice morajo biti izvedene podzemno, male čistilne naprave pa v kolikor to dopušča tehnologija. Dopustna 
je tudi gradnja rastlinskih čistilnih naprav.

74. člen
(gradnja plinovodnega omrežja)

Omrežje zemeljskega plina se praviloma gradi v podzemni izvedbi. Pri prečkanju cest in vodotokov je dovoljena tudi nadze-
mna izvedba.

75. člen
(gradnja vročevodnega sistema)

Pri gradnji omrežja oskrbe s paro in vročo vodo je potrebno upoštevati Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne 
službe – oskrba s paro in vročo vodo v Občini Cerknica.
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76. člen
(gradnja elektroenergetskega omrežja)

(1) Nizko in srednjenapetostno elektroenergetsko omrežje ter omrežje javne razsvetljave je v naseljih potrebno zgraditi 
v podzemni izvedbi. Praviloma se omenjena omrežja izvajajo podzemno tudi na območjih kvalitetne in prepoznavne kulturne 
krajine ter območjih kulturne dediščine. Na teh območjih je možna tudi nadzemna izvedba z lesenimi nosilnimi drogovi.

(2) Vse površine v naseljih, ki so v javni rabi, morajo biti skladno s funkcijo in pomenom posamezne površine in okoliških 
objektov opremljene z enotnim sistemom javne razsvetljave. Dostopne ceste in hodniki za pešce morajo praviloma biti opremljeni 
z nizkimi uličnimi svetilkami, glavne ulice in ceste pa z visokimi. Posebno pozornost je potrebno nameniti oblikovanju oziroma 
izboru tipa svetilke, ki mora upoštevati obstoječe kakovostne oblikovne rešitve, ki so značilne za posamezno območje. Ulične 
svetilke morajo biti usklajene z normativi glede svetlobnega onesnaževanja.

77. člen
(gradnja komunikacijskih omrežij)

(1) Komunikacijska omrežja, razen sistemov brezžičnih povezav, morajo biti v naseljih, praviloma pa tudi na območjih 
kvalitetne in prepoznavne kulturne krajine ter območjih kulturne dediščine, zgrajena v podzemni izvedbi.

(2) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije je potrebno upoštevati veljavne predpise s področja 
elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja.

78. člen
(odlaganje odpadkov)

(1) Upoštevati je potrebno Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki velja 
za območje Občine Cerknica.

(2) Komunalne odpadke je potrebno zbirati v zabojnikih za odpadke na zbirnem mestu. Zbirno mesto mora biti praviloma 
v objektu ali na pripadajoči parceli, namenjeni gradnji, tako da je dostopno vozilom za odvoz. Če to zaradi danosti prostora 
ni možno, se s pristojno službo za gospodarjenje z odpadki določi zbirno mesto na javni površini (vendar izven prometnih 
površin).

(3) Ekološki otoki (zbiralnice ločenih frakcij) se praviloma umeščajo na utrjene površine javnega značaja. Oblikovanje in 
umestitev v prostor naj bosta taka, da bo vpliv na vidne kakovosti prostora čim manjši. Če ekološki otok meji na travnato povr-
šino, naj se ga zakrije s primerno zasaditvijo.

(4) Zbirni center je namenjen zbiranju vseh vrst frakcij in začasnemu hranjenju posameznih frakcij do rednega odvoza. 
Zbirni center mora biti zaradi dobre dostopnosti lociran v bližini pomembnejših cest.

(4) Oblikovanje zbirnih mest in ekoloških otokov naj bo enotno za območje naselja. Kontejnerji za odpadke, zbirna mesta, 
ekološki otoki in zbirni centri morajo biti na lokacijah izven strnjenih delov naselij Unec, Rakek, Podskrajnik, Cerknica, Dolenja 
vas, Dolenje jezero, Begunje, Martinjak in Grahovo umeščeni oziroma urejeni tako, da bo onemogočen dostop medvedom in 
drugim velikim zverem.

(5) Za gradbene odpadke se prvenstveno predvideva predelava za ponovno uporabo oziroma se jih odvaža na deponijo 
urejeno za odlaganje tovrstnih odpadkov. Deponiranje gradbenih odpadkov se lahko zagotavlja tudi povezano s sanacijo povr-
šinskih kopov mineralnih surovin v skladu z dovoljenji izdanimi na podlagi predpisov iz varstva okolja.

III/3.3. Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo

79. člen
(velikost in oblika parcele, namenjene gradnji)

(1) Pri določanju velikosti in oblike parcele, namenjene gradnji je potrebno upoštevati:
– tip oblikovanja grajene strukture in stavbni tip, ki sta določena za EUP oziroma podEUP,
– predpisano stopnjo izkoriščenosti zemljišč,
– namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov,
– prostorske potrebe osnovne dejavnosti (pomožni objekti, manipulativne površine, dovozi in dostopi, ustrezno število 

parkirnih mest),
– možnost vzdrževanja načrtovanih objektov,
– možnost priključitve na omrežja gospodarske javne infrastrukture,
– lastniško in parcelno strukturo zemljišč, pri čemer se mora omogočiti načrtovana raba sosednjih zemljišč,
– zdravstvene in tehnične zahteve, kot so odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje in intervencijske 

poti.
(2) Parcela, namenjena gradnji lahko v okviru stavbnih zemljišč sega preko območja EUP oziroma podEUP, vendar največ 

za 25 % celotne površine parcele, namenjene gradnji.
(3) Minimalna velikost parcel, namenjenih gradnji, za izvajanje parcelacije se za prostostoječe eno in dvostanovanjske 

stavbe ter počitniške hišice določi tako, da se skupno tlorisno površino osnovne stavbe pomnoži s faktorjem 2,5.

80. člen
(parcelacije)

(1) Delitev ali združevanje zemljiških parcel za oblikovanje novih parcel, namenjenih gradnji se dovoli pod pogojem, da 
se nove parcele, namenjene gradnji oblikujejo na podlagi določil tega odloka in da imajo vse zagotovljen dovoz in dostop do 
javne ceste. Pri določanju nove parcele, namenjene gradnji, ni možno oddeliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po obliki, legi 
in velikosti ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele, namenjene gradnji, kot so določeni v tem odloku.

(2) Delitev ali združevanje zemljiških parcel sta vedno dovoljena za potrebe gradnje javne infrastrukture in za potrebe 
določitve javnega dobra.
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III/3.4. Prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo  
in grajeno javno dobro

81. člen
(obveznost gradnje na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih)

(1) Gradnja objektov (razen objektov gospodarske javne infrastrukture ter nezahtevnih in enostavnih objektov, ki ne potre-
bujejo komunalnih priključkov) je dopustna samo na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih.

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je gradnja objektov dopustna tudi na komunalno neopremljenih 
stavbnih zemljiščih, če se sočasno z njo zagotavlja tudi komunalno opremljanje teh zemljišč.

(3) Stavbno zemljišče za gradnjo je komunalno opremljeno, če ima zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadnih 
voda, oskrbo z električno energijo, odvoz smeti ter dostop do javne ceste.

(4) Za nestanovanjske objekte, ki za svoje delovanje ne potrebujejo vse gospodarske javne infrastrukture iz tretjega od-
stavka tega člena, se komunalna opremljenost stavbnega zemljišča določi v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja glede 
na namen objektov.

82. člen
(obveznost priključevanja na omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture)

(1) Obstoječe in načrtovane objekte je potrebno priključiti na zgrajeno prometno, vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno, 
vročevodno in elektroenergetsko omrežje v skladu z določili tega odloka, pogoji upravljavcev posameznih omrežij in veljavnimi 
predpisi.

(2) Vsi obstoječi in predvideni objekti, v katerih se rabi pitna voda, na območjih, na katerih je možna priključitev, morajo 
biti priključeni na javno vodovodno omrežje. Izjemoma je možno zagotavljati tudi oskrbo iz zasebnih (individualnih) sistemov v 
primerih, ko je oddaljenost objekta od javnega vodovoda več kot 200 m oziroma je izvedba priključka objekta na javni vodovod 
povezana z nesorazmernimi stroški.

(3) Po izgradnji javnega vodovodnega omrežja se morajo vsi objekti, ki na javno vodovodno omrežje še niso priključeni in 
je njihova priključitev možna, priključiti v roku šestih mesecev.

(4) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v objektih, se mora odvajati v javno kanalizacijo ali neposredno v malo komunal-
no čistilno napravo. Kadar v skladu z veljavnimi predpisi na območju ni potrebna izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja 
oziroma priključevanje na javno kanalizacijo ni možno iz tehničnih razlogov, je potrebno komunalne odpadne vode odvajati v 
kanalizacijo, ki nima statusa javne kanalizacije in čistiti v mali komunalni čistilni napravi ali pa zbirati v nepretočni greznici, pri 
čemer mora biti njeno praznjenje zagotovljeno v okviru storitev javne službe. Nepretočne greznice so dopustne le v primerih, 
kadar je zaradi tehničnih in terenskih razmer mala čistilna naprava neizvedljiva.

(5) Po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja se morajo vsi objekti, iz katerih se odpadne in tehnološke vode vodijo v 
greznice in, ki na javno kanalizacijsko omrežje še niso priključeni in je njihova priključitev možna, priključiti v roku šestih mesecev. 
Objekte je potrebno na kanalizacijsko omrežje priključiti mimo greznic, ki jih je potrebno izprazniti in dezinficirati.

(6) Obstoječe greznice na lokacijah, kjer še ni urejeno javno kanalizacijsko omrežje, je potrebno prednostno sanirati (s 
priključitvijo na sistem z malo čistilno napravo oziroma z izvedbo nepretočne greznice v primerih iz točke (4) tega člena) na 
vodovarstvenih območjih, ki so zavarovana s predpisi oziroma predvidena za zavarovanje v Strokovnih hidrogeoloških podlagah 
za revizijo in dopolnitev vodovarstvenih območij (Geohidro d.o.o., 2008).

(7) Začasni objekti, ki uporabljajo vodo oziroma so priključeni na vodovod, morajo imeti urejeno odvajanje odpadnih voda 
v kanalizacijo.

(8) Po izgradnji javnega plinovodnega omrežja se morajo nanj priključiti vsi objekti, ki kot energent ne uporabljajo obnovljivih 
virov energije. Na ostalih območjih se za ogrevanje objektov priporoča uporaba obnovljivih virov energije.

(9) Vsi objekti morajo imeti zagotovljen varen dovoz na javno cesto. Priključki posameznih objektov in dovozne ceste 
morajo biti praviloma vezani na občinsko cesto in z njo na državno cesto.

(10) Obveznost priključevanja na omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture je opredeljena po posameznih 
EUP oziroma podEUP in je razvidna iz Preglednice 5 v 52. členu tega odloka. Za območja EUP oziroma podEUP, ki imajo za 
posamezen tip infrastrukture v tej preglednici opredeljeno kategorijo 2 – obvezno priključevanje na predvideno omrežje, je 
potrebno pred gradnjo stavb to infrastrukturo zgraditi in jo predati v upravljanje pristojni službi. V naseljih, kjer je predvideno 
javno kanalizacijsko omrežje, pa le-to še ni zgrajeno, se izjemoma dopušča gradnja stavb že pred izgradnjo javnega sistema, 
ob smiselni uporabi točke (4) tega člena.

III/2.5. Prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja  
in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb

83. člen
(splošno)

Gradnje in druge prostorske ureditve so možne v vseh območjih, ki jih določa ta odlok, če v okolju ne povzročajo večjih 
motenj, kot so dovoljene s predpisi. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obreme-
njevanje okolja.

84. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni 
ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ). Pri tem kot poseg 
štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki vplivajo na varovane vrednote dediščine (gradnja objektov, vzdrževalna dela, preme-
ščanje dediščine ali njenih delov ter drugo kot določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine).

(2) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo.
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(3) Za posege v objekte in območja kulturne dediščine je potrebno pridobiti pogoje in soglasja pristojnega organa za varstvo 
kulturne dediščine, in sicer:

(3.1) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali enoto kulturne 
dediščine z vplivnim območjem, ki je bila registrirana do uveljavitve odloka, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kul-
turnovarstveno soglasje.

(3.2) Za poseg v registrirano arheološko najdišče je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev.
(3.3) Pri novogradnji objekta na mestu prej odstranjenega objekta kulturne dediščine je potrebno upoštevati pogoje, določene 

v soglasju za odstranitev dediščine.
(4) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim 

konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika.
(5) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi 

varstvenih območij dediščine.
(6) Za registrirano kulturno dediščino velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote 

ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot registrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni. Za 
posamezne vrste registrirane kulturne dediščine veljajo še naslednji prostorski izvedbeni pogoji:

(6.1) Pri posegih na registrirani stavbni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni materiali) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– komunikacijska navezava na okolico,
– pojavnost.
(6.2) Pri posegih v registrirano naselbinsko dediščino se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med 

pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.).
(6.3) Pri posegih na memorialni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst objekta z okolico objekta ter vedute.
(6.4) Pri posegih v registrirano območje kulturne krajine se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne prvine),
– sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljišč),
– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva,
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.
(6.5) Pri posegih v vplivnih območjih kulturne dediščine se ohranjajo varovane vrednote kot so prostorska integriteta, pričeval-

nost, vedute in dominantnost dediščine. Prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, po-
men ali materialno substanco kulture dediščine. Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.

(6.6) Na območju registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke ostaline. 
Za posamezna registrirana arheološka najdišča ali njihove dele, za katere prostorski akt dopušča posege, je treba v fazi priprave 
projektne dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, izvesti predhodne arheološke 
raziskave in rezultate upoštevati pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitvi gradbenega dovoljenja, gradnji). 
Obseg arheoloških raziskav opredeli pristojna strokovna javna služba.

(6.7) Območja varovanj in omejitev s področja varovanja kulturne dediščine so razvidna iz prikaza stanja prostora v skladu 
z veljavno zakonodajo.

85. člen
(ohranjanje narave)

(1) Ohranjati in varovati je potrebno strukturo kmetijskih površin, pasove vegetacije, gozdne robove, travniške sadovnjake, 
živice, drevesa, skupine dreves, omejke in grmišča, naravne oblike terena (jame, vrtače itn.) ter druge značilne elemente naravne 
in kulturne krajine tako, da se ne spremeni njihova oblika oziroma pojavnost v prostoru.

(2) Pri urejanju kmetijskih zemljišč in pri kmetijskih agromelioracijah se ohranja pasove vegetacije in posamezna debelejša 
drevesa ali skupine dreves. Pri melioracijah in hidromelioracijah se ohranja naravne značilnosti prostora. Kjer razmere to dopu-
ščajo, se ohranja prvotni potek vodotoka in vegetacijo ob njem ali se jo ponovno zasadi. Prav tako se ohranja gozdni rob, ali pa 
se ga na novo zasadi in okrepi.

(3) Odkopavanje in sanacijo kamnolomov, ki so predmet izkoriščanja, se opredeli v rudarskem projektu, za katerega je treba 
pridobiti naravovarstvene smernice. Vse nelegalne odkope ali kamnolome, katerim rudarske pravice za izkoriščanje ne bodo 
podeljene, je treba v čim krajšem času sanirati.

(4) Z gradnjo objektov izven območij naselij naj se ne drobi ekosistemov, omogočati je potrebno prehod prostoživečih vrst. 
Ob gradnjah, rekonstrukcijah in vzdrževanju prometne infrastrukture naj se zagotavlja ustrezne prehode za prostoživeče vrste.

(5) Čas izvajanja del z gradbeno mehanizacijo naj se prilagodi biološkem ciklu kvalifikacijskih vrst. Večjih gradbenih del (izkopi 
gradbenih jam, nasutja) izven naselij naj se ne izvaja med 15. aprilom in 30. julijem.

86. člen
(tla)

(1) Pri posegih v prostor je potrebno zavarovati plodno zemljo pred uničenjem ter zagotoviti ukrepe za zaščito tal med izva-
janjem gradbenih del.
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(2) Pri gradnji objektov je potrebno humus odstraniti in deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev ali izboljšanje drugih 
kmetijskih zemljišč. Pri posegih na kmetijska zemljišča mora podati usmeritev za to pristojna strokovna služba.

(3) Evidentirati in sanirati je potrebno divja odlagališča odpadkov, pripraviti sanacijske načrte ter izvesti ustrezne ureditvene 
in omilitvene ukrepe.

87. člen
(vode)

(1) Pri urejanju prostora in izvajanju posegov v obvodnem prostoru voda I. in II. reda je potrebno upoštevati omejitev posegov 
v vodna in priobalna zemljišča v naseljih in izven njih kot jih določa veljavna zakonodaja s področja urejanja voda.

(2) Pri ureditvah in gradnjah se praviloma ohranjata naraven potek vodotoka in obstoječa vegetacija na priobalnih zemljiščih 
(po potrebi se jo ponovno zasadi). Pri tem je potrebno zagotoviti ustrezne dostope za potrebe vzdrževanja in javne rabe. Na 
ogroženih območjih se urejanje voda izvaja z ustreznimi tehničnimi ukrepi glede na stopnjo nevarnosti. Ureditve vodotokov in 
hudournikov so dopustne predvsem z uporabo naravnih materialov oziroma tako, da je čim manj vidnega betona.

(3) Rekreacijski rabi voda se namenja območja, kjer je možno urediti dostop brez spreminjanja morfoloških značilnosti voda 
in kjer taka raba nima vpliva na druge kakovosti krajine.

(4) Vsi posegi na območju makrocelote Cerkniško jezero se morajo izvajati tako, da ne more priti do onesnaženja jezera.
(5) Posegi v vodovarstvena območja so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih predpisov o 

zavarovanju vodnih virov. Na vodovarstvenih območjih so prepovedane dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno 
stanje vodnih virov. Dovoljeni so ukrepi, s katerimi se zavaruje količina ali kakovost vodnih virov.

88. člen
(zrak)

(1) Novogradnje se priključi na ekološko čiste vire energije. Postopno se preide na način ogrevanja obstoječih stavb z eko-
loško sprejemljivimi gorivi. Zagotovi se racionalno rabo energije in izboljšanje toplotne izolacije objektov.

(2) Pri vseh novogradnjah in rekonstrukcijah, se mora upoštevati energetske standarde, ki jih določajo predpisi s področja 
učinkovite rabe energije v stavbah.

(3) Pri zasnovi nove pozidave je potrebno upoštevati prevetrenost in lokalno cirkulacijo zraka.

89. člen
(območja kmetijskih zemljišč in gozdov)

(1) V največji možni meri je potrebno ohranjati sklenjene kakovostne kmetijske površine. Z novimi posegi naj se ne razdrobi 
posestna struktura.

(2) Pri posegih v gozd in gozdni prostor je potrebno upoštevati tipološke značilnosti krajine ter zagotavljati ohranitev ekolo-
škega ravnovesja, značilnosti razporeditve gozdnih mas v prostoru in značilnosti obstoječega gozdnega roba.

(3) Negozdna zemljišča v gozdu je prepovedano pogozdovati.

90. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Načrtovanje in gradnjo objektov je potrebno zasnovati tako, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih 
in drugih nesreč ter da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč.

(2) Za posege na ogroženih (poplavnih, erozijskih, plazljivih in plazovitih) območjih je potrebno upoštevati področne predpise. 
Na zemljiščih, ki se nahajajo delno ali v celoti na poplavnih območjih, gradnja novih objektov ni dovoljena, dokler se v skladu s 
predpisi s področja urejanja voda ne določi natančne meje razredov nevarnosti in izvede potrebnih omilitvenih ukrepov za dose-
ganje sprejemljivega razreda nevarnosti ter dokler se predhodno ne pridobi vodnega soglasja. Do takrat so na poplavnih območjih 
dopustni le odstranitev objektov ter vzdrževanje, rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječih zakonito zgrajenih objek-
tov. Z navedenimi posegi se ne sme poslabšati obstoječa poplavna ogroženost oziroma povečati škodljiv vpliv na vode, vodna in 
priobalna zemljišča.

91. člen
(obramba)

(1) V območjih izključne rabe prostora za potrebe obrambe so skladno s prostorsko zakonodajo in zakonodajo na področju 
graditve dovoljene prostorske ureditve ter gradnja objektov za potrebe obrambe (gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov 
in odstranitev objektov) ter ostale ureditve za potrebe obrambe ne glede na vrsto objektov glede na zahtevnost.

(2) Na območjih možne izključne rabe posegi ne smejo onemogočati uporabe območja za potrebe obrambe v primeru vojne-
ga in izrednega stanja, krize, ob naravnih in drugih nesrečah ter za usposabljanje, oziroma so posegi lahko takšni, da je mogoče 
izključno rabo za potrebe obrambe v zgoraj navedenih primerih takoj vzpostaviti.

(3) V območjih omejene in nadzorovane rabe prostora za potrebe obrambe je dovoljena obstoječa primarna (kmetijska ali 
gozdna) raba ter uporaba komunikacij. Na območju niso dopustne gradnje in rekonstrukcije objektov, ki so namenjeni stalnim de-
lovnim mestom, nastanitvi, prireditvam ter zadrževanju večjega števila ljudi. Uporaba objektov ne sme omejevati funkcionalnosti 
območja za potrebe obrambe. Za vse posege v območja omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe je treba pridobiti 
soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo.

(4) Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere višina nad terenom presega 18 m, je treba v ožjem okolišu območij za potrebe 
obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi, pridobiti pogoje in soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo. Za ožji okoliš 
šteje oddaljenost do 1 km od navedenih območij.

(5) Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere višina nad terenom presega 25 m, je treba v širšem okolišu območij za potrebe 
obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi, pridobiti pogoje in soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo. Za širši okoliš 
šteje oddaljenost do 2 km od navedenih območij.

(6) Določba prejšnjega odstavka ne velja v širšem okolišu območij z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi z namensko 
rabo f, ki so na vzpetinah.
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(7) Trenutno na območju občine ni območij za potrebe obrambe iz točk (4) in (5) tega člena.
(8) Potrebe po zaklanjanju in varovanju prebivalstva ter dobrin pred vojnim delovanjem se urejajo v skladu z veljavnimi 

predpisi.

92. člen
(vojna grobišča)

Pri posegih v območja vojnih grobišč je potrebno upoštevati predpise s področja vojnih grobišč. Na vojnih grobiščih je pre-
povedano:

– spreminjati zunanji videz grobišč v nasprotju s področnim zakonom,
– poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne elemente,
– izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.

III/2.6. Prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja

93. člen
(zahteve glede seizmološke in hidrološke značilnosti zemljišč)

Po podatkih Agencije RS je na območju Občine Cerknica vrednost projektnega pospeška tal med 0,175 in 0,200 (potresna 
nevarnost). Pri graditvi objektov je potrebno upoštevati predpise s področja mehanske odpornosti in stabilnosti objektov ter pred-
pise s področja voda.

94. člen
(zahteve glede osončenja in osvetlitve)

(1) Zahteve glede osončenja in osvetlitve prostorov za bivanje in delo
(1.1) Pri vseh prostorih za bivanje in delo je treba zagotoviti minimalno zahtevano osončenje oziroma osvetlitev skladno z 

veljavnimi predpisi.
(1.2) Na območjih, namenjenih stanovanjskim površinam (SS), površinam počitniških hiš (SP), stanovanjskim površinam s 

kmetijami (SKs) in površinam razpršene poselitve, namenjenih bivanju (As) mora biti praviloma zagotovljeno osončenje vsaj enega 
prostora za bivanje. Kot osončen šteje tisti prostor, v katerem sončni žarki 17. januarja vsaj eno uro osvetljujejo sredino okenske 
površine. Pri določanju osončenja je kot ovire potrebno upoštevati okoliški teren in stavbe.

(2) Zahteve glede zunanjega osvetljevanja
(2.1) Pri načrtovanju razsvetljave je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo veljavni 

predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja okolja.
(2.2) Nestanovanjske stavbe, prometna infrastruktura in sprehajalne poti izven naselij praviloma ne smejo biti osvetljeni. V 

kolikor je to nujno potrebno zaradi varnosti, mora biti osvetljevanje urejeno v skladu z veljavnimi predpisi s področja svetlobnega 
onesnaževanja okolja. Uporabljajo naj se svetlobna tipala.

95. člen
(pogoji za varstvo pred hrupom)

(1) II. stopnja varstva pred hrupom
(1.1) II. stopnja varstva pred hrupom se določa na stanovanjskih površinah (SS), stanovanjskih površinah za posebne name-

ne (SB), površinah počitniških hiš (SP), površinah nastanitvenih kompleksov (BTn) ter površinah koč in drugih manjših turističnih 
objektov (BTk).

(2) III. stopnja varstva pred hrupom
(2.1) III. stopnja varstva pred hrupom se določa na stanovanjskih površinah s kmetijami (SKs), površinah kmetij (SKk), 

osrednjih območjih centralnih dejavnosti v urbanih naseljih (CUu), osrednjih območjih centralnih dejavnosti v podeželskih na-
seljih (CUv), površinah za izobraževanje (CDi), površinah za opravljanje verskih obredov (CDv), površinah za zdravstvo (CDz), 
drugih območjih centralnih dejavnosti, namenjenih bivanju in obrti (CDp), površinah za oddih, rekreacijo in šport (ZS), parkih 
(ZP), območjih sadovnjakov ob vaških jedrih (ZDs), območjih vrtač (ZDv), območjih zelenih pasov z zaščitno funkcijo (ZDd), 
območjih pokopališč (ZK), površinah razpršene poselitve, namenjenih bivanju (As) in površinah razpršene poselitve, namenjenih 
pretežno kmetijstvu (Ak).

(2.2) III. stopnja varstva pred hrupom se določa tudi na območjih celinskih voda (VC), ki niso razvrščena med mirna območja 
na prostem v skladu s predpisi.

(3) IV. stopnja varstva pred hrupom
(3.1) IV. stopnja varstva pred hrupom se določa na območjih gospodarskih con (IG), površinah z objekti za kmetijsko proi-

zvodnjo (IK), površinah drugih območij (BD), površinah cest (PC), površinah železnic (PŽ), površinah postaj (POp), površinah za 
mirujoči promet (POm), območjih okoljske infrastrukture (O), območjih energetske infrastrukture (E), območjih mineralnih surovin 
(LN) in območjih za potrebe obrambe zunaj naselij (f).

(3.2) IV. stopnja varstva pred hrupom se določa tudi na območjih kmetijskih (K1 in K2) in gozdnih zemljišč (G), ki niso razvr-
ščena med mirna območja na prostem v skladu s predpisi.

(4) Ne glede na določbe točk (1) do (3) tega člena mora biti na meji med I. in IV. območjem varstva pred hrupom ter na meji 
med II. in IV. območjem varstva pred hrupom območje, ki obkroža IV. območje varstva in na katerem veljajo pogoji varstva pred 
hrupom za III. območje varstva pred hrupom. Širina III. območja varstva pred hrupom, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom 
se določi v skladu s predpisi s področja varstva pred hrupom.

(5) Območja s I. in II. stopnjo varstva pred hrupom, mirna območja na prostem ter mirna območja poselitve se določijo v 
skladu s predpisi s področja varstva pred hrupom.

(6) Pri projektiranju novogradenj in rekonstrukciji obstoječih objektov je potrebno upoštevati negativni vpliv obstoječega vira 
hrupa (avtoceste in drugih infrastrukturnih objektov) in objekte že v osnovi zasnovati tako, da so varovani prostori kot jih določajo 
predpisi s področja varstva pred hrupom čim manj izpostavljeni emisiji hrupa.



Stran 4990 / Št. 48 / 26. 6. 2012 Uradni list Republike Slovenije

96. člen
(zahteve glede varovanja pred elektromagnetnimi sevanji)

(1) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja mora investitor izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in 
rešitve, ki zagotavljajo, da mejne vrednosti elektromagnetnega polja, ki so določene v predpisih o elektromagnetnem sevanju v na-
ravnem in življenjskem okolju, niso presežene, in hkrati omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja.

(2) I. stopnja varstva pred sevanjem
(2.1) I. stopnja varstva pred sevanjem se določa na stanovanjskih površinah (SS), stanovanjskih površinah za posebne 

namene (SB), stanovanjskih površinah s kmetijami (SKs), površinah kmetij (SKk), osrednjih območjih centralnih dejavnosti v 
urbanih naseljih (CUu), osrednjih območjih centralnih dejavnosti v podeželskih naseljih (CUv), površinah za izobraževanje (CDi), 
površinah za opravljanje verskih obredov (CDv), površinah za zdravstvo (CDz), drugih območjih centralnih dejavnosti, namenjenih 
bivanju in obrti (CDp), površinah počitniških hiš (SP), površinah nastanitvenih kompleksov (BTn), površinah koč in drugih manjših 
turističnih objektov (BTk), površinah drugih območij (BD), površinah za oddih, rekreacijo in šport (ZS), območjih sadovnjakov ob 
vaških jedrih (ZDs), območjih vrtač (ZDv), območjih pokopališč (ZK), površinah razpršene poselitve, namenjenih bivanju (As) in 
površinah razpršene poselitve, namenjenih pretežno kmetijstvu (Ak).

(3) II. stopnja varstva pred sevanjem
(3.1) II. stopnja varstva pred sevanjem se določa na območjih gospodarskih con (IG), površinah z objekti za kmetijsko pro-

izvodnjo (IK), območjih zelenih pasov z zaščitno funkcijo (ZDd), površinah cest (PC), površinah železnic (PŽ), površinah postaj 
(POp), površinah za mirujoči promet (POm), območjih okoljske infrastrukture (O), območjih energetske infrastrukture (E), območjih 
mineralnih surovin (LN) in območjih za potrebe obrambe zunaj naselij (f).

(3.2) II. stopnja varstva pred sevanjem se določa tudi na vseh drugih območjih, ki niso v točki (2) tega člena določena kot 
območja, na katerih velja I. stopnja varstva pred sevanjem.

(4) Gradnja novih stanovanjskih stavb in drugih stavb, namenjenih bivanju (prevzgojni domovi, stavbe za nastanitev policistov, 
gasilcev ipd.), gostinskih stavb, upravnih in pisarniških stavb, trgovskih in drugih stavb za storitvene dejavnosti, stavb splošnega 
družbenega pomena ter stavb za opravljanje verskih obredov v varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo 
35 kV ali več ni dovoljena.

(5) Za nadzidave in dozidave obstoječih stavb iz prejšnje točke tega člena ter za spremembe namembnosti obstoječih stavb za 
namene iz prejšnje točke tega člena v varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo 35 kV ali več je potrebno 
predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da v območju načrtovanega posega niso prekoračene mejne vrednosti elektroma-
gnetnega polja, ki so določene v predpisu o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.

97. člen
(pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam)

Pri graditvi objektov je potrebno upoštevati predpise s področja zagotavljanja neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objek-
tov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb.

98. člen
(zahteve glede varovanja pred požari)

(1) Pri graditvi objektov je potrebno upoštevati predpise s področja varnosti pred požari.
(2) Objekti morajo biti projektirani in grajeni tako, da je omejeno širjenje požara na sosednje objekte ter so zagotovljeni pogoji 

za varen umik ljudi, živali in premoženja, in sicer je potrebno:
– upoštevati odmik objektov od meje parcele,
– zagotoviti protipožarne ločitve,
– zagotoviti vire za gašenje,
– zagotoviti neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila za gašenje in reševanje v 

stavbah.
(3) Za objekte, ki so določeni v pravilniku o študiji požarne varnosti, je treba v sklopu projektne dokumentacije za pridobitev 

gradbenega dovoljenja izdelati študijo požarne varnosti in pridobiti soglasje pristojne službe. Za stavbe, za katere študija požarne 
varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata »zasnova požarne varnosti«, v tem 
primeru soglasje pristojne službe ni potrebno.

III/4. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih občinskih podrobnih  
prostorskih načrtov

III/4.1. Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN

99. člen
(1) V območjih EUP oziroma podEUP, za katere je predvidena izdelava OPPN, so do njihovega sprejetja dovoljene naslednje 

vrste gradenj in ukrepov, pod pogojem, da ne bodo ovirali kasnejšega kompleksnega urejanja območja:
– nujne gradnje, rekonstrukcije, odstranitve ter vzdrževanje objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture,
– rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov,
– odstranitve stavb,
– spremembe namembnosti obstoječih zakonito zgrajenih objektov v skladu z namensko rabo, določeno za EUP oziroma 

podEUP,
– gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe in postavitev ograj na parcelah, namenjenih gradnji obstoječih objektov,
– postavitev začasnih objektov, ki jih morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred pričetkom izvajanja OPPN, če so v 

nasprotju z načrtovanimi posegi v OPPN,
– postavitve sončnih elektrarn do nazivne moči 1 MW, ki jih morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred pričetkom izvajanja 

OPPN, če so v nasprotju z načrtovanimi posegi v OPPN,
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– gradnja objektov za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih,
– gradnja objektov za zaščito rečnih bregov,
– gradnja hudourniških pregrad, nasipov in podobnih objektov za zaščito pred poplavami,
– izvedba objektov in ukrepov, ki so potrebni zaradi neposredno grozečih naravnih in drugih nesreč ali zato, da se prepre-

čijo oziroma zmanjšajo njihove posledice,
– izvedba objektov in ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah,
– gradnja vojaških inženirskih objektov, zaklonišč in drugih zaščitnih objektov med izrednim ali vojnim stanjem,
– izvedba ukrepov, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– izvedba ukrepov ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda vključno z rena-

turacijo vodotokov),
– izvedba objektov in ukrepov, namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem,
– izvedba objektov in ukrepov, namenjeni zagotovitvi varnosti plovbe in varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,
(2) Pri gradnjah in drugih ureditvah iz prejšnje točke je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje 

veljajo pogoji za namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 5 v 52. členu tega odloka.
(3) Po posameznih EUP oziroma podEUP, za katere je predvidena izdelava OPPN, je glede vrst gradenj, ki so dovoljene 

do sprejetja predvidenega OPPN, potrebno upoštevati tudi dodatne usmeritve, določene v 101. do 149. členu tega odloka.

III/4.2. Usmeritve za izdelavo OPPN

100. člen
(1) Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati naslednje usmeritve:
– zasnova pozidave naj upošteva prostorske danosti (pogledi, prehodi v zeleno) in geomorfološke značilnosti lokacije,
– zasnova parcelacije mora omogočiti smotrno prometno, komunalno in energetsko oskrbo,
– v območju se zagotavljajo zdravi bivalni pogoji, osončenje, prezračevanje, dostopnost zelenih in rekreacijskih površin,
– upoštevati je potrebno določila 60. in 64. člena tega odloka,
– upoštevati je potrebno potek obstoječih prometnic (in v primeru drugačne prometne ureditve ponovno vzpostaviti obsto-

ječe povezave med posameznimi območji), koridorje načrtovanih prometnic in druge regulacijske črte, določene v grafičnem 
delu OPN,

– za celotno območje EUP oziroma podEUP je potrebno izdelati rešitev omrežja prometne in druge gospodarske javne 
infrastrukture ter določiti javne programe in skupne zelene površine,

– OPPN se lahko izvaja etapno, pod pogojem, da je posamezna etapa prostorsko in funkcionalno zaključena enota, ki 
vključuje predvidene zelene površine in gospodarsko javno infrastrukturo iz prejšnje alineje,

– v strokovnih podlagah za OPPN, ki se izdelajo za območja pretežno namenjena stanovanjski gradnji (bivanju) je potrebno 
izdelati preveritev razpoložljivih kapacitet vrtcev, šol in osnovnega zdravstva znotraj pripadajočih okolišev – če pristojna služba 
Občine za izobraževanje ali zdravstvo ugotovi, da so obstoječe kapacitete neustrezne, je potrebno na območju OPPN sočasno 
z gradnjo stanovanj zagotoviti tudi tovrstne kapacitete,

– na poplavnih območjih je v postopku priprave OPPN potrebno pripraviti hidrološko hidravlično študijo, ki bo določila 
razrede nevarnosti, na osnovi katerih je mogoče ugotoviti možnost gradnje,

– pri posegih na registrirana arheološka najdišča je treba v postopku priprave OPPN izvesti predhodne arheološke razi-
skave v smislu natančne določitve vsebine in sestave najdišča, katerih rezultati se upoštevajo pri pripravi OPPN,

– območja se mora obravnavati celovito z naravovarstvenega, kulturnovarstvenega, okoljskega prostorskega, infrastruk-
turnega in drugih vidikov ter v postopku priprave pridobiti smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora.

(2) Po posameznih EUP oziroma podEUP, za katere je predvidena izdelava OPPN, je potrebno upoštevati tudi dodatne 
usmeritve, določene v 101. do 149. členu tega odloka.

4.2.1. Cerkniško polje – Cerkniško jezero

4.2.1.1. Bločice

101. člen
Območje EUP z oznako BL 04/1:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,4
– minimalni delež zelenih površin: 30 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na 

stavbo
– gradnja naj sledi poteku plastnic in bo zasnovana tako, da se za višinske premostitve med posameznimi parcelami ne 

uporablja opornih zidov
– območje se prometno naveže na obstoječo dostopno pot na vzhodnem delu
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4.2.1.2. Bloška polica

102. člen
Območje EUP z oznako BP 04:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,4
– minimalni delež zelenih površin: 30 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na 

stavbo
– gradnja naj sledi poteku plastnic in bo zasnovana tako, da se za višinske premostitve med posameznimi parcelami ne 

uporablja opornih zidov
– območje se prometno naveže na regionalno cesto
– severozahodni rob območja, ki meji na podEUP z oznako BP 05, naj se intenzivno ozeleni

4.2.1.3. Dolenje Jezero

103. člen
Območji EUP z oznako DJ 01 in DJ 06:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– dozidave in nadzidave obstoječih zakonito zgrajenih objektov
– gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe in pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov
– gradnja novih objektov na območju podEUP DJ 01/3 za potrebe obstoječe turistične kmetije
– za gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko 

rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 5 v 52. členu tega odloka ter naslednji pogoji:
– urbanistični tip: U1/1/2
– stavbni tip: A1/1/1, A3, A4/1
– maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,50
– minimalni delež zelenih površin: 10 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M (stavbna tipa A1/1/1 in A3), (K) + P (stavbni tip A4/1)

(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– območje se pretežno namenja bivanju, kmetijstvu z dopolnilnimi dejavnostmi, gostinskim, trgovskim, kulturnim, razve-

drilnim in športnorekreacijskim dejavnostim (v navezavi na Cerkniško jezero)
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– /
(1.2.3) Druge usmeritve
– naselbinsko jedro se ohranja in prenavlja po enotnem konceptu, ob upoštevanju tradicionalne strukture pozidave in 

značilne lokalne arhitekture
– posebno pozornost je potrebno posvetiti oblikovanju robov naselja (zlasti na izpostavljenih delih podEUP z oznako DJ 

01/3 in DJ 01/4), ki naj se intenzivno ozelenijo, tako da se ustvarja blag prehod v kulturno krajino Cerkniškega polja
– stavbe na območju podEUP z oznako DJ 01/3 je potrebno locirati na severnem delu ob cesti, južni del te podEUP pa 

ohraniti nepozidan

104. člen
Območje EUP z oznako DJ 05:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– območje se pretežno namenja gostinskim (turističnim) in športnorekreacijskim dejavnostim
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,20
– minimalni delež zelenih površin: 50 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– dejavnosti na se v prostor umeščajo tako, da se na območju ohrani večji del drevesne vegetacije
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4.2.1.4. Gorenje Jezero

105. člen
Območje podEUP z oznako GJ 08/2:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,4
– minimalni delež zelenih površin: 30 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– Nove stavbe na območju je potrebno umeščati tako, da tvorijo enotno linijo ob cesti s slemeni orientiranimi vzporedno 

z osjo ceste.
– Pri ureditvi zunanjih površin naj se uporabljajo popolnoma zasenčena svetila oziroma svetila na samodejen vklop/izklop.

4.2.1.5. Grahovo

106. člen
Območje EUP z oznako GR 19:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,4
– minimalni delež zelenih površin: 30 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na 

stavbo
– območje se prometno naveže na obstoječo cesto, ki poteka skozi območje
– širina vozišča dostopne ceste mora biti minimalno 2 x 2,5 m z enostranskim pločnikom
– ohranja se obstoječo vegetacijo na robovih območja
– oblikovati je potrebno strukturiran gozdni rob

107. člen
Območja EUP z oznako GR 20, GR 23 in GR 24:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN

– /

(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN

(1.2.1) Dejavnosti

– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi

(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo

– maksimalni faktor zazidanosti: 0,4
– minimalni delež zelenih površin: 30 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M

(1.2.3) Druge usmeritve

– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na 
stavbo

– višinski gabarit na osrednjem delu območja je lahko največ (K) + P + 1 + M, proti robu naj se zniža do (K) + P + M
– območje se prometno naveže na obstoječo cesto na vzhodu in regionalno cesto na jugu
– pred pričetkom gradnje na območju EUP z oznako GR 20 je potrebno zgraditi predvideni dostopni cesti (EUP z oznako 

GR 23 in GR 24)
– širina vozišča dostopnih cest (EUP z oznako GR 23 in GR 24) mora biti minimalno 2 x 2,5 m z enostranskim pločnikom
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4.2.1.6. Lipsenj

108. člen
Območje EUP z oznako LI 09:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
– kmetijstvo
– dopolnilne dejavnosti kmetij
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,45
– minimalni delež zelenih površin: 30 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na 

stavbo in kmetijam
– območje se prometno naveže na lokalni cesti
– na zahodnem robu se oblikuje blag prehod v kulturno krajino Cerkniškega polja z redkejšo pozidavo in intenzivno oze-

lenitvijo

4.2.1.7. Martinjak

109. člen
Območje podEUP z oznako MR 05/1 in MR 05/2:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– območje podEUP z oznako MR 05/1 se oblikuje kot osrednje površine naselja in se pretežno namenja trgovini, gostin-

skim in poslovnim dejavnostim, izobraževanju, zdravstvu in socialnemu varstvu, kulturnim, razvedrilnim in športnorekreacijskim 
dejavnostim, javni upravi ter bivanju

(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
– minimalni delež zelenih površin: 15 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 2 + M na severnem delu območja, proti jugu naj se zniža do (K) + P + 1 + M ali (K) + P + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– gostota pozidave v severnem delu območja naj bo večja, na južnem delu območja naj se oblikuje redkejša pozidava z 

intenzivno ozelenitvijo na robu
– območje podEUP z oznako MR 05/2 se ohranja kot zelena površina
– oblikujejo naj se manjše stavbne mase, ki upoštevajo značilne gabarite stavb v naselju
– območje se prometno naveže na regionalno cesto
– na območje naravne vrednote Cerkniško polje se praviloma ne sme posegati

110. člen
Območje EUP z oznako MR 09:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– območje se pretežno namenja turistični dejavnosti: nastanitev, gostinske dejavnosti ter spremljajoči programi (izobraže-

vanje, tradicionalne dejavnosti s področja kmetijstva …)
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,35
– minimalni delež zelenih površin: 30 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M na severnem delu območja oziroma (K) + P + 1 + M ali (K) + P + M na južnem 

delu območja
(1.2.3) Druge usmeritve
– gradnja naj sledi poteku plastnic
– na južnem robu se oblikuje blag prehod v kulturno krajino Cerkniškega polja z redkejšo pozidavo in intenzivno ozelenitvijo
– območje se prometno naveže na regionalno cesto
– na območje naravne vrednote Cerknica – Martinjak – drevored se praviloma ne sme posegati z objekti
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4.2.1.8. Žerovnica

111. člen
Območje EUP z oznako ŽE 01:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– dozidave in nadzidave obstoječih zakonito zgrajenih objektov
– gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe in pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov
– za gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko 

rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 5 v 52. členu tega odloka ter naslednji pogoji:
– urbanistični tip: U1/1/2
– stavbni tip: A1/1/1, A3, A4/1
– maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,50
– minimalni delež zelenih površin: 10 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M (stavbna tipa A1/1/1 in A3), (K) + P (stavbni tip A4/1)

(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– območje se pretežno namenja bivanju, trgovini, gostinskim in poslovnim dejavnostim, izobraževanju, zdravstvu in social-

nemu varstvu, kulturnim, razvedrilnim in športnorekreacijskim dejavnostim, javni upravi ter kmetijstvu z dopolnilnimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– /
(1.2.3) Druge usmeritve
– naselbinsko jedro se ohranja in prenavlja po enotnem konceptu, ob upoštevanju tradicionalne strukture pozidave in 

značilne lokalne arhitekture
– travniški sadovnjaki na območju podEUP z oznako ŽE 01/2 se v največji meri ohranjajo, dopušča se postavitev pomožnih 

kmetijskih objektov, stavb za spravilo pridelka in drugih nestanovanjskih kmetijskih stavb

112. člen
Območje EUP z oznako ŽE 06:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,4
– minimalni delež zelenih površin: 30 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– /

4.2.2. Cerkniško polje – Območje Cerknice  
in Podskrajnika

4.2.2.1. Cerknica

113. člen
Območje podEUP z oznako CE 01/2:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– ohranja se obstoječe dejavnosti (trgovina, banka) in se jih v okviru prostorskih možnosti dopolnjuje z drugimi centralnimi 

dejavnostmi (trgovina, nastanitvene in druge gostinske dejavnosti, poslovne dejavnosti, izobraževanje, zdravstvo in socialno 
varstvo, kulturne, razvedrilne in športnorekreacijske dejavnostim, javna uprava)

(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
– minimalni delež zelenih površin: 10 %
(1.2.3) Druge usmeritve
– pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati kakovostne elemente, značilne za historično jedro naselja
– ob cesti 4. maja se v okviru prostorskih možnosti zasadi drevored
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114. člen
Območje EUP z oznako CE 15:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– do selitve dejavnosti iz jedra naselja so dopustne rekonstrukcije in gradnje novih objektov v smislu funkcionalnih, tehno-

loških in razvojnih dopolnitev za potrebe le obstoječih dejavnosti (C23.990 – Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov, 
C16.1 – Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa, C 31.090 – Proizvodnja drugega pohištva)

– gradnje centralnih objektov za potrebe oskrbe s paro in vročo vodo
– za gradnje iz prejšnjih alinej veljajo naslednji pogoji:

– dopustne vrste objektov glede na namen: industrijske stavbe in skladišča; upravne in pisarniške stavbe; garažne 
stavbe in parkirišča; večnamenske stavbe

– dopustne vrste pomožnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi; začasni objekti, namenjeni 
sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za 
prostor; urbana oprema; trgi, zelenice in druge urejene zelene površine; začasni objekti, namenjeni skladiščenju

– urbanistični tip: U1/3/2
– stavbni tip: A3, A4/3
– maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,6
– minimalni delež zelenih površin: 10 %
– maksimalna višina stavb: 11 m

(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– območje se namenja pretežno trgovskim, gostinskim, poslovnim, kulturnim, izobraževalnim, razvedrilnim in rekreacijskim 

dejavnostim, javni upravi ter bivanju
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
– minimalni delež zelenih površin: 15 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 3
(1.2.3) Druge usmeritve
– na zahodnem robu območja se oblikuje pas zelenih površin
– robove območja, ki mejijo na stanovanjske površine je potrebno intenzivno ozeleniti z avtohtono drevesno vegetacijo

115. člen
Območje EUP z oznako CE 16:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– območje se namenja pretežno trgovskim, gostinskim, poslovnim, kulturnim, izobraževalnim, razvedrilnim in rekreacijskim 

dejavnostim, javni upravi ter bivanju
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
– minimalni delež zelenih površin: 15 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 3
(1.2.3) Druge usmeritve
– na zahodnem robu območja se oblikuje pas zelenih površin

116. člen
Območje EUP z oznako CE 18:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– gradnje novih objektov in druge ureditve za potrebe Komunale Cerknica do preselitve na novo lokacijo v Podskrajniku
– za gradnje iz prejšnjih alinej veljajo naslednji pogoji:

– dopustne vrste objektov glede na namen: industrijske stavbe in skladišča; upravne in pisarniške stavbe; garažne 
stavbe in parkirišča; večnamenske stavbe

– dopustne vrste pomožnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi; začasni objekti, namenjeni 
sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za 
prostor; urbana oprema; trgi, zelenice in druge urejene zelene površine; začasni objekti, namenjeni skladiščenju

– urbanistični tip: U1/3/2
– stavbni tip: A3, A4/3
– maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,6
– minimalni delež zelenih površin: 10 %
– maksimalna višina stavb: 11 m

(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
– trgovske, gostinske, poslovne, kulturne, izobraževalne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ter javna uprava
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(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
– minimalni delež zelenih površin: 15 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 2
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja večstanovanjski gradnji z manjšimi objekti (4 do 6 stanovanj na posamezno stavbo)
– priporoča se ureditev garaž v kletnih etažah in javnih programov v pritličjih stavb
– ob Cerkniščici se oblikuje pas zelenih površin

117. člen
Manjše območje znotraj EUP z oznako CE 24/3:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– območje se namenja pretežno izobraževalnim in športnorekreacijskim dejavnostim
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,4
– minimalni delež zelenih površin: 25 %
– maksimalna višina: višina objektov ne sme presegati najvišje točke obstoječe šole na območju podEUP CE 24/1
(1.2.3) Druge usmeritve
– dostop na območje se uredi z obstoječih ali načrtovanih obodnih cest
– ob obstoječi cesti na severnem robu območja je potrebno urediti pločnik in zasaditi drevored

118. člen
(1) Manjše območje znotraj EUP z oznako CE 31/2:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– nastanitvene in druge gostinske dejavnosti s spremljajočimi programi (hotelski kompleks z dodatno ponudbo)
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,35
– minimalni delež zelenih površin: 30 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M na severnem delu območja, proti jugu naj se zniža do (K) + P
(1.2.3) Druge usmeritve
– program naj se razporedi v več manjših med seboj povezanih objektov, ki naj bodo postavljeni vzporedno s potekom 

plastnic
– na območju se mora ohranjati čim več dreves, ki predstavljajo habitate vrst repaljščice (Saxicola rubetra), prepelice 

(Coturnix Coturnix) in rdečenoge postovke (Falco vespertinus)
– na območje enote kulturne dediščine EŠD 16265 naj se posega v čim manjši možni meri

119. člen
(1) Območje EUP z oznako CE 34:

– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
– minimalni delež zelenih površin: 20 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na 

stavbo
– na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu)
– gradnja naj sledi poteku plastnic
– priprava OPPN za območje se lahko začne šele po sprejetju OPPN za celovito prenovo območja EUP z oznako CE 15, 

s katerim se bodo z lokacije umaknile proizvodne dejavnosti
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120. člen
(1) Območje EUP z oznako CE 46:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
– minimalni delež zelenih površin: 20 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na 

stavbo
– na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu)
– gradnja naj sledi poteku plastnic in bo zasnovana tako, da se za višinske premostitve med posameznimi parcelami ne 

uporablja opornih zidov
– pred pričetkom gradnje na območju je potrebno zgraditi predvideno povezovalno cesto; možna je fazna gradnja v skladu 

z dinamiko izgradnje območja
– širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 3,0 m s pločnikom
– širina vozišča dostopnih cest med povezovalno cesto in obstoječimi prometnicami mora biti minimalno 2 × 2,5 m s 

pločnikom

121. člen
Območje EUP z oznako CE 53:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
– minimalni delež zelenih površin: 20 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na 

stavbo
– na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu)
– gradnja naj sledi poteku plastnic in bo zasnovana tako, da se za višinske premostitve med posameznimi parcelami ne 

uporablja opornih zidov
– vrtača na območju podEUP z oznako CE 53/2 se namenja ureditvi javnih zelenih površin (otroških igrišč); s pešpotmi 

se jo poveže na predvidene prometnice
– pred pričetkom gradnje na območju je potrebno zgraditi predvideno povezovalno cesto; možna je fazna gradnja v skladu 

z dinamiko izgradnje območja, pri čemer pa mora biti vsaj en priključek na regionalno cesto izveden pred pričetkom gradnje 
na območju

– širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 3,0 m s pločnikom
– širina vozišča dostopnih cest med povezovalno cesto in obstoječimi prometnicami mora biti minimalno 2 × 2,5 m s 

pločnikom

122. člen
Območje EUP z oznako CE 54:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– gradnja cestne povezave južno od nove soseske Za vrtovi, in sicer od lokalne ceste v Dolenje jezero do javne poti proti 

zdravstvenemu domu
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– območje podEUP 54/1 se namenja ureditvi južne obvozne ceste za območje Cerknice
– območje podEUP 54/2 se namenja ureditvam za potrebe avtobusne postaje
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– /
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(1.2.3) Druge usmeritve
– cesta naj se na obstoječe regionalne prometnice priključuje s krožišči, ki se ustrezno krajinsko uredijo (označbe etno-

loških in drugih značilnosti kraja)
– na južni strani ceste naj se uredi zeleni pas z drevoredom iz avtohtonih vrst
– na severni strani ceste proti naselju naj se uredijo zeleni pas ter kolesarska steza in pločnik za pešce
– ob vseh stanovanjskih območjih ob cesti je potrebno izvesti aktivne ali pasivne protihrupne ukrepe, da dovoljene vrednosti 

hrupa ob stanovanjskih objektih ne bodo presežene
– pri prečkanju območja naravne vrednote (brežine, vegetacija) Cerkniščica naj se v le-to čim manj naj posega

123. člen
Območje EUP z oznako CE 56:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
– minimalni delež zelenih površin: 20 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– /

4.2.2.2. Podskrajnik

124. člen
Območje podEUP z oznako PO 07/1:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– gradnje novih objektov in druge ureditve za potrebe obstoječe rudarske dejavnosti v skladu z določili tega odloka
– za gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko 

rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 5 v 52. členu tega odloka ter naslednji pogoji:
– urbanistični tip: U1/3/2
– stavbni tip: A4/2
– maksimalna etažnost: (K) + P

(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– /
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– /
(1.2.3) Druge usmeritve
– po opustitvi rudarske dejavnosti (izkoriščanje mineralnih surovin) se območje sanira v skladu z načrtom in ozeleni

125. člen
Območje podEUP z oznako PO 07/2:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– gradnje novih objektov in druge ureditve za potrebe obstoječe rudarske dejavnosti v skladu z določili tega odloka
– za gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko 

rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 5 v 52. členu tega odloka ter naslednji pogoji:
– urbanistični tip: U1/3/2
– stavbni tip: A4/2
– maksimalna etažnost: (K) + P

(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– po opustitvi rudarske dejavnosti (izkoriščanje mineralnih surovin) se območje v okviru sanacije preoblikuje v gospodarsko 

cono
– območje se namenja preselitvi javnega komunalnega podjetja (dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki 

ter saniranja okolja) z obstoječe lokacije v Cerknici 
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,6
– minimalni delež zelenih površin: 10 %
– maksimalna višina stavb: 11 m nad koto urejenega terena
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje naj se preko obstoječega priključka naveže na regionalno cesto
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126. člen
Območje EUP z oznako PO 08:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– gradnje novih objektov in druge ureditve za potrebe obstoječe rudarske dejavnosti v skladu z določili tega odloka
– za gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko 

rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 5 v 52. členu tega odloka ter naslednji pogoji:
– urbanistični tip: U1/3/2
– stavbni tip: A4/2
– maksimalna etažnost: (K) + P

(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– območje se namenja ureditvi nove cestne povezave (obvoznice) med Podskrajnikom in Rakekom
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– /
(1.2.3) Druge usmeritve
– na južni strani ceste naj se uredi zeleni pas z drevoredom
– na severni strani naj se uredijo zeleni pas ter kolesarska steza in pločnik za pešce

127. člen
Območje EUP z oznako PO 09:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– gradnje novih objektov in druge ureditve za potrebe obstoječe rudarske dejavnosti v skladu z določili tega odloka
– za gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko 

rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 5 v 52. členu tega odloka ter naslednji pogoji:
– urbanistični tip: U1/3/2
– stavbni tip: A4/2
– maksimalna etažnost: (K) + P

(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– po opustitvi rudarske dejavnosti (izkoriščanje mineralnih surovin) se območje v okviru sanacije preoblikuje v gospodarsko 

cono
– severni del območja se pretežno namenja predelovalnim dejavnostim, trgovini, prometu in skladiščenju, poslovnim 

dejavnostim, oskrbi z energijo in vodo, ravnanju z odplakami in odpadki ter saniranju okolja
– južni del območja se pretežno namenja trgovini in poslovnim dejavnostim
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,6
– minimalni delež zelenih površin: 10 %
– maksimalna višina stavb: 11 m nad koto urejenega terena
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se prometno naveže na prometni sistem na predvideno obvozno cesto
– na robu, kjer območje prehaja v kulturno krajino Cerkniškega polja, je potrebno veduto na proizvodne objekte izboljšati 

z ureditvijo pasu drevesne in druge vegetacije

128. člen
Območje EUP z oznako PO 10:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– gradnje novih objektov in druge ureditve za potrebe obstoječe rudarske dejavnosti v skladu z določili tega odloka
– za gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko 

rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 5 v 52. členu tega odloka ter naslednji pogoji:
– urbanistični tip: U1/3/2
– stavbni tip: A4/2
– maksimalna etažnost: (K) + P

(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– po opustitvi rudarske dejavnosti (izkoriščanje mineralnih surovin) se območje v okviru sanacije preoblikuje v gospodarsko 

cono
– območje se pretežno namenja predelovalnim dejavnostim, trgovini, prometu in skladiščenju, poslovnim dejavnostim, 

oskrbi z energijo in vodo, ravnanju z odplakami in odpadki ter saniranju okolja
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,6
– minimalni delež zelenih površin: 10 %
– maksimalna višina stavb: 11 m nad koto urejenega terena
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se na severnem robu prometno naveže na prometni sistem na območju EUP PO 13, na južnem robu pa na 

predvideno obvozno cesto 
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129. člen
Območje EUP z oznako PO 15:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– igrišče za golf s spremljajočimi športnorekreacijskimi in gostinskimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalna etažnost: (K) + P+ 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– igrišče za golf naj se uredi sonaravno s čim manjšimi posegi v naravno okolje
– pri oblikovanju območja je potrebno upoštevati koridorje prehoda velikih zveri – na robovih območja naj se ohranja pas 

gozdne vegetacije
– v pasu širine 15 m od osi 110 kV daljnovoda naj se ne umešča objektov, kjer se bodo zadrževali ljudje

130. člen
Območje EUP z oznako PO 21:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– kmetijstvo in trgovina (vrtnarija)
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,4
– minimalni delež zelenih površin: 20 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje je namenjeno postavitvi rastlinjakov in ureditvi vrtnarije
– na robu, kjer območje prehaja v kulturno krajino Cerkniškega polja, je potrebno veduto na rastlinjake izboljšati z ureditvijo 

pasu drevesne in druge vegetacije

4.2.3. Rakovška uvala – Območje Rakeka in Unca

4.2.3.1. Rakek

131. člen
Območje podEUP z oznako RA 13/1:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– do selitve dejavnosti iz jedra naselja so dopustne rekonstrukcije in gradnje novih objektov v smislu funkcionalnih, tehno-

loških in razvojnih dopolnitev za potrebe le obstoječe dejavnosti (C17.2 – Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona)
– za gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo naslednji pogoji:

– dopustne vrste objektov glede na namen: industrijske stavbe in skladišča; upravne in pisarniške stavbe; garažne 
stavbe in parkirišča; večnamenske stavbe

– dopustne vrste pomožnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi; začasni objekti, namenjeni 
sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za 
prostor; urbana oprema; trgi, zelenice in druge urejene zelene površine; začasni objekti, namenjeni skladiščenju

– urbanistični tip: U1/3/2
– stavbni tip: A3, A4/3
– maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,6
– minimalni delež zelenih površin: 10 %
– maksimalna višina stavb: 11 m

(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– območje se namenja pretežno trgovskim, gostinskim, poslovnim, kulturnim, izobraževalnim, razvedrilnim in rekreacijskim 

dejavnostim, javni upravi ter bivanju
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
– minimalni delež zelenih površin: 15 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 2
(1.2.3) Druge usmeritve
– /
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132. člen
Območje podEUP z oznako RA 24:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,4
– minimalni delež zelenih površin: 30 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na 

stavbo
– gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni 

potrebna gradnja opornih zidov
– vrtače naj se praviloma ohranja kot zelene in rekreacijske površine
– območje se prometno naveže na novo povezovalno cesto

133. člen
Območje EUP z oznako RA 32:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
– minimalni delež zelenih površin: 20 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na 

stavbo
– na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu)
– ob povezovalno cesto naj se umešča objekte za potrebe spremljajočih centralnih dejavnosti
– gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni 

potrebna gradnja opornih zidov
– vrtače naj se praviloma ohranja kot zelene in rekreacijske površine z ureditvijo otroških igrišč, ki se jih s pešpotmi poveže 

s predvidenimi prometnicami
– pred pričetkom gradnje na območju je potrebno zgraditi predvideno povezovalno cesto; možna je fazna gradnja ceste 

v skladu z dinamiko izgradnje območja, pri čemer pa mora biti vsaj en priključek na regionalno cesto izveden pred pričetkom 
gradnje na območju

– širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 3,0 m s pločnikom

134. člen
Območje EUP z oznako RA 34:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
– minimalni delež zelenih površin: 20 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na 

stavbo
– na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu)
– na območju podEUP z oznako RA 34/2 naj se uredijo športnorekreacijske in druge javne površine za območje
– gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni 

potrebna gradnja opornih zidov
– pred pričetkom gradnje na območju je potrebno zgraditi predvideno povezovalno cesto (kot novo cesto oziroma variantno 

kot rekonstrukcijo obstoječe poljske poti) s priključkom nad železniško postajo
– širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 3,0 m s pločnikom
– ob železniški progi je potrebno izvesti protihrupne ukrepe, da dovoljene vrednosti hrupa ob stanovanjskih objektih ne 

bodo presežene
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135. člen
Območje EUP z oznako RA 41:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,4
– minimalni delež zelenih površin: 30 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na 

stavbo
– gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni 

potrebna gradnja opornih zidov

136. člen
Območje EUP z oznako RA 49:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,4
– minimalni delež zelenih površin: 30 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na 

stavbo
– gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni 

potrebna gradnja opornih zidov
– vrtači na območjih podEUP z oznako RA 49/2 in RA 49/3 se ohranjata in vključujeta v zeleni sistem območja

137. člen
Območje EUP z oznako RA 51:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,4
– minimalni delež zelenih površin: 30 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na 

stavbo
– gradnja naj sledi poteku plastnic
– pred pričetkom gradnje na območju je potrebno zgraditi dostopno cesto s priključkom na regionalno cesto
– širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 2,5 m z enostranskim pločnikom
– ob železniški progi je potrebno izvesti protihrupne ukrepe, da dovoljene vrednosti hrupa ob stanovanjskih objektih ne 

bodo presežene

138 člen
Območje EUP z oznako RA 52:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
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(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
– minimalni delež zelenih površin: 20 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na 

stavbo
– na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu)
– na južni rob območja ob predvideno cestno povezavo se umešča objekte centralnih dejavnosti, ki služijo območju
– gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni 

potrebna gradnja opornih zidov
– vrtače naj se praviloma ohranja kot zelene in rekreacijske površine z ureditvijo otroških igrišč
– pred pričetkom gradnje na območju je potrebno zgraditi predvideno povezovalno cesto; možna je fazna gradnja ceste 

v skladu z dinamiko izgradnje območja, pri čemer pa mora biti vsaj en priključek na regionalno cesto izveden pred pričetkom 
gradnje na območju

– širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 3,0 m s pločnikom
– oblikuje naj se strukturiran gozdni rob

4.2.3.2. Unec

139. člen
Območje EUP z oznako UN 05:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– gradnja objektov za potrebe obstoječe dejavnosti v okviru podjetja Kovinoplastika (ob spremembah vrste dejavnosti ali 

umestitvi novih dejavnosti je potrebno za območje izdelati OPPN).
– za gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko 

rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 5 v 52. členu tega odloka ter naslednji pogoji:
– urbanistični tip: U1/3/2
– stavbni tip: A3, A4/3
– maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,6
– minimalni delež zelenih površin: 10 %
– maksimalna višina stavb: 11 m

(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– predelovalne dejavnosti, gradbeništvo, trgovina, promet in skladiščenje ter poslovne in druge podobne dejavnosti
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
– minimalni delež zelenih površin: 15 %
– maksimalna višina stavb: 11 m nad koto urejenega terena
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje podEUP z oznako UN 05/2 se nameni ureditvi zelenih površin kot zelene cezure med območjem in okoliškimi 

stanovanjskimi površinami

4.2.4. Rakovška uvala – Rakov Škocjan

4.2.4.1. Rakov Škocjan

140. člen
Območje podEUP z oznako RŠ 08:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– smučišče s spremljajočimi športnorekreacijskimi in gostinskimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,4
– minimalni delež zelenih površin: 25 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– oblikujejo naj se gozdni robovi
– območje okrog umetnih odprtih vodnih površin naj se zavaruje z visoko in gosto mrežo, ki bo onemogočala dostop 

prosto živečim živalim
– na umetnih odprtih vodnih površinah naj se namestijo plezala, ki omogočajo živalim, ki bi naključno padle v vodo, izhod 

iz vode
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141. člen
Območje EUP z oznako RŠ 09:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– območje se pretežno namenja športnorekreacijskim in drugim gostinskim dejavnostim
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,25
– minimalni delež zelenih površin: 30 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se oblikuje kot vstopna točka za območje Rakovega Škocjana s turistično-informacijsko infrastrukturo
– objekte se umešča tako, da se ohranja čim več obstoječe gozdne vegetacije
– sočasno z ureditvijo parkirišča naj se načrtuje s tudi zapora prometa (obiskovalci) skozi park

4.2.5. Vidovsko hribovje

4.2.5.1. Begunje pri Cerknici

142. člen
Območje EUP z oznako BG 02:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– dozidave in nadzidave obstoječih zakonito zgrajenih objektov
– gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe in pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov
– za gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko 

rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 5 v 52. členu tega odloka ter naslednji pogoji:
– urbanistični tip: U1/1/2
– stavbni tip: A1/1/1, A3, A4/1
– maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,50 (podEUP z oznako BG 02/1) oziroma 0,20 (podEUP 

z oznako BG 02/2, BG 02/3 in BG 02/4)
– minimalni delež zelenih površin: 10 % (podEUP z oznako BG 02/1)
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M (stavbna tipa A1/1/1 in A3), (K) + P (stavbni tip A4/1)

(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– območje se pretežno namenja trgovini, gostinskim in poslovnim dejavnostim, izobraževanju, zdravstvu in socialnemu var-

stvu, kulturnim, razvedrilnim in športnorekreacijskim dejavnostim, javni upravi, kmetijstvu z dopolnilnimi dejavnostmi ter bivanju
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– /
(1.2.3) Druge usmeritve
– naselbinsko jedro se ohranja in prenavlja po enotnem konceptu, ob upoštevanju tradicionalne strukture pozidave in 

značilne lokalne arhitekture
– travniški sadovnjaki na območju podEUP BG 02/2, BG 02/3 in BG 02/4 se v največji meri ohranjajo, dopušča se posta-

vitev pomožnih kmetijskih objektov, stavb za spravilo pridelka in drugih nestanovanjskih kmetijskih stavb

143. člen
Območje EUP z oznako BG 05:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– gradnja objektov za potrebe obstoječe lesnopredelovalne dejavnosti v okviru podjetja Jeramix (ob spremembah vrste 

predelovalnih dejavnosti ali umestitvi novih dejavnosti je potrebno za območje izdelati OPPN)
– za gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko 

rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 5 v 52. členu tega odloka ter naslednji pogoji:
– urbanistični tip: U1/3/2
– stavbni tip: A3, A4/3
– maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,6
– minimalni delež zelenih površin: 10 %
– maksimalna višina stavb: 11 m

(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– predelovalne dejavnosti, gradbeništvo, trgovina, promet in skladiščenje ter poslovne in druge podobne dejavnosti
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– /
(1.2.3) Druge usmeritve
– vizualno izpostavljene robove območja in robove območja, ki mejijo na stanovanjske površine je potrebno intenzivno 

ozeleniti z avtohtono drevesno vegetacijo
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144. člen
(1) Območje EUP z oznako BG 12:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
– minimalni delež zelenih površin: 20 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na 

stavbo
– na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu)
– gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni 

potrebna gradnja opornih zidov
– vrtači na območju podEUP BG 12/2 in 12/3 se praviloma ohranjata in vključujeta v zeleni sistem območja
– pred pričetkom gradnje na območju je potrebno zgraditi predvideno povezovalno cesto; možna je fazna gradnja v skladu 

z dinamiko izgradnje območja, pri čemer pa mora biti vsaj en priključek na regionalno cesto izveden pred pričetkom gradnje 
na območju

– širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 3,0 m s pločnikom
– širina vozišča dostopnih cest, ki povezujejo regionalno in novo povezovalno cesto mora biti minimalno 2 x 2,5 m s 

pločnikom

145. člen
(1) Območje EUP z oznako BG 15:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
– minimalni delež zelenih površin: 20 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na 

stavbo
– na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu)
– gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni 

potrebna gradnja opornih zidov
– pred pričetkom gradnje na območju je potrebno zgraditi predvideno povezovalno cesto; možna je fazna gradnja v skladu 

z dinamiko izgradnje območja, pri čemer pa mora biti vsaj en priključek na regionalno cesto izveden pred pričetkom gradnje 
na območju

– širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 3,0 m s pločnikom
– širina vozišča dostopnih cest, ki povezujejo regionalno in novo povezovalno cesto mora biti minimalno 2 x 2,5 m s 

pločnikom
– ob območju proizvodne obrti (mizarstva) je kot vizualno in protihrupno zaščito potrebno urediti zeleni pas 

146. člen
Območje EUP z oznako BG 19:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
– minimalni delež zelenih površin: 20 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
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(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na 

stavbo
– na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu)
– gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni 

potrebna gradnja opornih zidov
– vrtače na območjih podEUP BG 19/2, BG 19/3, BG 19/4 in BG 19/5 se praviloma ohranjajo nepozidane in vključujejo v 

zeleni sistem območja; na eni izmed vrtač naj se uredi otroško ali športno igrišče
– pred pričetkom gradnje na območju je potrebno zgraditi predvideno povezovalno cesto; možna je fazna gradnja v skladu 

z dinamiko izgradnje območja, pri čemer pa mora biti vsaj en priključek na regionalno cesto izveden pred pričetkom gradnje 
na območju

– širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 3,0 m s pločnikom
– širina vozišča dostopnih cest, ki povezujejo regionalno in novo povezovalno cesto mora biti minimalno 2 x 2,5 m s ploč-

nikom

147. člen
Območje EUP z oznako BG 24:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,4
– minimalni delež zelenih površin: 30 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na 

stavbo
– gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni 

potrebna gradnja opornih zidov

4.2.5.2. Bezuljak

148. člen
Območje EUP z oznako BZ 04:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
– kmetijstvo
– dopolnilne dejavnosti kmetij
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,45
– minimalni delež zelenih površin: 30 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na 

stavbo in kmetijam
– gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni 

potrebna gradnja opornih zidov
– stavbe je potrebno odmakniti od gozdnega roba za višino odraslega drevesa

4.2.5.3. Cajnarje

149. člen
Območje EUP z oznako CA 04:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
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(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,4
– minimalni delež zelenih površin: 30 %
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo
– gradnja naj sledi poteku plastnic
– v območju naravne vrednote Cerkniščica naj se ne postavlja stavb, ohrani naj se obstoječa vegetacija

III/5. POSEBNE DOLOČBE

5.1. Cerkniško polje – Cerkniško jezero

5.1.1. Odprti prostor

150. člen
Območje podEUP z oznako CJ 01/1:
Območje pretežno sovpada z območjem naravne vrednote Cerkniško polje. Ne glede na določila točk (3.3) in (4.3.) 58. člena 

tega odloka so na območju dovoljene le naslednje gradnje in ureditve ob soglasju pristojne občinske službe za prostor:
– na kmetijskih zemljiščih:

– ograje za pašo živine, vendar le na kmetijskih zemljiščih;
– na drugih kmetijskih zemljiščih pa so dovoljeni še:

– kozolci s tlorisno površino največ 60 m2 v zaledju vasi, v oddaljenosti največ 200 m od meje stavbnih zemljišč naselja;
– krmišča in molzišča s tlorisno površino največ 30 m2 v zaledju vasi, v oddaljenosti največ 200 metrov od meje stavbnih 

zemljišč naselja;
– čebelnjaki s tlorisno površino največ 20 m2, pri čemer je potrebno predhodno pridobiti mnenje pristojne čebelarske 

službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče, na katerem naj bi stal čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo, njegov 
investitor pa vpisan v register čebelarjev;

– v 20 m pasu okrog grajenega območja kmetije je dovoljena gradnja vseh pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov pod 
pogojem, da ne presegajo velikosti in drugih omejitev iz točke (2) 69. člena tega odloka;

– na gozdnih zemljiščih:
– grajene gozdne vlake in učne poti.

151. člen
Območji EUP z oznako CJ 03 in CJ 04:
Območje EUP je območje nadzorovane rabe za potrebe obrambe.

5.1.2. Bločice

152. člen
Območje EUP z oznako BL 02:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Bločiško polje ni dovoljena gradnja novih stavb, 

razen pomožnih objektov za lastne potrebe za potrebe obstoječih stanovanjskih stavb.

5.1.3. Bloška polica

153. člen
Območje podEUP z oznako BP 07:
Ne glede na določila 56. in 57. člena tega odloka na območju niso dovoljene dozidave in nadzidave ter gradnja novih stavb, 

razen gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta, pri čemer se ne sme spreminjati na-
membnosti in velikosti objekta.

154. člen
Območje podEUP z oznako BP 08/2:
Območje podEUP je območje nadzorovane rabe za potrebe obrambe.

5.1.4. Dolenja vas

155. člen
Območji EUP z oznako DV 02, DV 04, DV 08 in DV 10:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerkniščica ni dovoljena gradnja novih stavb.

156. člen
Območje podEUP z oznako DV 05/2:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju podEUP ni dovoljena gradnja novih stavb.

157. člen
Območje EUP z oznako DV 06:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerkniščica ni dovoljena gradnja novih stavb, razen 

pomožnih objektov za lastne potrebe za potrebe obstoječih stanovanjskih stavb.
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158. člen
Območje EUP z oznako DV 09:
Ne glede na določila 55. in 57. člena tega odloka se na območju EUP dovoljujejo tudi kmetijstvo (do 20 GVŽ) in dopolnilne 

dejavnosti kmetij ter v obstoječem obsegu dejavnost žag – (c/16.1) žaganje, skobljanje in impregniranje lesa – kot dopolnilna de-
javnost kmetij. Ne glede na določila 57. člena tega odloka se na območju EUP dovoljuje tudi gradnja nestanovanjskih kmetijskih 
stavb in stavb za dopolnilne dejavnosti kmetij ter pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov. Ne glede na določila 57. člena tega 
odloka na območju naravne vrednote Cerkniščica ni dovoljena gradnja novih stavb, razen pomožnih objektov za lastne potrebe in 
pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, pri čemer pa morajo biti ti objekti zgrajeni v leseni izvedbi.

159. člen
Območje EUP z oznako DV 11:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju EUP ni dovoljena gradnja novih stavb.

160. člen
Območje EUP z oznako DV 12:
Zaradi kulturnovarstvenega pomena je potrebno kljub že izvedenim posegom za območje pred nadaljnjim poseganjem v 

prostor izvesti predhodne arheološke raziskave v skladu z določili točke (6.6) 84. člena tega odloka.

5.1.5. Dolenje Jezero

161. člen
Območje podEUP z oznako DJ 02:
Ne glede na določila točke (29) 57. člena na območju podEUP z oznako DJ 02/1 ni dovoljena gradnja garaž. Obstoječe parki-

rišče na naj se ozeleni z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo. Izvede naj se ukrepe za zaustavitev večine motornega prometa 
(obiskovalci Cerkniškega jezera) na tej lokaciji. Območje podEUP z oznako DJ 02/2 se namenja ureditvi vstopne točke na Cerkniško 
jezero z informacijskim objektom, sanitarijami, manjšim gostinskim objektom in spremljajočo turistično-informacijsko infrastrukturo.

5.1.6. Gorenje jezero

162. člen
Območje EUP z oznako GJ 09:
Ob sanaciji kamnoloma naj se oblikujejo gozdni robovi.

5.1.7. Goričice

163. člen
Območji EUP z oznako GI 01, GI 03 in GI 04:
Pri ureditvi zunanjih površin naj se uporabljajo popolnoma zasenčena svetila oziroma svetila na samodejen vklop/izklop. V 

naravno vrednoto Obrh pri malnu na območju EUP GI 03 se ne sme posegati.

5.1.8. Grahovo

164. člen
Območje podEUP z oznako GR 12:
Na južnem robu območja se uredi zeleni pas z avtohtono drevesno vegetacijo.

165. člen
Območje podEUP z oznako GR 22/2:
Ne glede na določila točke (27) 57. člena tega odloka se na območju EUP dovoljuje samo ureditev parkirišč.

5.1.9. Lipsenj

166. člen
Območje EUP z oznako LI 06:
Ne glede na določila 55. in 57. člena tega odloka se na območju EUP v obstoječem obsegu dovoljuje tudi dejavnost žag – 

(c/16.1) žaganje, skobljanje in impregniranje lesa – kot dopolnilna dejavnost kmetij.

167. člen
Območje EUP z oznako LI 07:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju EUP ni dovoljena gradnja novih stavb, razen pomožnih objektov za 

lastne potrebe za potrebe obstoječih stanovanjskih stavb.

168. člen
Območje EUP z oznako LI 12:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Lipsenjščica ni dovoljena gradnja novih stavb.

5.1.10. Martinjak

169. člen
Območje EUP z oznako MR 07:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Jama v Skadulci ni dovoljena gradnja novih objektov.
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170. člen
Območje podEUP z oznako MR 10/1:
Na območje naravne vrednote Cerknica – Martinjak – drevored se praviloma ne sme posegati.

171. člen
Območje podEUP z oznako MR 10/2:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka je na območju podEUP ni dovoljena gradnja novih stavb, razen nestanovanjskih 

kmetijskih stavb in pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov (vendar ne rastlinjakov) za potrebe graščine (Pristava Sv. Marije 
Magdalene).

5.1.11. Otok

172. člen
Območje EUP z oznako OT 03:
Ne glede na določila 56. in 57. člena tega odloka so na območju EUP dopustni le odstranitev, vzdrževanje in rekonstrukcija 

obstoječih objektov ter gradnja novih objektov na mestu prej odstranjenih objektov.

5.1.12. Žerovnica

173. člen
Območji EUP z oznako ŽE 08 in ŽE 09:
Ne glede na določila 55. in 57. člena tega odloka se na območju EUP v obstoječem obsegu dovoljuje tudi dejavnost žag – 

(c/16.1) žaganje, skobljanje in impregniranje lesa – kot dopolnilna dejavnost kmetij.

174. člen
Območje EUP z oznako ŽE 11:
Ne glede na določila 55. in 57. člena tega odloka se na območju EUP v obstoječem obsegu dovoljuje tudi dejavnost žag – 

(c/16.1) žaganje, skobljanje in impregniranje lesa – kot dopolnilna dejavnost kmetij. V območje naravne vrednote Jama Žirovnišči-
ce se ne sme posegati. Pri ureditvi zunanjih površin naj se uporabi popolnoma zasenčena svetila oziroma svetila na samodejen 
vklop/izklop. Ohranja naj se gozdni rob.

5.2. Cerkniško polje – Območje Cerknice in Podskrajnika

5.2.1. Cerknica

175. člen
Območje EUP z oznako CE 05:
Prosta stavbna zemljišča na južnem delu območja se namenijo ureditvi avtobusne postaje in površin za mirujoči promet. Pri 

umeščanju novih objektov je potrebno upoštevati koridor predvidene obvozne ceste. Ohraniti je potrebno obstoječi pas vegetacije 
južno od objekta policijske postaje.

176. člen
Območje podEUP z oznako CE 06/2, CE 06/3 in CE 37/4:
Vzdolž Cerkniščice je potrebno urediti peš povezavo čez celotno območje Cerknice. Pešpot se opremi s prostori za posedanje, 

javno razsvetljavo in drugo potrebno urbano opremo. V okviru podEUP 37/4 se zagotavlja oziroma varuje površine za ureditev 
cestne povezave z Begunjami.

177. člen
Območje EUP z oznako CE 07:
Ne glede na določila točke (3) 57. člena tega odloka so na vzhodnem delu območja možne tudi gradnje za potrebe obstoječe 

kmetije.

178. člen
Območje EUP z oznako CE 11/1:
Ne glede na določila točke (3) 57. člena ni dovoljeno povečevati obsega obstoječih nestanovanjskih dejavnosti v pritlični 

etaži objekta.

179. člen
Območje EUP z oznako CE 14:
Ne glede na določila točke (8) 57. člena na območju niso dovoljene gradnje novih stanovanjskih stavb ali spremembe na-

membnosti obstoječih nestanovanjskih stavb za potrebe bivanja.

180. člen
Območje EUP z oznako CE 27:
Oporni zid, ki omejuje parkirišča trgovine Mercator, je potrebno ozeleniti.

181. člen
Območje EUP z oznako CE 30:
Ne glede na določila 56. člena in točke (22) 57. člena je na območju dovoljena gradnja novih in prestavitev obstoječih kozol-

cev, ne pa tudi njihova odstranitev.
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182. člen
Območje EUP z oznako CE 36:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerkniščica ni dovoljena gradnja novih stavb.

183. člen
Območji podEUP z oznako CE 39/1 in 39/2:
Ne glede na določila točke (19) 57. člena se na podEUP 39/1 dovoli tudi ureditev prostora za taborjenje, na območju podEUP 

CE 39/2 pa gradnja potrebnih servisnih objektov (recepcija, sanitarije, manjši gostinski objekti, igrišča ipd.). Vzdolž Cerkniščice 
je potrebno urediti peš povezavo, na katero se naveže tudi območje kampa. Pešpot se opremi s prostori za posedanje, javno 
razsvetljavo in drugo potrebno urbano opremo. Z objekti naj se čim manj posega na območje naravne vrednote Cerkniščica.

184. člen
Manjše območje znotraj EUP z oznako CE 39/3:
Poleg dejavnosti, določenih za namensko rabo na območju, se dopušča tudi ribištvo – območje se namenja ureditvi ribogoj-

nice.

185. člen
Območje EUP z oznako CE 40:
Z objekti naj se čim manj posega na območji naravnih vrednot Cerkniščica in Stržen.

186. člen
Območje EUP z oznako CE 41/1:
Z objekti naj se čim manj posega na območje naravne vrednote Cerkniščica. Na območje naravne vrednote Cerknica – Be-

gunje pri Cerknici – drevored se praviloma ne sme posegati.

187. člen
Območje podEUP z oznako CE 57:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju strelišča ni dovoljena gradnja novih stavb.

5.2.2. Podskrajnik

188. člen
Območje EUP z oznako PO 01:
Na območje naravne vrednote Rakek – Cerknica – drevored se praviloma ne sme posegati.

189. člen
Območje EUP z oznako PO 04:
Ne glede na določila točke (13) 57. člena na območju ni dovoljena gradnja novih stanovanjskih stavb. Dopustna je gradnja 

pomožnih objektov za lastne potrebe za potrebe obstoječih stanovanjskih stavb.

190. člen
Območji podEUP z oznako PO 05/2 in PO 05/3:
Ne glede na določila točke (1.1) 56. člena tega odloka so za obstoječe stanovanjske stavbe na območju dopustni zgolj vzdr-

ževanje, odstranitve in spremembe namembnosti iz stanovanjske v skladu z dopustnimi dejavnostmi za namensko rabo, določeno 
za območje podEUP.

191. člen
Območji podEUP z oznako PO 16/1 in PO 16/3:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju praviloma ni dopustno postavljati novih ograj. Omogočiti je potrebno 

prehod živali.

5.3. Rakovška uvala – Območje Rakeka in Unca

5.3.1. Ivanje Selo

192. člen
Območji podEUP z oznako IS 05/2 in IS 06/2:
Upravljavec avtoceste ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom ter zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki 

so oziroma bodo posledica obratovanja avtoceste za območje podEUP. Izvedba vseh ukrepov za zaščito območja podEUP pred 
hrupom je obveznost investitorja.

5.3.2. Rakek

193. člen
Območje podEUP z oznako RA 01/1:
Na območje naravne vrednote Rakek – drevored pred gasilskim domom in zavarovanega območja Lipov drevored v Rakeku 

se praviloma ne sme posegati.

194. člen
Območje EUP z oznako RA 03:
Pritličja stanovanjskih objektov naj se namenijo centralnim dejavnostim.



Stran 5012 / Št. 48 / 26. 6. 2012 Uradni list Republike Slovenije

195. člen
Območje EUP z oznako RA 04/2:
Na območje naravne vrednote Rakek – drevored pred gasilskim domom in zavarovanega območja Lipov drevored v Rakeku 

se praviloma ne sme posegati.

196. člen
Območje EUP z oznako RA 09:
Pri gradnji novih stanovanjskih stavb v neposredni bližini železniške proge je potrebno z ustreznimi meritvami preveriti kazalce 

hrupa, in v primeru preseganja potrebno zagotoviti ustrezno protihrupno zaščito.

197. člen
Območje EUP z oznako RA 15:
Pred gradnjo objektov na južnem robu območja je potrebno urediti novo dostopno cesto. Pri gradnji novih stanovanjskih stavb 

v neposredni bližini železniške proge je potrebno z ustreznimi meritvami preveriti kazalce hrupa, in v primeru preseganja potrebno 
zagotoviti ustrezno protihrupno zaščito.

198. člen
Območje EUP z oznako RA 26:
Pred pozidavo prostih površin na jugu območja je potrebno urediti dostopno cesto, ki se poveže na novo povezovalno cesto 

vzhodno od območja. Na območje naravne vrednote Rakek – Cerknica – drevored in zavarovanega območja Drevored Planina – 
Martinjak – Unec se praviloma ne sme posegati.

199. člen
Območji EUP z oznako RA 47 in RA 48:
Ne glede na določila točke (13) 57. člena na območju ni dovoljeno bivanje. Robove območja, ki mejijo na stanovanjske po-

vršine je potrebno intenzivno ozeleniti z avtohtono drevesno vegetacijo.

200. člen
Območji EUP z oznako RA 53 in RA 54:
Na območje naravne vrednote Rakek – Cerknica – drevored in zavarovanega območja Drevored Planina – Martinjak – Unec 

se praviloma ne sme posegati.

201. člen
Območje EUP z oznako RA 57:
Območje se namenja ureditvi čistilne naprave. Območje okrog čistilne naprave naj se zasadi z avtohtono drevesno vegetacijo. 

Čistilna naprava naj se projektira na način, da bodo vplivi na podzemno vodo čim manjši.

202. člen
Območje EUP z oznako RA 59:
Z organskimi odpadki je treba ravnati tako, da ne bodo dostopni velikim zverem.

5.3.3. Slivice

203. člen
Območje podEUP z oznako SL 01/2:
Na območju zaradi vizualne izpostavljenosti gradnja novih stavb ni dovoljena.

5.3.4. Unec

204. člen
Območje podEUP z oznako UN 04/2:
Ne glede na določila točke (22) 57. člena je na območju EUP dovoljena tudi gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe, 

vendar le v leseni izvedbi.

205. člen
Območje EUP z oznako UN 23:
Ne glede na določila točke (6) 57. člena je na območju EUP v okviru osnovne kmetijske dejavnosti dovoljena samo dejavnost 

(a/01.43) konjereja, pri čemer njen obseg ne sme presegati 120 GVŽ. Objekti, kjer se zadržuje živina, morajo biti zavarovani pred 
napadi velikih zveri z ograjo, ki je dodatno varovana z električnim pastirjem.

5.4. Rakovška uvala – Rakov Škocjan

5.4.1. Odprti prostor

206. člen
Območje podEUP z oznako RŠ 01/1:
Območje pretežno sovpada z območjem naravne vrednote Rakov Škocjan. Ne glede na določila točk (3.3) in (4.3) 58. člena 

tega odloka so na območju dovoljene le naslednje gradnje in ureditve ob soglasju pristojne občinske službe za prostor:



Uradni list Republike Slovenije Št. 48 / 26. 6. 2012 / Stran 5013 

– čebelnjaki s tlorisno površino največ 20 m2 na drugih kmetijskih zemljiščih, pri čemer je potrebno predhodno pridobiti mne-
nje pristojne čebelarske službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče, na katerem naj bi stal čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo 
čebelarstvo, njegov investitor pa vpisan v register čebelarjev;

– grajene gozdne vlake in učne poti, vendar le na gozdnih zemljiščih;
– v enoti niso dovoljene ograje za pašo živine zaradi naravovarstvene občutljivosti območja.

207. člen
Območji EUP z oznako RŠ 03 in RŠ 04:
Ne glede na določila točke (1.1) 57. člena na območju ni dopustna gradnja novih stavb, razen gradenj pomožnih objektov in 

dozidav kot manjših funkcionalnih dopolnitev obstoječih zakonito zgrajenih objektov.

208. člen
Območje EUP z oznako RŠ 11:
Območje EUP je območje nadzorovane rabe za potrebe obrambe.

209. člen
Območje EUP z oznako RŠ 13:
Pri vseh posegih v prostor na lokaciji vojnega grobišča, ki se nahaja na območju EUP, je potrebno upoštevati varstveni režim 

in ukrepe, ki jih določajo področni predpisi.

210. člen
Območje EUP z oznako RŠ 16:
Pri gradnjah in drugih posegih na območju EUP naj se oblikujejo gozdni robovi. Ne glede na določila točke (4) 58. člena je 

na območju podEUP z oznako RŠ 16/2 in RŠ 16/3 dovoljena tudi gradnja žičniških naprav in stavb žičniških naprav.

5.5. Slivnica

5.5.1. Odprti prostor

211. člen
Območje EUP z oznako SI 02:
Ne glede na določila točke (31) 57. člena tega odloka na območju ni dopustna gradnja stanovanjskih stavb.

5.6. Vidovsko hribovje

5.6.1. Odprti prostor

212. člen
Območje EUP z oznako VH 02:
Pri vseh posegih v prostor na lokaciji vojnega grobišča, ki se nahaja na območju EUP, je potrebno upoštevati varstveni režim 

in ukrepe, ki jih določajo področni predpisi.

5.6.2. Begunje pri Cerknici

213. člen
Območje EUP z oznako BG 04:
Ne glede na določila točke (19) 57. člena tega odloka se območje EUP namenja zgolj balinišču s spremljajočimi programi – 

možna je postavitev manjšega objekta z gostinsko ponudbo, garderobami, sanitarijami ipd.

214. člen
Območje podEUP z oznako BG 06/3:
Med industrijskim objektom in stanovanjskimi stavbami v okolici je potrebno ohraniti oziroma vzpostaviti zelen zaščitni pas 

z drevesno in grmovno vegetacijo.

215. člen
Območje EUP z oznako BG 08:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerkniščica ni dovoljena gradnja novih stavb.

216. člen
Območje podEUP z oznako BG 09/1:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerkniščica ni dovoljena gradnja novih stavb, razen 

pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov za potrebe obstoječih kmetijskih gospodarstev.

217. člen
Območje EUP z oznako BG 22:
Vsi objekti, razen objektov gospodarske javne infrastrukture, na območju morajo biti zgrajeni v leseni izvedbi. Ne glede na 

določila točke (15) 57. člena tega odloka sta na območju dovoljeni samo dejavnosti (a/01.43) konjereja in (a/01.45) reja drobnice. 
Izbiro pašnih živali in obtežbo GVŽ/ha je potrebno načrtovati glede na nosilno sposobnost terena (stopnjo zaraščenosti travišč) 
ter utemeljiti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Objekti morajo biti zavarovani pred napadi velikih zveri z ograjo, ki je 
dodatno varovana z električnim pastirjem.
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5.6.3. Bezuljak

218. člen
Območje podEUP z oznako BZ 01/2:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju podEUP ni dovoljena gradnja novih stavb, razen v primeru, ko 

se z analizo pokaže možnost nemotečega vključevanja novih stavb glede na cerkev Marijinega vnebovzetja. Analiza mora 
biti priložena projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, njeni rezultati pa potrjeni s strani pristojne službe za varstvo 
kulturne dediščine.

5.6.4. Cajnarje

219. člen
Območje EUP z oznako CA 02:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerkniščica ni dovoljena gradnja novih stavb, razen 

pomožnih objektov za lastne potrebe za potrebe obstoječih stanovanjskih stavb in pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov za 
potrebe obstoječih kmetijskih gospodarstev.

220. člen
Območje EUP z oznako CA 05:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka na zemljišču parc. št. 380/15 k.o. Cajnarje niso dovoljeni gradnja novih objektov 

in drugi posegi v zemeljske plasti.

221. člen
Območje EUP z oznako CA 07:
Parcelacija zemljišča s parc. št. 6, k.o. Cajnarje (glede na namensko rabo, razvidno iz grafičnega dela OPN) mora biti iz-

vedena pred pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev k predvideni gradnji. Idejna zasnova objektov, vključno z vsemi priključki na 
infrastrukturo, za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev mora biti izdelana tako natančno, da bo iz nje nedvoumno razviden obseg 
predvidene gradnje.

5.6.5. Čohovo

222. člen
Območje EUP z oznako ČO 02:
Ne glede na določila točke (31) 57. člena sta na območju EUP dovoljena samo dejavnosti (a/01.2) gojenje trajnih nasadov 

in (c/10.3) predelava in konzerviranje sadja in zelenjave. Ne glede na določila točke (31) 57. člena tega odloka na območju ni 
dopustna gradnja stanovanjskih stavb in pomožnih objektov za lastne potrebe.

5.6.6. Hruškarje

223. člen
Območje EUP z oznako HR 02:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerkniščica ni dovoljena gradnja novih stavb.

224. člen
Območje EUP z oznako HR 04:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerkniščica ni dovoljena gradnja novih stavb, 

razen pomožnih objektov za lastne potrebe za potrebe obstoječih stanovanjskih stavb. Dopušča se legalizacija objektov, ki so bili 
zgrajeni pred uveljavitvijo tega odloka.

5.6.7. Lešnjake

225. člen
Območje podEUP z oznako LE 01:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Iška ni dovoljena gradnja novih stavb.

5.6.8. Podslivnica

226. člen
Območje EUP z oznako PS 01:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerkniščica ni dovoljena gradnja novih stavb.

5.6.9. Ravne

227. člen
Območje podEUP z oznako RV 01:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Iška ni dovoljena gradnja novih stavb.
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5.6.10. Reparje

228. člen
Območje EUP z oznako RE 02:
Poleg dejavnosti, določenih za namensko rabo na območju, se dopušča tudi ribištvo – območje se namenja ureditvi ribo-

gojnice. Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerkniščica ni dovoljena gradnja novih stavb, 
razen pomožnih objektov za potrebe obstoječih dejavnosti.

5.6.11. Selšček

229. člen
Območji podEUP z oznako SE 01/3 in SE 02/2:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju podEUP ni dovoljena gradnja novih stavb, razen v primeru, ko se z 

analizo pokaže možnost nemotečega vključevanja novih stavb glede na cerkev sv. Križa. Analiza mora biti priložena projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, njeni rezultati pa potrjeni s strani pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

5.6.12. Slugovo

230. člen
Območje EUP z oznako SU 03:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerkniščica ni dovoljena gradnja novih stavb, razen 

pomožnih objektov za lastne potrebe za potrebe obstoječih stanovanjskih stavb.

5.6.13. Topol pri Begunjah

231. člen
Območje podEUP z oznako TB 01/3:
Ne glede na določila 63. člena tega odloka na območju podEUP višina kolenčnega zidu novih stavb ne sme presegati 0,60 m.

5.6.14. Vinji vrh

232. člen
Območje EUP z oznako VV 01:
Območje EUP je območje možne izključne rabe za potrebe obrambe.

5.7. Menišija

5.7.1. Odprti prostor

233. člen
Območje EUP z oznako ME 03, ME 04 in ME 05:
Pri vseh posegih v prostor na lokaciji vojnega grobišča, ki se nahaja na območju EUP, je potrebno upoštevati varstveni režim 

in ukrepe, ki jih določajo področni predpisi.

IV. PREHODNE DOLOČBE

234. člen
(dokončanje postopkov priprave OPPN)

Vsi postopki priprave OPPN, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po določbah prostorskih aktov, ki 
so veljali pred uveljavitvijo tega odloka.

235. člen
(dokončanje postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj)

Vsi postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po določbah odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih, ki je veljal pred uveljavitvijo tega odloka, razen v primeru, ko stranka pisno zahteva postopek v 
skladu z novim odlokom in priloži ustrezno dokumentacijo.

236. člen
(upoštevanje drugih predpisov)

Poleg določb tega odloka je potrebno upoštevati tudi druge akte in predpise, ki določajo pravne režime v prostoru in na 
podlagi katerih je potrebno za pridobitev gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov ter za gradnjo enostavnih objektov 
pridobiti pogoje in soglasja pristojnih organov. Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar to ni posebej 
navedeno v tem odloku.
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V. KONČNE DOLOČBE

237. člen
(veljavnost prostorskih aktov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji odloki:
– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 100/04);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerknica (Uradni list RS, št. 23/05);
– Odlok o zazidalnem načrtu poslovnega centra Rakek – del (Uradni list SRS, št. 12/84) ter Sklep o manjšem odmiku od 

zazidalnega načrta poslovni center Rakek št. 35003-2/98 z dne 27. 2. 1998;
– Odlok o zazidalnem načrtu Grahovo II (Uradni list SRS, št. 27/89) ter Sklep o manjšem odmiku od Zazidalnega načrta 

Grahovo II št. 35003-2/2004, z dne 8. 10. 2004;
– Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja C13-11S Loško v Cerknici (Uradni list RS, št. 7/03).
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi naslednji odloki:
– Odlok o ureditvenem načrtu za pokopališče v Cerknici (Uradni list SRS, št. 15/90);
– Odlok o spremembi zazidalnega načrta obrtne cone »Za mlinom« v Cerknici – cona 2C (Uradni list RS, št. 16/94, 17/06);
– Odlok o zazidalnem načrtu za območje Grič za coni 29-C in 31-L (Bencinski servis) v Cerknici (Uradni list RS, št. 60/02);
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CE-34S Loško v Cerknici (Uradni list RS, št. 41/09);
– Odlok o spremembi Odloka o ureditvenem načrtu Za vrtovi Cerknica (Uradni list RS, št. 24/08);
– Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu – CENTER CERKNICE CE-16C in CE-18C (Uradni list RS, št. 81/09);
– Odlok o lokacijskem načrtu Industrijsko poslovne cone Podskrajnik – II (Uradni list RS, št. 107/06), razen na območju 

funkcionalne celote FC 3;
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vstopna točka na območje Cerkniškega jezera pri vasi Dolenje jezero (MT-1) (Uradni 

list RS, št. 52/06);
– Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja C12-8S Tičnica na Rakeku (Uradni list RS, št. 7/03).

238. člen
(vpogled)

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica je na vpogled zainteresirani javnosti na oddelku za okolje in prostor 
Občine Cerknica in na njihovih spletnih straneh.

239. člen
(nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

240. člen
(veljavnost)

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

Št. 35001-3/2005-9
Cerknica, dne 31. maja 2012

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.
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2024. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno 
partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev 
izvedbe Projekta posodobitve, upravljanja 
in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave 
na območju Občine Cerknica

Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/09) in 115. člena Statuta 
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet 
Občine Cerknica na 11. redni seji dne 31. 5. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ugotovitvi javnega interesa  
za javno-zasebno partnerstvo  

ter določitvi osnovnih pogojev izvedbe  
Projekta posodobitve, upravljanja  

in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave  
na območju Občine Cerknica

1. člen
V 3. členu Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-za-

sebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev izvedbe Projekta 
posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetlja-
ve na območju Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 113/09) se 
zadnji odstavek spremeni tako, da se pravilno glasi: 

»Že zgrajeno omrežje ostane v lasti lokalne skupnosti 
ter lokalna skupnost pridobi tudi lastninsko pravico na vseh 
zamenjanih ali novo vgrajenih delih omrežja takoj po preteku 
javno-zasebnega partnerstva.«

2. člen
V 4. členu se spremeni drugi stavek tretjega odstavka 

tako, da se pravilno glasi: »V obdobju koncesijskega razmerja 
je lastnik že zgrajenega omrežja lokalna skupnost, zasebni 
partner pa lastnik novo vgrajenih delov omrežja in upravljavec 
omrežja.«

3. člen
V 3. točki 7. člena se prvo besedo »zagotoviti« zamenja 

z besedo »obnoviti«.

4. člen
V 10. členu se spremeni drugi stavek četrtega odstavka 

tako, da se pravilno glasi: »Merila za izbor morajo biti jasna in 
transparentna, ter morajo omogočati izbor ekonomsko, tehnič-
no in ekološko najugodnejšega ponudnika.«

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

Republike Slovenije.

Št. 7-26/2009
Cerknica, dne 31. maja 2012

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

ČRNOMELJ

2025. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev 
iz občinskega proračuna za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v Občini 
Črnomelj

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list 
RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 14. redni 
seji dne 14. 6. 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega 
proračuna za pospeševanje razvoja malega 

gospodarstva v Občini Črnomelj
1. člen

V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občin-
skega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodar-
stva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 89/07 in 31/08), se v 
10. členu drugi stavek v tretjem odstavku 2. točke (Subvencio-
niranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru) 
spremeni tako, da glasi:

»Višina osnove za dodelitev pomoči se lahko izračuna 
bodisi z vsakoletno določitvijo cene poslovnega prostora na 
m2, ali na podlagi izračunane višine najemnine za vsak poslovni 
prostor posebej po veljavnem Odloku o oddajanju poslovnih 
stavb in poslovnih prostorov Občine Črnomelj v najem.«

2. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 302-8/2007
Črnomelj, dne 14. junija 2012

Županja
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

LENDAVA

2026. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Lendava za leto 2011

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah 
(ZJF-UPB4) (Uradni list RS, št. 11/01) in 122. člena Statuta 
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr. 
in 55/11 – popr.) je Občinski svet Občine Lendava na 22. seji 
dne 13. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Lendava 

za leto 2011
1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava za 
leto 2011 z naslednjimi izkazi:

–v EUR

Konto Opis Sprejeti 
proračun 
2011 [1]

Veljavni 
proračun 2011 

[2]

Realizacija 
2011 [3]

Indeks 
3:1

Indeks 
3:2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 15.854.438 15.944.839 10.392.332 65,55 65,18

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 8.086.842 8.177.113 8.259.281 102,13 101,00
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–v EUR

Konto Opis Sprejeti 
proračun 
2011 [1]

Veljavni 
proračun 2011 

[2]

Realizacija 
2011 [3]

Indeks 
3:1

Indeks 
3:2

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 7.133.997 7.133.997 7.103.411 99,57 99,57

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK  6.173.677 6.173.677 6.220.867 100,76 100,76

7000 Dohodnina 6.173.677 6.173.677 6.220.867 100,76 100,76

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 581.320 581.320 610.467 105,01 105,01

7030 Davki na nepremičnine 482.210 482.210 512.868 106,36 106,36

7031 Davki na premičnine 110 110 326 296,04 296,04

7032 Davki na dediščine in darila 21.000 21.000 26.028 123,94 123,94

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno 
premoženje 78.000 78.000 71.245 91,34 91,34

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 379.000 379.000 272.077 71,79 71,79

7044 Davki na posebne storitve 3.000 3.000 4.731 157,69 157,69

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 376.000 376.000 267.347 71,10 71,10

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 952.845 1.043.116 1.155.870 121,31 110,81

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI  
OD PREMOŽENJA 286.445 303.472 371.244 129,60 122,33

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend  
ter presežek prihodkov nad odhodki 500 500 751 150,28 150,28

7102 Prihodki od obresti 22.445 22.445 42.174 187,90 187,90

7103 Prihodki od premoženja 263.500 280.527 328.318 124,60 117,04

711 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE 4.000 4.000 4.836 120,89 120,89

7111 Upravne takse in pristojbine 4.000 4.000 4.836 120,89 120,89

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 19.100 19.100 10.856 56,84 56,84

7120 Globe in druge denarne kazni 19.100 19.100 10.856 56,84 56,84

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  
IN STORITEV 379.300 379.300 403.454 106,37 106,37

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 379.300 379.300 403.454 106,37 106,37

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 264.000 337.244 365.481 138,44 138,44

7141 Drugi nedavčni prihodki 264.000 337.244 365.481 138,44 138,44

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 1.852.172 1.852.172 53.043 2,86 2,86

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 1.842.172 1.842.172 42.106 2,29 2,29

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 1.842.172 1.842.172 42.065 2,28 2,28

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 0 0 42 0,00 0,00

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ  
IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH 
SREDSTEV 10.000 10.000 10.937 109,37 109,37

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč  
in gozdov 10.000 10.000 0 0,00 0,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 0 0 10.937 0,00 0,00

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 91.416 91.546 1.788 1,96 1,95

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 91.416 91.546 1.130 1,24 1,23

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih 
oseb 91.416 91.546 1.130 1,24 1,23

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 0 658 0,00 0,00

7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad  
in vladnih institucij 0 0 658 0,00 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 5.824.008 5.824.008 2.078.219 35,68 35,68
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–v EUR

Konto Opis Sprejeti 
proračun 
2011 [1]

Veljavni 
proračun 2011 

[2]

Realizacija 
2011 [3]

Indeks 
3:1

Indeks 
3:2

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 2.147.099 2.147.099 944.142 43,97 43,97

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 2.099.099 2.099.099 877.630 41,81 41,81

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 48.000 48.000 62.658 130,54 130,54

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 0 0 3.854 0,00 0,00

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 3.676.909 3.676.909 1.134.076 30,84 30,84

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  
iz sredstev proračuna Evropske unije  
iz strukturnih skladov 1.961.759 1.961.759 266.288 13,57 13,57

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  
iz sredstev proračuna Evropske unije  
iz kohezijskega sklada 1.715.150 1.715.150 867.789 50,60 50,60

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 16.722.746 16.813.147 9.770.563 58,43 58,11

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 3.204.600 3.432.677 2.525.777 78,82 73,58

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 718.594 723.422 717.236 99,81 99,14

4000 Plače in dodatki 647.230 652.336 648.746 100,23 99,45

4001 Regres za letni dopust 24.914 24.472 23.816 95,59 97,32

4002 Povračila in nadomestila 44.380 44.544 43.807 98,71 98,35

4009 Drugi izdatki zaposlenim 2.070 2.070 866 41,85 41,85

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 
VARNOST 119.905 120.656 118.552 98,87 98,26

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 58.130 58.490 57.457 98,84 98,23

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 46.690 46.982 45.993 98,51 97,90

4012 Prispevek za zaposlovanje 398 402 389 97,81 96,84

4013 Prispevek za starševsko varstvo 662 664 649 98,05 97,75

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 14.025 14.118 14.063 100,27 99,61

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.033.701 2.284.329 1.654.220 81,34 72,42

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 175.541 202.854 147.611 84,09 72,77

4021 Posebni material in storitve 145.180 157.430 95.178 65,56 60,46

4022 Energija, voda, komunalne storitve  
in komunikacije 416.552 450.930 373.138 89,58 82,75

4023 Prevozni stroški in storitve 28.380 33.017 29.965 105,58 90,76

4024 Izdatki za službena potovanja 3.880 15.912 14.686 378,50 92,29

4025 Tekoče vzdrževanje 1.045.895 1.087.450 694.393 66,39 63,86

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 26.590 26.049 20.109 75,62 77,20

4027 Kazni in odškodnine 34.100 106.938 106.914 313,53 99,98

4029 Drugi operativni odhodki 157.583 203.749 172.227 109,29 84,53

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 28.400 31.770 31.769 111,86 100,00

4033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim 
kreditodajalcem 28.400 31.770 31.769 111,86 100,00

409 REZERVE 304.000 272.500 4.000 1,32 1,47

4090 Splošna proračunska rezervacija 300.000 268.500 0 0,00 0,00

4091 Proračunska rezerva 4.000 4.000 4.000 100,00 100,00

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 4.262.970 4.266.962 4.040.261 94,78 94,69

410 SUBVENCIJE 220.500 221.571 141.500 64,17 63,86
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–v EUR

Konto Opis Sprejeti 
proračun 
2011 [1]

Veljavni 
proračun 2011 

[2]

Realizacija 
2011 [3]

Indeks 
3:1

Indeks 
3:2

4100 Subvencije javnim podjetjem 61.000 70.344 20.944 34,33 29,77

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 159.500 151.227 120.556 75,58 79,72

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  
IN GOSPODINJSTVOM 1.474.870 1.534.700 1.458.725 98,91 95,05

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 60.700 71.150 47.746 78,66 67,11

4117 Štipendije 15.000 15.000 0 0,00 0,00

4119 Drugi transferi posameznikom 1.399.170 1.448.550 1.410.978 100,84 97,41

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 769.250 700.984 658.055 85,54 93,88

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam  
in ustanovam 769.250 700.984 658.055 85,54 93,88

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 1.798.350 1.809.707 1.781.982 99,09 98,47

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 140.000 140.000 128.721 91,94 91,94

4132 Tekoči transferi v javne sklade 10.000 6.383 6.382 63,82 99,99

4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.373.230 1.387.695 1.373.343 100,01 98,97

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,  
ki niso posredni proračunski uporabniki 270.500 271.010 268.917 99,41 99,23

4136 Tekoči transferi v javne agencije 4.620 4.619 4.619 99,97 99,99

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 8.744.004 8.488.546 2.875.766 32,89 33,88

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 8.744.004 8.488.546 2.875.766 32,89 33,88

4200 Nakup zgradb in prostorov 820.500 843.090 208.598 25,42 24,74

4201 Nakup prevoznih sredstev 0 16.140 0 0,00 0,00

4202 Nakup opreme 161.500 221.801 108.466 67,16 48,90

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.027.500 2.448.529 1.199.357 39,62 48,98

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.946.526 3.258.487 1.030.295 34,97 31,62

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 275.000 251.377 19.226 6,99 7,65

4207 Nakup nematerialnega premoženja 25.000 25.000 613 2,45 2,45

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.487.978 1.424.122 309.210 20,78 21,71

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 511.172 624.962 328.760 64,31 52,60

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM  
IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO 
PRORAČUNSKI UPORABNIKI 51.000 88.798 63.789 125,08 71,84

4310 Investicijski transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 26.000 27.242 27.241 104,77 100,00

4314 Investicijski transferi posameznikom  
in zasebnikom 25.000 25.000 0 0,00 0,00

4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih 
služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 36.556 36.548 0,00 99,98

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 460.172 536.164 264.970 57,58 49,42

4320 Investicijski transferi občinam 410.000 415.992 161.121 39,30 38,73

4322 Investicijski transferi v državni proračun 42.172 42.172 42.171 100,00 100,00

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 8.000 78.000 61.678 770,98 79,07

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ 
ODHODKI) –868.308 –868.308 621.768 –71,61 –71,61
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–v EUR

Konto Opis Sprejeti 
proračun 
2011 [1]

Veljavni 
proračun 2011 

[2]

Realizacija 
2011 [3]

Indeks 
3:1

Indeks 
3:2

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 11.000 11.000 10.934 99,40 99,40

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 11.000 11.000 10.934 99,40 99,40

7500 Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov 
in zasebnikov 11.000 11.000 10.934 99,40 99,40

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0  0 0 0,00 0,00

7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih 
deležev v javnih podjetjih in družbah,  
ki so v lasti države ali občine 0 0 0 0,00 0,00

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0 0 0 0,00  0,00

440 DANA POSOJILA 0 0 0 0,00 0,00

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  
IN FINANČNIH NALOŽB 0 0 0 0,00 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV.–V.)  11.000  11.000  10.934  99,40  99,40

VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO 
PREJETIH IN DANIH POSOJIL  
(I. + IV.) – (II. + V.) –857.308 –857.308 632.702 –73,80 –73,80

C. RAČUN FINANCIRANJA   

50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 0 0 0,00 0,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 0 0,00 0,00

55 IX. ODPLAČILA DOLGA (550) 152.000 152.000 151.140 99,43 99,43

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 152.000 152.000 151.140 99,43 99,43

5503 Odplačila kreditov drugim domačim 
kreditodajalcem 152.000 152.000 151.140 99,43 99,43

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.–IX.) –152.000 –152.000 –151.140 99,43 99,43

XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV  
NA RAČUNIH  
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.) –1.009.308 –1.009.308 481.562 –47,71 –47,71

Stanje sredstev na računih ob koncu preteklega 
leta 1.919.761 1.919.761 1.919.761 100,00 100,00

Stanje sredstev na računih ob koncu tekočega 
leta 910.453 910.453 2.401.323 263,75 263,75

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

listu Republike Slovenije.

Št. 03504-0004/2012-BA
Lendava, dne 13. junija 2012

Župan
Občine Lendava

mag. Anton Balažek l.r.
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2027. Pravilnik za dodeljevanje spodbud za razvoj 
malega gospodarstva in podjetništva v Občini 
Lendava

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 
in 51/10), 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, 
št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/11 in 55/11), v 
skladu z Uredbo Komisije (ES) 199872006 z dne 15. december 
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evrop-
ske skupnosti za državne pomoči »de minimis« (Uradni list EU 
L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10 – v nadaljevanju: Uredba EU) ter 
v skladu z določili Proračunskega memoranduma Občine Len-
dava za obdobje 2012–2013 je Občinski svet Občine Lendava 
na 22. seji dne 13. 6. 2012 sprejel

P R A V I L N I K 
za dodeljevanje spodbud za razvoj malega 

gospodarstva in podjetništva v Občini Lendava  
(v nadaljevanju: Pravilnik)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem Pravilnikom se določajo nameni in cilji dodeljevanja 

spodbud, vrste denarnih in drugih materialnih spodbud, upra-
vičenci, način in kriteriji dodeljevanja sredstev ter nadzor nad 
njihovo porabo na področju malega gospodarstva in podjetni-
štva v Občini Lendava.

2. člen
Z dodeljevanjem spodbud za razvoj malega gospodarstva 

(v nadaljevanju: MG) in podjetništva bo Občina Lendava (v 
nadaljevanju: Občina) zasledovala naslednje namene in cilje:

– spodbujanje gospodarskega razvoja s krepitvijo MG in 
podjetniške iniciative na svojem območju

– spodbujanje zaposlovanja, zniževanje socialnih transfer-
jev, krepitev gospodarske osnove in zniževanje brezposelnosti

– razvoj sodobne gospodarske strukture s krepitvijo MG 
in storitvenih dejavnosti z učinki na razvoj turizma, dopolnilnih 
kmetijskih dejavnosti in trajnostnega razvoja celotnega obmo-
čja občine

– ohranjanje tradicionalnih obrtnih dejavnosti ter pove-
zovanje kulture ter naravne in kulturne dediščine z lokalno 
podjetniško iniciativo

– spodbujanje razvoja znanja, kreativnosti, podjetniških 
veščin in sodelovanja

– nastajanje ter razvoj inovativnih programov in projek-
tov

– vključevanje mladih v podjetništvo in njihovo povezova-
nje z lokalnim okoljem

– razvoj okolja, ki bo spodbudno za delo in podjetništvo.

3. člen
Sredstva za spodbujanje malega gospodarstva in podje-

tništva bo občina zagotavljala v občinskem proračunu nepo-
sredno na posebni proračunski postavki ter posredno preko 
programov kmetijstva, turizma in projektov financiranih s strani 
države in EU.

4. člen
Za spodbujanje razvoja MG in podjetništva bo Občina ob 

denarnih sredstvih aktivirala tudi zemljišča, prostore in opremo, 
ki lahko spodbudi gospodarski razvoj ter bo ob tem izvajala tudi 
stimulativno in ciljno usmerjeno stanovanjsko politiko. Predmet 
spodbud so lahko tudi služnostne in druge pravice razpolaga-
nja z občinskim stvarnim premoženjem.

5. člen
Spodbude se lahko v posebnih primerih nanašajo tudi 

na znižanje cen storitev gospodarskih javnih služb, ki so v 
pristojnosti občine ter na znižanje komunalnega prispevka ali 
znižanje nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

II. VRSTE SPODBUD, UPRAVIČENCI IN KRITERIJI:

Spodbude za nova mala podjetja in podjetnike začetnike 
(start-up)

6. člen
Za nova mala podjetja razumemo tista podjetja, ki so 

registrirana pred manj kot tremi leti in zaposlujejo manj kot 
50 oseb ter pod podjetniki začetniki tiste osebe, ki imajo 
podjetje v večinski lasti in še pred tem niso bili večinski 
lastniki podjetij.

Upravičenci do spodbud iz tega naslova so: nova mala 
podjetja, samostojni podjetniki, kmetije z dopolnilno dejav-
nostjo, samostojni delavci na področju kulture ali športa, ki 
opravljajo dejavnost na območju Občine Lendava.

Kriteriji za dodeljevanje spodbud:
Starost 
podjetja

Število točk Starost večin. 
lastnika

Korekcijski 
dejavnik A

Število novih 
zaposlitev

Korekcijski 
dejavnik B

 % zaposlenih 
iz občine

Korekcijski 
dejavnik C

do 1 leta 1500 do 30 let 1,25 do 5 zaposlenih 1,00 nad 90 % 1,00
1 do 2 leti 1000 31 do 40 let 1,00 6 do 10 

zaposlenih
1,50 61 % do 90 % 0,50

2 do 3 let 500 nad 40 let 0,75 Nad 10 
zaposlenih

2,00 Manj kot 60 % 0,25

Višina spodbude = Vrednost točke x št. točk x k. d. A x 
k. d. B x k. d. C

Vrednost točke se določi na podlagi razpoložljivih sred-
stev in števila zbranih točk vlagateljev, ki so po vseh kriterijih 
upravičeni do spodbude.

Do spodbud so upravičena podjetja in fizične osebe z regi-
strirano dejavnostjo, če povečujejo število zaposlenih in obseg 
dejavnosti v obravnavanih treh letih. Upravičeni stroški za katere 
se lahko porabi spodbuda in ostali pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati prosilci se določijo z razpisom. Prosilci spodbud morajo imeti 
poravnane obveznosti do občine in občinskih javnih podjetij.

Spodbude za zaposlovanje in razvoj podjetij

7. člen
Občina bo spodbujala rast in razvoj podjetij, ki bodo ši-

rila svojo dejavnost na njenem območju in prispevala k večji 
zaposlenosti občanov, zlasti tistih s stalnim prebivališčem v 
občini, ki preko plačila dohodnine in javnih storitev krepijo njeno 
finančno stabilnost.

Upravičenci do spodbud iz tega naslova so: podjetja, 
samostojni podjetniki, kmetije z dopolnilno dejavnostjo, za-
druge in drugi gospodarski subjekti, ki opravljajo svojo de-
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javnost na območju občine, razen prejemnikov spodbud na 
podlagi 6. člena tega Pravilnika. Omejitev velja za obdobje 
za katero je upravičenec prejel spodbude na podlagi 6. člena 
pravilnika.

*Kriteriji za dodeljevanje spodbud:
Število novih delov. mest Število točk Zaposlitve iz občine Korekcijski  

dejavnik A
Več kot 50 % težje 
zaposljivih

Korekcijski 
dejavnik B

1 do 5 500 več kot 90 % 1 starih do 25 let 2
6 do 10 1000 61 % do 90 % 0,75 žensk 1,5
nad 10 1500 manj kot 60 % 0,5 invalidov in starih  

nad 55 let
2,5

nad 25 max. 15.000

Višina spodbude = vrednost točke x št. točk x k. d. A x 
k. d. B

Vrednost točke se določi na podlagi razpoložljivih sred-
stev in števila zbranih točk vlagateljev, ki so po vseh kriterijih 
upravičeni do spodbude.

Do spodbud so upravičena podjetja in fizične osebe z re-
gistrirano dejavnostjo, če niso zmanjševala število zaposlenih v 
predhodnem in tekočem letu poslovanja. Upravičeni stroški za 
katere se lahko porabi spodbuda in ostali pogoji, ki jih morajo iz-
polnjevati prosilci se določijo z razpisom. Prosilci spodbud morajo 
imeti poravnane obveznosti do občine in občinskih javnih podjetij.

V primeru zagotavljanja več kot 25 novih delovnih mest 
ali več kot 10 delovnih mest z najmanj univerzitetno izobrazbo, 
lahko občinski svet poveča izhodiščno število točk za največ 
10 krat, če so za to zagotovljena sredstva v proračunu.

Spodbude za povečanje kreativnosti in rasti

8. člen
Kreativnost temelji na človeških potencialih in mreženju, 

s katerim se pridobivajo nova znanja. Ključnega pomena je 
izobraževanje, spodbujanje kreativnosti ter sodelovanje z uni-
verzami in drugimi centri znanja.

Upravičenci do spodbud iz tega naslova so: podjetja in 
fizične osebe, ki izvajajo poslovno dejavnost na območju ob-
čine, za izobraževanja kadrov iz Občine Lendava na področju 
poslovnih znanj ter za pripravo programov za širitev poslovne 

dejavnosti, absolventi dodiplomskih in podiplomskih študijskih 
programov, ki so za diplomsko nalogo izbrali temo uporabno za 
gospodarski razvoj lokalnega območja ter zaposleni pri deloda-
jalcu, ki opravlja dejavnost na območju Občine.

*Kriteriji za dodeljevanje spodbud:
a) Izobraževanja in usposabljanja

Vrsta usposabljanj  
in izobraževanj

Starost 
udeleženca 
do 30 let

Starost 
udeleženca  
od 31 do 40 let

Starost 
udeleženca 
nad 40 let

Poslovna 
izobraževanja in 
usposabljanja v 
licenciranih  
– verificiranih 
programih

do 50 % 
kotizacije

do 40 % 
kotizacije

do 30 % 
kotizacije

Usposabljanja v 
ne licenciranih 
– ne verificiranih 
programih, 
študijska 
potovanja ipd..

do 60 % 
upravičenih 
stroškov

do 40 % 
upravičenih 
stroškov

do 20 % 
upravičenih 
stroškov

Okvirni upravičeni stroški bodo objavljeni v razpisu in 
precizirani v pogodbi sklenjeni z upravičenci. Višina kotizacije 
se določi na podlagi ponudbe izvajalca ter na podlagi izvede-
nega plačila.

b) Priprava razvojnih programov in aktivnosti

Vrsta aktivnosti Št. točk Predviden čas 
realizacije

Korekcijski 
dejavnik A

Javnost in 
uporabnost

Korekcijski 
dejavnik B

Dodiplomske in seminarske naloge do 300 pol leta 1,50 internega značaja 0,50

Podiplomske naloge do 400 eno leto 1,00 predstavitev javnosti 0,75

Specialistične naloge in študije do 600 dve leti 0,75 dostopno javnosti 1,00

Razvojno-invensticijski programi in raziskave do 1000 tri leta 0,50 uporabno za širšo 
javnost

1,50

Višina spodbude = vrednost točke x št. točk x k. d. A x 
k. d. B

Vrednost točke se določi na podlagi razpoložljivih sred-
stev in števila zbranih točk vlagateljev, ki so po vseh kriterijih 
upravičeni do spodbude. Ostali pogoji se določijo v razpisu.

*Dodatni korekcijski faktorji na izračunano višino spod-
bude po formuli iz tega člena se konkretizirajo v razpisu in se 
lahko nanašajo na:

a) Prioritetne gospodarske dejavnosti glede na razvojne 
ambicije lokalnega območja.

b)  Zaposlovanje težje zaposljivih ali deficitarnih kadrov. 
Dodaten korekcijski faktor je v obeh primerih največ 1,30.

Spodbude za vlagatelje

9. člen
Vlagatelji so domače in tuje pravne ali fizične osebe, ki so 

pridobile veljavno gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije na 
območju občine z namenom izvajanja gospodarske ali druge 
družbeno koristne dejavnosti.
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Upravičenci za pridobitev sredstev iz tega naslova so: 
domači in tuji vlagatelji, pravne ali fizične osebe, ki lahko doka-
zujejo, da so izpolnile pogoje za izvedbo investicije na območju 
občine. Pridobljene spodbude po 7. ali 8. členu ne izključujejo 
upravičenosti do spodbud za vlagatelje.

*Kriteriji za dodelitev spodbud
a) Znižanje komunalnega prispevka

Število novih delovnih mest 
zagotovljenih z investicijo

Znižanja izračunanega 
komunalnega prispevka

1 do 25 10 %
26 do 50 20 %
51 do 75 30 %
76 do 100 40 %
nad 100 50 %

Znižanje komunalnega prispevka se izvede po postopku 
na podlagi vloge investitorja in na podlagi sklepa občinskega 
sveta, ki na predlog župana ugotovi upravičenost ter  % zni-
žanja.

b) Znižanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Leto po aktiviranju investicije Znižanje nadomestila
1. leto 50 %
2. leto 40 %
3. leto 30 %
4. leto 20 %
5. leto 10 %

Znižanje nadomestila se izvede po postopku na podlagi 
vloge investitorja in na podlagi sklepa občinskega sveta, ki na 
predlog župana ugotovi upravičenost ter  % znižanj in število let 
v katerih se obračunajo olajšave.

Druge spodbude in olajšave

10. člen
Druge spodbude in olajšave predstavljajo možen do-

datek k spodbudam opredeljenim v 6., 7., 8. in 9. členu tega 
Pravilnika.

Upravičenci do drugih spodbud in olajšav so: podjetja, 
samostojni podjetniki, fizične osebe z registrirano dejavnostjo, 
kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter društva in zveze društev, 
ki opravljajo dejavnost na območju Občine.

*Kriteriji in vrste dopolnilnih spodbud:
a) Subvencioniranje najema poslovnih prostorov v starem 

mestnem jedru Lendave
Kvadratura najetih poslovnih 
prostorov

Subvencija najemnine

od 10 do 50 kvadratov 40 %
51 do 100 kvadratov 30 %
101 do 150 kvadratov 20 %
151 do 200 kvadratov 10 %

V razpisnih pogojih se opredeli območje starega mestne-
ga jedra, zgornja meja najemnine, prioritetne dejavnosti in 
način koriščenja odobrene subvencije. Najdaljša možna doba 
koriščenja subvencije je tri leta in najvišja možna površina za 
katero se uveljavlja subvencija je 200 kvadratov. Drugi pogoji 
se določijo v javnem pozivu, ki ga objavi občina.

b) Znižanje cen storitev gospodarskih javnih služb
Vrsta storitev Obseg znižanja Način - postopek 
Komercialna 
dobava vode

do cene javne 
službe

vloga izvajalcu in 
soglasje občine

Kanalščina za 
industrijsko 
odpadno vodo

do cene javne 
službe

vloga izvajalca in 
soglasje občine

Čiščenje ne 
komunalnih 
odpadnih voda

popust po tarifi 
izvajalca

vloga izvajalca

Sprememba načina 
obračunavanja

oprostitev plačila vloga na občino 
in sprememba 
veljavnega odloka

Podrobni pogoji se opredelijo v letnih načrtih izvajana 
posameznih gospodarskih javnih služb, ki jih obravnava in 
potrjuje občinski svet.

c) Najem poslovnih prostorov in opreme
Občina vsako leto objavi seznam poslovnih prostorov in 

opreme s katero razpolaga in so primerne za izvajanje gospo-
darskih dejavnosti. Ob seznamu se objavijo pogoji najema in 
kriteriji za oddajo v najem pod nekomercialnimi pogoji. Prednost 
pri najemu ali koriščenju prostorov in opreme imajo upravičen-
ci koriščenja spodbud po tem Pravilniku ter organizacije, ki 
zagotavljajo zaposlitve lokalnemu prebivalstvu. Prednostno se 
obravnavajo tudi podjetniki začetniki in prioritetne dejavnosti. 
Postopek se izvaja preko javnega poziva. Seznam razpoložljivih 
zmogljivosti se objavi na spletni strani občine in sproti ažurira.

d) Najem stavbnih in kmetijskih zemljišč
Občina objavi sezname razpoložljivih stavbnih in kme-

tijskih zemljišč s katerimi razpolaga in so primerna za izvaja-
nje gospodarskih dejavnosti. Prednost pri najemu imajo pod 
enakimi pogoji tisti, ki zagotovijo večje možnosti zaposlovanja 
lokalnemu prebivalstvu. Prednostno se obravnavajo podjetniki 
začetniki in prioritetne dejavnosti.

Postopki se izvajajo skladno s predpisi, ki urejajo vpra-
šanje prometa z občinskim stvarnim premoženjem. Seznam 
razpoložljivih in za spodbude primernih zemljišč se objavi na 
spletni strani občine in se sproti ažurira.

e) Skrajšanje administrativnih postopkov
Občinska uprava pripravi seznam administrativnih po-

stopkov vezanih na podjetniška vlaganja in objavi interni stan-
dard pospešenega reševanja teh primerov.

III. NAČINI OBLIKOVANJA IN DODELJEVANJA SPODBUD 
TER VODENJE POSTOPKOV

Oblikovanje spodbud

11. člen
Obseg spodbud se določi za vsako proračunsko leto ob 

sprejemanju občinskega proračuna na podlagi projekcij iz Pro-
računskega memoranduma, na podlagi zagotovljenih sredstev 
v proračunu ter na podlagi razpoložljivega obsega stvarnega 
premoženja primernega za spodbude. V letnih programih go-
spodarskih javnih služb se konkretizirajo možne spodbude iz 
tega naslova.

Načini dodeljevanja spodbud in vodenja postopkov

12. člen

Vrsta ukrepa Člen Način vodenja postopkov Opomba

Spodbude za nova mala podjetja in podjetnike 
začetnike (start-up) 

6 javni razpis in postopek komisija in župan – pritožbe OS

Spodbude za zaposlovanje in razvoj podjetij 7 javni razpis in postopek komisija in župan – pritožbe OS
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Vrsta ukrepa Člen Način vodenja postopkov Opomba

Spodbude za povečanje kreativnosti in rasti 8 javni razpis in postopek komisija in župan – pritožbe OS

– izobraževanja in usposabljanja a

– priprava razvojnih programov b

Spodbude za vlagatelje 9 javni poziv in postopek sklep občinskega sveta – ni pritožb

– znižanje komunalnega prispevka a

– znižanje nadomestila za stavbna zemljišča b

Subvencioniranje najema poslovnih prostorov  
v starem mestnem jedru Lendave

10 a javni poziv in postopek komisija in župan – pritožbe na OS

Znižanje cen storitev gospodarskih javnih služb 10 b objava letnih programov upravni postopek – pritožbe župan

Najem poslovnih prostorov in opreme 10 c Javni poziv in postopek komisija in župan – pritožbe OS

Najem stavbnih in kmetijskih zemljišč 10 d javni poziv in postopek komisija in župan – pritožbe OS

Skrajšanje administrativnih postopkov 10 e objava standarda direktor OU in župan

Izvajanje postopkov

13. člen
Izvedba razpisov in javnih pozivov mora ustrezati stan-

dardom, ki ustrezajo dodeljevanju spodbud iz javnih virov in 
skladna s standardi ter predpisi ravnanja s stvarnim premo-
ženjem občine. Postopki se morajo izvesti učinkovito in z 
minimalno potrebnim obsegom administriranja. Za izvedbo 
postopkov je zadolžena občinska uprava. Občinski svet potr-
di pogoje razpisa s katerimi se konkretizirajo pogoji njegove 
operativne izvedbe ter omogoči fleksibilnost pri njegovem 
izvajanju.

Komisije za vodenje postopkov

14. člen
Komisije za vodenje razpisnih postopkov imenuje župan 

s sklepom. Naloga komisije je, da vodi razpisne postopke in 
pripravi predloge, ki jih potrdi župan. Župan se v posameznih 
primerih lahko odloči drugače, kot je predlagala komisija ali 
zahteva od komisije, da znova preuči svoje predloge. Posa-
mezne pritožbe na sklepe župana obravnava občinski svet. 
Odločitev občinskega sveta je dokončna.

Komisije so praviloma tri članske. V delu komisije lahko 
sodelujejo tudi predstavniki zbornic, gospodarskih združenj, 
mladinskega sveta in odbora za gospodarstvo pri občinskem 
svetu s tem, da je vsaj en član komisije imenovan izmed zapo-
slenih v občinski upravi, ki skrbi tudi za korektnost postopkov 
in administracijo.

Komisija lahko na predlog obrtne, kmetijske ali gospodar-
ske zbornice izloči prosilce, ki so v preteklosti ravnali neetično 
ali če so grobo kršili podjetniško etiko.

IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM POSTOPKOV  
IN DOSEGANJEM CILJEV

15. člen
Nadzor nad izvajanjem postopkov izvajajo: direktor občin-

ske uprave, župan in nadzorni odbor občine, skladno s svojimi 
pristojnostmi. Nadzorni odbor mora vsaj enkrat letno pregledati 
izvajanje programa in poročati občinskemu svetu.

16. člen
Prosilci spodbud prevzemajo vso odgovornost za točnost 

posredovanih podatkov na podlagi katerih se odloča o upra-
vičenosti in višini spodbud. Upravičenci do spodbud po tem 
Pravilniku s podpisom pogodbe podajo soglasje o javni dose-
gljivosti podatkov o vrsti, višini ter namenu dodeljenih spodbud.

17. člen
Občinska uprava ob obravnavi zaključnega računa občine 

poda poročilo o realiziranih spodbudah ter oceno doseganja 
namena in ciljev. Poročilo in ocena se objavita na spletni strani 
občine.

V. KONČNE DOLOČBE

Skrbnik Programa

18. člen
Župan na predlog direktorja občinske uprave s posebnim 

sklepom imenuje skrbnika ali skrbnike Programa ter jim določi 
s tem povezane pristojnosti in odgovornosti.

Potrditev in spremembe pravilnika

19. člen
Pravilnik stopi v veljavo z dnem sprejetja na občinskem sve-

tu. Pravilnik se sprejema z navadno večino prisotnih članov občin-
skega sveta. Pred sprejetjem pravilnika se občinski svet seznani z 
mnenjem ter stališči Odbora za gospodarstvo in obrtniško-podje-
tniške zbornice, ki deluje na območju občine. Spremembe Pravil-
nika se sprejemajo po enakem postopku kot Pravilnik.

20. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

na spletni strani Občine Lendava, v Lendavskih novicah in po 
drugih običajnih poteh komuniciranja z javnostmi.

Št. 03503-0001/2012-BA
Lendava, dne 13. junija 2012

Župan
Občine Lendava

mag. Anton Balažek l.r.
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LITIJA

2028. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Litija

Na podlagi 16. člena in tretjega odstavka 21. člena Sta-
tuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 
12/11) je Občinski svet Občine Litija na 13. redni seji dne 13. 6. 
2012 sprejel

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

Občinskega sveta Občine Litija

1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Litija (Uradni list 

RS, št. 14/05) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:

»7. člen
Občinski svet in njegova delovna telesa uporabljajo žig 

okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici 
napis OBČINA LITIJA, v notranjem krogu pa napis OBČINSKI 
SVET. V sredini žiga je grb Občine Litija, pod napisom v zuna-
njem krogu je zaporedna številka žiga.«

2. člen
Tretji odstavek 16. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Če se svetnik udeleži seje delovnega telesa, v katerem 

ni član, lahko v njej razpravlja, nima pa pravice do glasovanja.«

3. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:

»23. člen
Sklic seje s predlogom dnevnega reda župana se po 

e-pošti posreduje svetnikom najmanj 15 dni pred sejo občin-
skega sveta. Gradivo za sejo občinskega sveta se objavi na 
spletni strani občine na dan sklica seje.

Gradivo za sklic seje obsega predlog dnevnega reda in 
ustrezno gradivo k posameznim točkam dnevnega reda.

Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda se lahko 
iz utemeljenih razlogov posreduje v objavo na spletno stran 
občine po preteku roka za objavo, vendar najkasneje pet dni 
pred sejo sveta.

Izjemoma lahko župan iz nujnih razlogov preloži že sklica-
no sejo občinskega sveta na drugo uro ali drug dan. Obvestilo 
o spremembi datuma morajo svetniki prejeti najmanj 3 dni pred 
datumom prvotnega sklica seje.

Dodatna gradiva k posameznim točkam dnevnega reda 
se lahko posreduje tudi kasneje, če je to nujno zaradi upošte-
vanja predpisanih oziroma postavljenih rokov, ali če predlaga-
telj ugotovi, da je obravnava kasneje posredovanega gradiva 
potrebna za odločanje sveta.«

4. člen
Šesti odstavek 25. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Vabilo za izredno sejo s predlogom dnevnega reda mora 

biti po e-pošti posredovano svetnikom najkasneje tri dni pred 
sklicano sejo. Gradivo za izredno sejo občinskega sveta se 
objavi na spletni strani občine na dan sklica seje.«

5. člen
Drugi odstavek 26. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Za korespondenčno sejo se svetnikom po e-pošti po-

sreduje predlog dnevnega reda z gradivom, obrazložitvijo ter 
predlogi sklepov. Svetniki se o predlaganih sklepih opredelijo 
do roka, ki je določen v sklicu korespondenčne seje.«

6. člen
Tretji odstavek 26. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Za sprejem odločitve na korespondenčni seji se smiselno 

uporabljajo določbe tega poslovnika o odločanju na seji sveta.«

7. člen
Tretji odstavek 30. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini se 

povabi na sejo z vabilom, ki se jim ga posreduje po e-pošti. 
Gradivo je dostopno na spletni strani občine.«

8. člen
Četrti odstavek 30. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Predsednike svetov MS in KS, predsednike političnih 

strank, ki so zastopane v občinskem svetu, se povabi na sejo z 
vabilom, ki se jim ga posreduje po e-pošti. Gradivo je dostopno 
na spletni strani občine.«

9. člen
Prvi odstavek 44. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Seje občinskega sveta se sklicujejo praviloma ob 17. uri 

in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več kot 
štiri ure. O daljšem trajanju seje odloči občinski svet brez raz-
prave z glasovanjem.«

10. člen
Drugi odstavek 63. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Za vsako glasovanje se pripravi 23 glasovnic. Glasovni-

ce so enake velikosti, oblike in barve ter so požigosane z žigom 
občinskega sveta.«

11. člen
Za 65. členom se doda novo 4.a podpoglavje V. poglavja 

in nove določbe od 65.a do 65.d člena, ki se glasijo:

»4.a Izločitev zaradi pristranosti

65.a člen
Razlogi za izločitev članov sveta iz odločanja o po-

samezni zadevi zaradi pristranosti so podani v naslednjih 
primerih:

– v zadevah, v katerih je udeležen on sam, njegov za-
konec ali izvenzakonski partner, njegov prednik ali potomec, 
brat, sestra ali oseba, s katero je v isti stopnji v svaštvu, njegov 
posvojitelj ali posvojenec ali njun potomec, zakonec ali izvenza-
konski partner, ali njegov rejnik, rejenec ali oseba v njegovem 
skrbništvu,

– v zadevah, v katerih je postavljen kot pooblaščenec 
stranke,

– v zadevah, v katerih je neposredno ali preko drugih 
pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri 
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu,

– če obstajajo drugi tehtni razlogi, ki vzbujajo dvom o 
njegovi nepristranosti.

65.b člen
Pobudo za izločitev člana sveta lahko poda predsedujoči 

občinskega sveta ali vsak član sveta s pisno obrazložitvijo, ki 
jo je potrebno predložiti na seji sveta, najkasneje do obravnave 
točke, na katero se pobuda za izločitev nanaša.

Če se član sveta z izločitvijo strinja, se o izločitvi ne 
glasuje.

V primeru, da se član sveta, zoper katerega je vložena po-
buda za izločitev, z izločitvijo ne strinja, ima pravico do ustnega 
ugovora. O utemeljenosti ugovora odloča občinski svet.

Član sveta, ki se z izločitvijo ne strinja, nima pravice gla-
sovati o svoji izločitvi.

65.c člen
Izločitev pomeni le izločitev iz odločanja z glasovanjem. 

Izločeni član sveta lahko sodeluje pri razpravi.

65.d člen
Postopek izločitve se opravi pred odločanjem o točki 

dnevnega reda, na katero se odločitev nanaša.«
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12. člen
Doda se nov tretji odstavek 92. člena, ki se glasi:
»Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani 

občinskega sveta se lahko vabilo in gradivo za seje delovnih 
teles občinskega sveta posreduje v papirnati obliki s pošto.«

13. člen
Črta se drugi odstavek 95. člena.

14. člen
Drugi odstavek 103. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na izvirnik odlokov oziroma drugih aktov se odtisne žig 

občinskega sveta.«

15. člen
Naslov 7. podpoglavja X. poglavja se spremeni, tako da 

se glasi:
»7. Postopek za sprejem uradnega prečiščenega besedila«.

16. člen
148. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da je občinski splošni akt zaradi številnih vse-

binskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepre-
gleden, mora predlagatelj občinskemu svetu v potrditev posre-
dovati uradno prečiščeno besedilo splošnega akta, o katerem 
glasuje občinski svet brez razprave. Sprejeto uradno prečiščeno 
besedilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«

17. člen
Drugi odstavek 153. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če kljub ponovitvi glasovanja ni izvoljeno zadostno šte-

vilo kandidatov, o kandidatu odloči žreb.«

18. člen
Črta se tretji odstavek 153. člena.

19. člen
Črta se 2. podpoglavje XI. poglavja in 154. člen.

20. člen
Prvi odstavek 157. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Število elektorjev in kandidatov za volitve v Državni 

svet določi Državna volilna komisija, izvoli pa se jih na podlagi 
tajnega glasovanja.«

21. člen
Četrti odstavek 157. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na glasovnici so kandidati navedeni po abecednem vr-

stnem redu, navodilo pa določa postopek glasovanja. Na gla-
sovnici je žig občinskega sveta. Vsak svetnik dobi dve glasovnici 
na katerih obkroži največ toliko kandidatov, kolikor se jih voli.«

22. člen
Peti odstavek 157. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za elektorja so izvoljeni tisti kandidati, ki so prejeli najve-

čje število glasov. V primeru, da za zadnje mesto elektroja dva ali 
več kandidatov prejme enako število glasov, se za zadnje mesto 
elektorja izvede ponovno tajno glasovanje med kandidati, ki so 
prejeli enako število glasov. Če dva ali več kandidatov kljub po-
novnem glasovanju prejmejo enako število glasov, odloči žreb.«

23. člen
Šesti odstavek 157. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Za kandidata za člana državnega sveta je izvoljen kan-

didat, ki je dobil večino opredeljenih glasov. V primeru, da dva 
ali več kandidatov prejmejo enako število glasov, o kandidatu 
odločbi žreb.«

24. člen
Za 168. členom se doda novo XV.a poglavje in nov 168.a 

člen, ki se glasita:

»XV.a UPOPRABA DOLOČB POSLOVNIKA  
ZA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA

168.a člen
Določbe poslovnika občinskega sveta se smiselno upora-

bljajo tudi za delo delovnih teles občinskega sveta.«

25. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati 

petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 037-1/2004
Litija, dne 13. junija 2012

Župan 
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

2029. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi Izobraževalnega centra Geoss 
d.o.o.

Na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list 
RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o gospo-
darskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/11 in 91/11) ter v skladu s 16. členom Statuta 
Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) 
je Občinski svet Občine Litija na 13. redni seji dne 13. 6. 2012 
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o ustanovitvi Izobraževalnega centra  

Geoss d.o.o.

1. člen
V Odloku o ustanovitvi Izobraževalnega centra Geoss 

d.o.o. (Uradni list RS, št. 76/08, 121/08, 5/09 – popravek in 
43/09) se v 4. členu dodajo nova triindvajseta do trideseta 
alineja, ki se glasijo:

»– M/70.2. Podjetniško in poslovno svetovanje
– M/70.21 Dejavnost stikov z javnostjo
– M/70.220  Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
– N/78.100 Dejavnosti pri iskanju zaposlitve
– N/79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
– N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– R/93.2 Druge dejavnosti za prosti čas
– S/96.090  Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvr-

ščene«.

2. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:

»5.a člen
Cilj poslovanja družbe je izvajanje izobraževalnih, razvoj-

nih, svetovalnih, strokovnih in pospeševalnih nalog za območje 
Občine Litija in širše.

Dobiček se reinvestira v razvoj osnovne dejavnosti družbe 
(neprofitna družba).«

3. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:

»18. člen
Družba v skladu z zakonom sestavlja računovodske izka-

ze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledar-
skemu. Od dobička se po odločitvi družbenika nameni del za 
rezerve in del za razvoj družbe.«
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4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-15/2008
Litija, dne 13. junija 2012 

Župan 
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

2030. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok 
v Občini Litija

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09) ter na podlagi 
16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 
139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 13. redni seji 
dne 13. 6. 2012 sprejel

P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o subvencioniranju varstva otrok v Občini Litija

1. člen
V Pravilniku o subvencioniranju varstva otrok (Uradni list 

RS, št. 60/10 in 60/11), se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Do subvencioniranja so upravičeni starši ali eden od 

staršev oziroma zakoniti zastopniki otroka, če izpolnjujejo vse 
naslednje pogoje:

– da imajo skupaj z otrokom prijavljeno stalno prebivališče 
na območju Občine Litija,

– da je otrok že dopolnil eno leto starosti,
– da se je staršem že iztekel dopust za nego in varstvo 

otroka, za katerega se uveljavlja subvencija,
– da so skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtce 

na območju Občine Litije (Uradni list RS, št. 107/11) v rednem 
razpisnem roku vrtcem oddali vlogo za vpis in sprejem otroka 
v vrtec za obdobje od 1. 9. tekočega leta dalje, pa jim je vpis 
zaradi prezasedenosti kapacitet vrtcev na območju Občine 
Litija zavrnjen, in hkrati otrok ni vključen v drug vrtec ali v kakr-
šnokoli drugo organizirano obliko varstva, ki ga je dolžna (so)
financirati občina,

– da sta oba starša zaposlena, samozaposlena ali imata 
status dijaka oziroma študenta,

– da ni več prostih mest za vključitev otrok v vrtcu, v ka-
terega starši želijo vpisati svojega otroka in ni več prostih mest 
v vrtcu, ki se nahaja v naselju stalnega prebivališča staršev 
oziroma je od njega oddaljeno manj kot 8 km. Pod naselje 
stalnega prebivališča se po tem pravilniku upošteva območje 
šolskega okoliša.

Do celotne subvencije so upravičeni tudi starši oziroma 
upravičenci, navedeni v prejšnjem odstavku, ki imajo v tekočem 
šolskem letu o varstvu otroka sklenjeno pogodbo z varuhom 
predšolskih otrok, ki so vpisani v register varuhov predšolskih 
otrok na domu pri pristojnem ministrstvu ali imajo otroka vklju-
čenega v varstvo pri zasebnem vzgojitelju, oziroma ga imajo 
vključenega v zasebni vrtec brez koncesije.

Subvencije ni mogoče uveljavljati med šolskim letom, to je 
po 1. 9. tekočega leta, ne glede na to, če je otrok izpolnil pred-
pisani starostni pogoj za sprejem v vrtec in če so starši od vrtca 
med šolskim letom dobili zavrnjeno vlogo za sprejem v vrtec.«

2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višina subvencije znaša 100,00 EUR neto mesečno 

na otroka, ki ni vključen v program vrtca, ki ga je dolžna (so)

financirati občina in če upravičenci varstvo izkažejo z ustrezno 
pogodbo ali drugo verodostojno listino.

V primeru, da upravičenci varstva svojih otrok ne morejo 
izkazati z zgoraj navedenimi dokumenti, občini na vlogi za 
subvencijo priložijo ustrezno izjavo, višina subvencije pa znaša 
polovico navedenega zneska iz prejšnjega odstavka.«

4. člen
Subvencije po tem pravilniku se upravičencem dodelijo za 

šolsko leto 2012/2013.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 
1. 9. 2012 dalje.

Št. 007-7/2010
Litija, dne 13. junija 2012

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

2031. Sklep o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 36/10), 17., 18. in 20. člena Pra-
vilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, 
ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 
120/05) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, 
št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija 
na 13. redni seji dne 13. 6. 2012 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje  

v Občini Litija in znižanju plačil staršev

1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na 

območju Občine Litija znašajo mesečno na otroka:
– v Vrtcu Litija:
PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE CENA PROGRAMA 

(v EUR)
1. Dnevni program
– oddelek prvega starostnega obdobja 428,95
– oddelek drugega starostnega 
obdobja

342,00

2. Posebni programi
– razvojni oddelek 818,18
– v Vrtcu Čebelica:
PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE CENA PROGRAMA 

(v EUR)
1. Dnevni program
– kombinirani oddelek 345,82
– v Vrtcu Polhek Polšnik:
PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE CENA PROGRAMA 

(v EUR)
1. Dnevni program
– oddelek prvega starostnega obdobja 441,49
– oddelek drugega starostnega 
obdobja

365,35
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2. člen
Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih 

staršev za programe v vrtcih in v skladu s tem sklepom.
Osnova za plačilo staršev, ki imajo otroke vključene v 

razvojni oddelek, je cena programa za druge enako stare 
otroke. Osnova za plačilo staršev, ki imajo otroke vključene v 
Vrtcu Litija oziroma Vrtcu Polhek Polšnik v kombiniran odde-
lek, pa je cena programa, v katerega bi bil otrok vključen, če 
bi Vrtec Litija oziroma Vrtec Polhek Polšnik oblikoval samo 
oddelke prvega ali drugega starostnega obdobja.

3. člen
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 

1. člena tega sklepa za Vrtec Litija znaša 1,95 EUR. V tem 
znesku znaša vrednost zajtrka 0,34 EUR, dopoldanske malice 
(sadne) 0,09 EUR, kosila 1,17 EUR in popoldanske malice 
0,35 EUR.

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 
1. člena tega sklepa za Vrtec Čebelica in Vrtec Polhek Pol-
šnik znaša 1,38 EUR, v tem znesku znaša vrednost zajtrka 
0,33 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,16 EUR, kosila 
0,61 EUR in popoldanske malice 0,28 EUR.

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena 
programa zniža za znesek neporabljenih živil. Starši, ki do 
7.00 ure zjutraj obvestijo vrtec o odsotnosti otroka, se cena 
programa zniža za stroške neporabljenih živil z istim dnem. 
Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev in 
občine k ceni programa.

4. člen
Vrtci, v čigar redne oddelke so vključeni otroci s poseb-

nimi potrebami, za katere je zavezanka za plačilo razlike med 
ceno programa na otroka in plačilom staršev ter stroškov za 
dodatno strokovno pomoč na podlagi odločbe o usmeritvi 
Občina Litija, morajo Občino Litija obvestiti o vrsti in obsegu 
dodatnih stroškov. Kot dokazilo o upravičenosti do dodatnih 
stroškov so dolžni Občini Litija posredovati kopijo odločbe o 
upravičenosti do dodatne strokovne pomoči.

5. člen
Starši otrok, za katere je Občina Litija v celoti dolžna po 

veljavni zakonodaji kriti del cene programa predšolske vzgoje 
v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsot-
nosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. 
Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost 
otroka najmanj en mesec in največ dva meseca. Starši so 
rezervacijo in odsotnost otroka v vrtcu v času poletnih počitnic 
dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje do 31. 5. tekočega 
leta. Vrtec je dolžan pri obračunu rezervacij občini predložiti 
pisne napovedi staršev.

Starši pa lahko izven termina, določenega v prejšnjem 
odstavku, uveljavijo rezervacijo tudi zaradi odsotnosti otroka 
v primeru opravičene najmanj enomesečne bolniške odsot-
nosti otroka. Starši opravičeno odsotnost otroka dokazujejo z 
originalnim zdravniškim potrdilom o odsotnosti otroka v vrtcu 
zaradi bolezni, dolžni pa so jo napovedati najkasneje 15 dan 
od prvega dne odsotnosti otroka, vrtcu in pristojni občini za 
doplačilo.

V primeru uveljavljanja rezervacij iz prejšnjih dveh od-
stavkov znaša plačilo staršev po upoštevanju odštetega ustre-
znega deleža neporabljenih živil iz 3. člena tega sklepa 50 % 
od njihovega plačila, določenega v skladu z 2. členom tega 
sklepa.

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Litija po 
veljavni zakonodaji ni zavezanka za doplačilo do polne cene 
programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki je za-
vezanka za doplačilo do polne cene programa, pisno soglaša, 
da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije 
s strani staršev in ceno programa.

Občina Litija bo za primere in za navedeno obdobje 
ter pod pogoji, določenimi v tem sklepu za uveljavljanje re-

zervacije, tudi za otroke, za katere je po veljavni zakonodaji 
zavezanka za doplačilo do polne cene programa, ki so vklju-
čeni v vrtce izven območja Občine Litija, pokrila razliko med 
cenami programov in zneski rezervacij, ki so določeni v vrtcih 
teh občin.

6. člen
Starši so dolžni priti po otroka v vrtec v skladu z uro, ki so 

jo navedli ob vpisu otroka v vrtec oziroma najkasneje ob kon-
cu poslovnega časa vrtca. Kolikor starši ob koncu poslovnega 
časa ne pridejo po svojega otroka, jim vrtec lahko zaračuna 
dodatne stroške zaradi podaljšanega varstva otroka. Kot do-
datni stroški se v tem primeru upoštevajo stroški zaposlenih, 
ki se preračunajo na uro in se staršem zaračunajo za vsako 
začeto uro zamude. Višino dodatnih stroškov določijo vrtci iz 
1. člena tega sklepa sami in o njih tudi seznanijo starše.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in 
znižanju plačil staršev (Uradni list RS, št. 60/11), ki se upo-
rablja do začetka tega sklepa.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2012 dalje.

Št. 007-5/2011
Litija, dne 13. junija 2012 

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

2032. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB2), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 
št. 102/04 – UPB1, 126/07 in 108/09) ter 16. člena Statuta 
Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) 
je Občinski svet Občine Litija na 13. redni seji dne 13. 6. 2012 
sprejel

S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
S tem sklepom se na nepremičninah s parc. št. 1578/2, 

k.o. 1835 – Hotič, s parc. št. 2067/5, k.o. 1842 – Dole pri Litiji 
in s parc. št. 2250/13, k.o. 1832 – Vače, ukine status javnega 
dobra.

II.
Nepremičnine s parc. št. 1578/2, k.o. 1835 – Hotič, s parc. 

št. 2067/5, k.o. 1842 – Dole pri Litiji in s parc. št. 2250/13, k.o. 
1832 – Vače, postanejo lastnina Občine Litija.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-6/2012-20
Litija, dne 13. junija 2012

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.
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MOZIRJE

2033. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 in 76/08), 16. člena Statuta Občine Mozirje 
(Uradni list RS, št. 11/07) in 23. člena Zakona o graditvi objek-
tov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 in 126/07) je Občinski 
svet Občine Mozirje na 15. redni seji dne 19. 6. 2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
Zemljišču, parc. št. 776/3, k.o. Loke, pot, v velikosti 45 m2, 

se ukine status javno dobro.

2. člen
Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se vknjiži lastninska 

pravica v korist Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mo-
zirje, matična št. 5883849.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0005/2012
Mozirje, dne 19. junija 2012

Župan
Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l.r.

NOVA GORICA

2034. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Mestni občini 
Nova Gorica

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica na seji dne 14. junija 2012 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi  

Odloka o gospodarskih javnih službah  
v Mestni občini Nova Gorica

1. člen
V 3. členu Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni 

občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 68/07) se v točki b) Izbir-
ne lokalne gospodarske javne službe doda 8. točka, ki se glasi:

»8. izvajanje javne razsvetljave«

2. člen
V 5. členu se v točki B) S podelitvijo koncesije doda 

8. točka, ki se glasi:
»8. izvajanje javne razsvetljave«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-5/2007-3
Nova Gorica, dne 14. junija 2012

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica

Mitja Trtnik l.r.

ROGATEC

2035. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list 
RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) je Občinski svet Občine 
Rogatec na 11. redni seji dne 14. 6. 2012 sprejel 

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za par-

celo št. 1050/6, cesta v izmeri 70 m², k.o. 1776 – Trlično (ID 
5919770).

2.
Nepremičnina, navedena v 1. točki tega sklepa, preneha 

imeti značaj javnega dobra in se pri njej vknjiži lastninska pravi-
ca za Občino Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, matična 
št. 5883938000.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 0070-0003/2012-20
Rogatec, dne 14. junija 2012

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.

ŠMARTNO PRI LITIJI

2036. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje Šmartno sever 
– Jeze

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.)) je župan Občine Šmartno 
pri Litiji sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje Šmartno sever – Jeze

1. člen
(splošno)

Na podlagi pobude zasebnih investitorjev se za območje 
zemljišč s parc. št. 471/5, 471/6, 471/11, 471/8 k.o. Šmartno 
začne postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 
podrobnega prostorskega načrta.

S tem sklepom župan Občine Šmartno pri Litiji določa na-
čin priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN) za obmo-
čje Šmartno sever – Jeze v Šmartnem pri Litiji, katerega bo 
izdelalo podjetje Aping – AS d.o.o., Savska cesta 5, 1270 Litija, 
ki ga zastopa direktor Andrej Poglajen.

Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.); – v nadalje-
vanju: ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave 
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Občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, 
št. 99/07) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in 
Šmartna (Uradni list SRS, št. 22/88, 29/91, in Uradni list RS, 
št. 89/02, 7/04, 44/04, 44/05, 100/06 in 89/09 in 100/10).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

V skladu s prostorskimi akti Občine Šmartno pri Litiji je 
na predmetnem območju že sprejet Odlok o občinskem lo-
kacijskem načrtu za območje Šmartno sever – Jeze (Uradni 
list RS, št. 23/07) za namen stanovanjske gradnje. Koncept 
načrtovane širitve naselja Šmartno pri Litiji je zasnovan tako, 
da se smiselno dopolnjuje z obstoječim poselitvenim vzorcem.

Ureditveno območje se nahaja na severnem delu naselja 
Šmartno pri Litiji. Območje OPPN obsega zemljišče s parc. 
št. 471/5, 471/6, 471/11, 471/8 k.o. Šmartno in obsega površino 
1.892 m2.

V enoti urejanja, ki je namenjena gradnji stanovanjskih 
objektov in spremljajočih dejavnosti, so dopustne gradnje novih 
objektov – enostanovanjskih stavb in pomožnih objektov za 
lastne potrebe, infrastrukturnih objektov, začasnih objektov ter 
urbane opreme.

3. člen
(vsebina in oblika OPPN)

Predmet sprememb in dopolnitev Odloka se nanaša na re-
dakcijske popravke besedilnega dela OPPN in grafičnega dela, 
predvsem glede spremembe poteka trase nizkonapetostnega 
elektro priključka in telefonskega omrežja v skladu s pogoji 
smernic posameznih pristojnih nosilcev urejanja prostora. Novi 
objekti se bodo komunalno navezali na obstoječe komunalne 
sisteme, ki potekajo v bližini območja. Prav tako se velikost par-
cel spreminja zaradi sprejetega Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za 
obvoznico Šmartno pri Litiji na cest R2-416 – odsek 1346 in 1347 
(Uradni list RS, št. 78/08 in 10/11 – popravek), ki posega na del 
omenjenih zemljišč v tem OPPN-ju.

Načrtovalec OPPN-ja bo moral predati pripravljavcu, to je 
Občini Šmartno pri Litiji, štiri izvode akta v analogni obliki in en 
izvod v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega 
pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma zapisu, ki ga uporablja 
pripravljavec.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN, se pri-
dobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag. 
Strokovna rešitev mora biti izdelana v skladu z določili Pravilni-
ka o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

Kolikor bo za predviden OPPN treba izvesti celovito pre-
sojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek za-
gotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom 
akta poslati pristojnem ministrstvu.

Osnutek se posreduje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, 
Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska c. 22, 1000 
Ljubljana.

5. člen
(postopek in roki priprave OPPN)

Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:
Faze Roki
Objava Sklepa o začetku priprave akta junij 2012
Izdelava osnutka z usklajevanji julij 2012
Pridobitev smernic v roku 15 dni julij 2012
Dopolnitev osnutka akta v skladu  
z zahtevami iz podanih smernic avgust 2012

I. obravnava na seji občinskega sveta september 2012
Javna razgrnitev 15 dni in javna obrav-
nava avgust 2012
Stališča do podanih pripomb september 2012
Priprava predloga OPPN oktober 2012
Pridobitev mnenj na usklajen predlog akta 
v roku 15 dni oktober 2012
II. obravnava in sprejem akta z odlokom 
na seji občinskega sveta november 2012
Objava odloka v Uradnem listu RS november 2012

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in 
mnenj na osnutek in predlog OPPN so:

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,

– Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenska 58, 1000 
Ljubljana,

– Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1210 Ljubljana – 
Šentvid,

– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 
19, 1000 Ljubljana (za področje državnih cest),

– Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 7, Šmartno pri 
Litiji (za področje lokalnih cest),

– Javno komunalno stanovanjsko podjetje Litija, Ponovi-
ška cesta15, 1270 Litija (za področje oskrbe s pitno vodo, za 
področje odvajanja odpadnih in meteornih voda).

V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona 
o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje 
(Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor 
za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana) za pridobitev odločbe 
o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na 
okolje (CPVO).

Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predme-
tnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih 
pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora 
vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.

Nosilci urejanja prostora so dolžni v 15 dneh od prejema 
poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načr-
tovanje. V primeru, da v 15 dneh nosilci urejanja prostora ne 
podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru 
mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne 
predpise in druge pravne akte.

Na usklajen predlog OPPN morajo nosilci urejanja prosto-
ra v 15 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja 
prostora v 15 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da 
soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN za območje Šmar-

tno sever – Jeze v Šmartnem pri Litiji zagotovijo zasebni 
investitorji.

8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na svetovnem spletu na naslovu: http://www.smartno-litija.
si ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 352-9/2004-34
Šmartno pri Litiji, dne 18. junija 2012

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.
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ZREČE

2037. Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-
-UPB2; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09 in 51/10), 126. člena Zakona o cestah (ZCes-1; 
Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Zreče 
(Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo, 55/09 
in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 14. redni seji dne 
13. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah v Občini Zreče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Zreče in postopek 

njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih 

cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne 

lokalne gospodarske javne službe;
– inšpekcijski nadzor.

2. člen
(smiselna uporaba predpisov in pojmov)

(1) Za vprašanja v zvezi z občinskimi cestami iz prvega 
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se 
uporablja ostala veljavna zakonodaja, ki ureja področje javnih 
cest.

(2) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot 
jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste in pravila cestnega 
prometa.

3. člen
(naloge in pristojnosti pristojnega organa)

(1) Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest 
opravlja občinska uprava Občine Zreče (v nadaljevanju: ob-
činska uprava).

(2) Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in 

vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na 

občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca, na 
podlagi javnega razpisa in nadzor nad izvajalci;

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrže-
vanja občinskih cest;

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in 

zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna primerne porabe 
občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in 
obdelavo zbranih podatkov;

– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za 
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z 
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri 
pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in 
drugimi veljavnimi predpisi.

II. DOLOČBE O UPRAVLJANJU, KATEGORIZACIJI, 
GRADNJI, VZDRŽEVANJU IN VARSTVU  

OBČINSKIH CEST

1. Upravljanje občinskih cest

4. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami upravlja občinska uprava.

2. Kategorizacija občinskih cest

5. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Zreče so vse javne 
ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

6. člen
(kategorije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne 
poti.

7. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet 
Občine Zreče (v nadaljevanju: občinski svet) na predlog župana.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za 
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za katego-
rizacijo javnih cest.

8. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadome-
ščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne povr-
šine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.

(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko pre-
dlagajo krajevne skupnosti. Predlogi morajo biti utemeljeni v 
skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne 
ceste odloči občinski svet na predlog župana.

(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike 
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima 
kategorijo, določeno v tem sklepu.

(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo 
po potrebi in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja 
občinskih cest za naslednje leto.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri poteka javni pro-

met, lahko lastnik ali upravljavec te ceste predlaga občini njen 
prenos ter kategorizacijo.

(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občin-
ske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih 
deset let, če se njen prenos opravi brezplačno in če je vpisana 
v zemljiško knjigo.

(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljata za prenos gozdnih cest med občinske ceste, katerega 
določajo predpisi o gozdovih.

(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste 
odloči občinski svet na predlog župana, njena kategorizacija pa 
se opravi po postopku iz 7. člena tega odloka.

3. Gradnja občinskih cest

10. člen
(graditev občinskih cest)

(1) Občinske ceste se gradijo na podlagi sprejetega 
letnega proračunskega plana Občine Zreče. Postopek gra-
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ditve občinske ceste in objektov na njej mora potekati po 
predpisih, ki urejajo graditev objektov in posege v prostor. 
Izvajalec gradnje se izbere na podlagi predpisov, ki urejajo 
javno naročanje.

(2) Uvrstitev novozgrajene ceste v občinske ceste in kate-
gorizacija se opravita po postopku za kategorizacijo občinskih 
cest.

(3) Novozgrajena občinska cesta pridobi status grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena.

11. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi gradnje občinske ceste se lahko v skladu z zako-
nom lastninska pravica na nepremičnini odvzame ali obremeni.

12. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

(1) Plan razvoja občinskih cest, s katerim se najmanj 
za proračunsko obdobje določijo prednostne naloge razvoja 
občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna 
dinamika njihovega uresničevanja, sprejme občinski svet na 
predlog župana.

(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s 
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije, kot rekon-
struirana cesta.

13. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi 
gradnje drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del 
ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim 
zahtevam predpisov o cestah. Tako nadomeščeni odsek ceste 
mora biti zgrajen najmanj z elementi nadomeščene ceste. Za 
poseg v cestno telo obstoječe občinske ceste si mora investitor 
objekta ali naprave pridobiti soglasje občinske uprave. Stroške 
prestavitve ceste krije investitor objekta ali naprave.

(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva po-
vrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so 
nastali zaradi zahteve občinske uprave za boljše elemente 
nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih 
po prejšnjem odstavku.

14. člen
(projektiranje občinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo 
v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih 
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo 
občinske ceste se določijo tudi ureditev občinske ceste in ure-
ditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in 
zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za 
parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, 
površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo 
objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.

15. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske 
ceste v cestnem svetu predvideva tudi gradnja druge gospo-
darske javne infrastrukture, ki ne služijo cesti ali njihovi uporabi, 
mora projektna dokumentacija vsebovati tudi rešitve gospodar-
ske javne infrastrukture.

(2) Za usklajenost projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije 
objektov gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstav-
ka skrbi občinska uprava.

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objek-
tov posamezne gospodarske javne infrastrukture iz prvega 
odstavka tega člena krije njen upravljavec.

16. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občinska uprava mora v fazi načrtovanja gradnje 

ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti upravljavce druge 
gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem 
pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo 
oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Občinska uprava mora dati upravljavcu druge gospo-
darske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka na razpola-
go razpoložljive podatke, potrebne za uskladitev del.

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljav-
ce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob 
njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte 
in naprave v občinski cesti. Upravljavec gospodarske javne 
infrastrukture mora Občino Zreče obvestiti o nameravanih 
posegih najmanj 30 dni pred začetkom del.

(4) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, če pred pričetkom del iz prejšnjega odstavka tega člena 
ne obvesti Občine Zreče o nameravanih posegih.

(5) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek 
iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 
100 eurov.

17. člen
(gospodarska javna infrastruktura v območju občinske 

ceste)
(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture, 

katerih investitor ni Občina Zreče, se smejo napeljevati oziro-
ma postavljati v območju občinske ceste in njenega varoval-
nega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem 
občinske uprave.

(2) Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca objek-
tov in naprav gospodarske javne infrastrukture, da jih preuredi 
ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekon-
strukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje 
te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve 
objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture krije nji-
hov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja 
za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

(3) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz 
prvega odstavka tega člena, če bi objekti in naprave gospo-
darske javne infrastrukture ogrožali občinsko cesto ali promet 
na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali 
morebitno rekonstrukcijo te ceste.

(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, če brez soglasja postavi ali napelje objekte ali naprave 
gospodarske javne infrastrukture.

(5) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek 
iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 
1.000 eurov.

18. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se 
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za 
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v pro-
metu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko 
občinski cesti ali njenemu delu, ki ne služi več namenu za 
katerega ji je bil dodeljen status oziroma je bila v celoti uniče-
na in je ni mogoče obnoviti ali se je namesto nje zgradil drug 
objekt z enakim namenom splošne rabe, odvzame status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali 
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane 
ceste odloči občinski svet na predlog župana.
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19. člen
(planinske, turistične in druge poti)

(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdo-
vih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih 
cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč in vrhov 
ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov 
ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu 
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, 
za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec 
zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za 
uporabnike, katerim je namenjena.

(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega 
odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled narav-
nih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij 
občine njihovim upravljavcem.

20. člen
(financiranje občinskih cest)

(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se 
zagotavljajo v proračunu občine.

(2) Občinski svet lahko predlaga Vladi Republike Slo-
venije, da predpiše posebno povračilo za uporabo občinske 
ceste in objektov na njej, ki poteka po območju s statusom 
zavarovanega naravnega bogastva in določi prometno ureditev 
in nivo njenega vzdrževanja. Če je za vzdrževanje te ceste 
dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški 
njenega vzdrževanja.

4. Vzdrževanje občinskih cest

21. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna lokalna gospo-
darska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in 
organiziranje njihovega obnavljanja.

(2) Redno vzdrževanje občinskih cest zagotavlja občinska 
uprava.

(3) Obnovitvena dela oddaja občinska uprava, po po-
stopku in pod pogoji, ki so določeni s predpisi, ki urejajo javno 
naročanje.

22. člen
(plan vzdrževanja občinskih cest)

(1) Občinske ceste se morajo vzdrževati na način in pod 
pogoji kot to določajo predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del 
na cestah ter nivo vzdrževanja javnih cest.

(2) Plan vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj 
za proračunsko obdobje določijo prednostne naloge vzdrže-
vanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje 
ter letna dinamika njihovega uresničevanja, pripravi občinska 
uprava skladno z zagotovljenimi sredstvi v proračunu občine.

(3) V letnem planu vzdrževanja občinskih cest se del 
sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih 
cestah, ki jih je potrebno popraviti zaradi naravnih in drugih 
nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje 
posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb 
po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na ob-
činskih cestah ipd.) in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil 
občinski inšpektor za ceste, niso pa sestavni del rednega vzdr-
ževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.

23. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste 
začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizi-
rano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, 
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se 

mora občinska uprava predhodno uskladiti z Direkcijo Repu-
blike Slovenije za ceste.

(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na neka-
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora 
občinska uprava predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste 
ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med 
preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano 
cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg 
vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za 
prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predla-
gatelj preusmeritve prometa.

24. člen
(vzdrževanje križišč občinske ceste)

V območju križišča občinske ceste z drugo cesto, vzdržuje 
upravljavec cest vozišče in prometno signalizacijo občinske 
ceste do roba cestnega sveta.

5. Varstvo občinskih cest

25. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba 
cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitve-
nih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov 
objektov na zemljišče ter znaša največ:

– pri lokalnih cestah 8 metrov,
– pri javnih poteh 4 metre,
– pri občinskih kolesarskih poteh 2 metra.

26. člen
(vloga za izvajanje del v območju občinske ceste)

Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del v območju ob-
činske ceste mora biti vložena najmanj 30 dni pred pričetkom 
izvajanja del in mora vsebovati:

– podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del zaradi katerih se 
predlaga,

– podatke o načinu in času trajanja izvedbe del,
– skico, s katere je razviden poseg.

27. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet 
na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za 
promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave.

(2) Dovoljenje občinske uprave za zaporo občinske ceste 
je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej.

(3) Če za predlagano zaporo ni predpisan elaborat zapore 
ceste v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in zavarova-
nje del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu, mora vloga 
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih 
se predlaga zapora ceste, čas trajanja zapore in navedbo 
tipske sheme začasne prometne ureditve in skico začasne 
prometne signalizacije. Občinska uprava lahko spremeni čas in 
trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, 
predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turi-
stično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami 
ceste.

(4) Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste 
mora biti vložena najmanj:

– 30 dni pred predlaganim datumom zapore za delno 
zaporo ceste in

– 30 dni pred predlaganim datumom zapore v primeru 
popolne zapore ceste.

(5) K vlogi mora biti predloženo tudi soglasje upravljavca 
ceste, v primeru priključitve na gospodarsko javno infrastruktu-
ro tudi soglasje upravljavca gospodarske javne infrastrukture.

(6) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo 
pogoji za izvedbo zapore ceste, odgovorno osebo za postavi-
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tev zapore, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas 
njenega trajanja.

(7) Zaporo postavi strokovno usposobljena pravna ose-
ba na predlog in stroške predlagatelja zapore ali izvajalec 
vzdrževanja občinske ceste, ki mora o njeni izvedbi obvestiti 
policijo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni 
pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način.

(8) Obveščenost javnosti o izvedbi zapore občinske ce-
ste in o preusmeritvi prometa zagotovi izvajalec vzdrževanja 
na stroške predlagatelja zapore.

(9) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve 
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.

(10) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posa-
meznik, ki izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, 
potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge 
prireditve na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji 
dovoljenja ali preseže v dovoljenju določeni čas njenega 
trajanja.

(11) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek 
iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 
200 eurov.

(12) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izva-
jalec vzdrževanja cest, če delno ali popolno zaporo občinske 
ceste izvede brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem, 
ali v predpisanem roku na predpisan način ne obvesti poli-
cije in pristojnega inšpekcijskega organa za ceste o izvedbi 
zapore, odgovorna oseba izvajalca vzdrževanja ceste pa z 
globo 200 evrov.

28. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Namenske površine za opravljanje spremljajočih de-
javnosti ob občinskih cestah odda občina na podlagi veljavne 
zakonodaje najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh 
dejavnosti.

(2) Stvarne pravice in medsebojna razmerja v zvezi z 
opravljanjem spremljajočih dejavnosti se uredijo s pogodbo 
med občino in ponudnikom.

(3) Tehnične pogoje glede rabe površin in pogoje posta-
vitve objektov in naprav določi občina s soglasjem.

(4) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek 
iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 
200 eurov.

(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek upra-
vljavec gospodarske javne infrastrukture, ki ravna v na-
sprotju s tretjim in četrtim odstavkom tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

29. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje 
je v območju občinske ceste zunaj naselja prepovedano.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko ob-
činska uprava izda soglasje za postavitev objektov za obve-
ščanje in oglaševanje, ki so opredeljeni kot enostavni objekti:

– če so obvestila namenjena izboljšanju prometne var-
nosti,

– če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost 
izvaja v stavbi zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste,

– če se objekt za obveščanje in oglaševanje postavlja 
na servisne prometne površine občinske ceste ali druge po-
vršine, ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb, pod pogojem, da 
vsebina obvestila oziroma oglasa ni vidna z občinske ceste.

(3) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občin-
skih cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega 
polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in ob-
močja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev 
prometne signalizacije.

(4) Postavljanje elektronskih prikazovalnikov ob občinskih 
cestah je prepovedano. Svetlobne vitrine se lahko ob občinskih 
cestah v naselju postavljajo zunaj vozišča občinske ceste.

(5) Soglasje za postavitev objektov iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena, katerih gradnja je predvidena v območju 
občinske ceste, izda občinska uprava na podlagi predloženega 
elaborata za postavitev objekta za obveščanje in oglaševanje, 
razen v primeru obvestila, namenjenega izboljšanju prometne 
varnosti, katerega postavitev se odredi z delovnim nalogom 
občinske uprave.

(6) Pravne ali fizične osebe, ki so lastniki ali imetniki pra-
vice uporabe elektronskih prikazovalnikov, ki so postavljeni ob 
občinskih cestah, morajo le-te odstraniti najpozneje v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega odloka.

(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena ali brez 
soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaševanje v območju 
občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja.

(8) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek 
iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 
200 eurov.

30. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

(1) Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo dopustiti 
prost odtok vode in odlaganje snega na njegovo zemljišče, če 
se jim s tem ne povzroča škoda.

(2) Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo v skla-
du z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih 
objektov zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in po-
nikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega 
telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za 
zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, 
hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni 
mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.

(3) Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo imeti na 
strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje 
sneg, pritrjene snegolove. Lastniki morajo z objektov ob ob-
činski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne 
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

(4) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena.

(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek 
iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 
100 eurov.

31. člen
(prometna signalizacija in prometna oprema na občinskih 

cestah)
(1) O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi pro-

metne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah 
odloča občinska uprava.

(2) Na občinski cesti se sme postavljati turistična in druga 
obvestilna signalizacija samo v skladu s predpisi, ki urejajo 
prometno signalizacijo. O postavitvi turistične in druge obve-
stilne signalizacije odloča občinska uprava, ki ima pravico do 
povrnitve stroškov za postavitev, vzdrževanje in odstranitev.

(3) Oglaševanje v območju občinskih cest je dovoljeno v 
skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

III. INŠPEKCIJSKI NADZOR

32. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka na kate-
goriziranih in nekategoriziranih občinskih cestah v upravljanju 
občinske uprave izvaja pristojni inšpekcijski organ.
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33. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Za inšpektorja za ceste je lahko imenovan posameznik, 
ki poleg splošnih pogojev za delo v javni upravi, izpolnjuje še 
naslednje pogoje:

– da ima izobrazbo pridobljeno po univerzitetnih študijskih 
programih prve stopnje;

– da ima opravljen strokovni izpit za inšpektorja.

34. člen
(obseg inšpekcijskega nadzorstva)

Inšpektor za ceste pri opravljanju inšpekcijskega nadzora 
nadzira zlasti:

– ali se ceste uporabljajo za namen ter na način in pod 
pogoji, kot jih določajo Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o pra-
vilih cestnega prometa (ZPrCP), ta odlok in predpisi izdani na 
njegovi podlagi;

– ali so ceste redno vzdrževane skladno s pogoji Zako-
na o cestah (ZCes-1), Zakona o pravilih cestnega prometa 
(ZPrCP), tega odloka in predpisi, ki urejajo občinske ceste, ter 
omogočajo varno uporabo;

– ali je prometna signalizacija in oprema na cestah po-
stavljena in vzdrževana skladno s pogoji Zakona o cestah 
(ZCes-1), Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), tega 
odloka in predpisi, ki urejajo občinske ceste;

– ali so zapore ceste zaradi del ali prireditev na cesti po-
stavljene in vzdrževane skladno z Zakonom o cestah (ZCes-1), 
Zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), tem odlokom, 
predpisi, ki urejajo občinske ceste in izdanim dovoljenjem;

– ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo in rekonstrukcijo 
stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in 
naprav, postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje, 
gradnjo gospodarske javne infrastrukture ter za druge posege v 
območju občinske ceste po Zakonu o cestah (ZCes-1), Zakonu 
o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), tem odloku in predpisi;

– ali se priključki na občinske ceste gradijo, rekonstruirajo 
ter ali so zgrajeni in vzdrževani skladno s pogoji določenimi v 
Zakonu o cestah (ZCes-1), Zakonu o pravilih cestnega prometa 
(ZPrCP), tem odloku in predpisi, ki urejajo občinske ceste;

– ali se investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela 
v javno korist izvajajo skladno s pogoji zakona in predpisi, ki 
urejajo javne ceste, in ali so izpolnjeni pogoji za izročitev ceste 
v uporabo po Zakonu o cestah (ZCes-1), Zakonu o pravilih 
cestnega prometa (ZPrCP) in tem odloku;

– ali je zagotovljeno polje preglednosti ceste skladno s 
predpisi, ki urejajo občinske ceste.

35. člen
(splošni inšpekcijski ukrepi)

(1) Pristojni inšpektor za ceste:
1. odredi, da se v roku, ki ga določi, odpravijo nepravilno-

sti, ki jih ugotovi v zvezi:
– z vzdrževalnimi deli na cestah, ki so v nasprotju z zako-

nom ali predpisi, ki urejajo ceste;
– s postavitvijo in vzdrževanjem prometne signalizacije in 

prometne opreme ter naprav in ukrepov za umirjanje cestnega 
prometa v nasprotju s prometno ureditvijo oziroma predpisi, ki 
urejajo ceste;

– s postavitvijo in vzdrževanjem zapore ceste v nasprotju 
z dovoljenjem oziroma predpisi, ki urejajo ceste;

– s priključki na občinske ceste, ki se gradijo, rekonstrui-
rajo, ali so zgrajeni v nasprotju s soglasjem, oziroma niso vzdr-
ževani skladno s soglasjem oziroma s predpisi, ki urejajo ceste;

– z gradnjo in rekonstrukcijo stavb in objektov, postavlja-
njem kakršnih koli drugih objektov in naprav ter izvajanjem 
kakršnih koli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu 
občinske ceste v nasprotju s soglasjem;

– z gradnjo gospodarske javne infrastrukture oziroma 
drugimi posegi v območju občinske ceste brez soglasja ali če 
niso izpolnjeni pogoji izdanega soglasja;

– z rekonstrukcijo ceste v nasprotju s predpisi, ki ure-
jajo ceste;

– s poljem preglednosti ceste v nasprotju z zakonom in 
predpisi, ki urejajo ceste;

2. odredi, da se do pridobitve soglasja ali do izpolnitve 
pogojev iz izdanega soglasja ustavi:

– gradnja oziroma rekonstrukcija priključkov na občin-
ske ceste brez soglasja;

– gradnja gospodarske javne infrastrukture oziroma 
drugi posegi v območju občinske ceste brez soglasja;

– gradnja ali rekonstrukcija stavb in objektov, postavlja-
nje kakršnihkoli drugih objektov in naprav ter izvajanje ka-
kršnihkoli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu 
ali zunaj varovalnega pasu občinske ceste brez soglasja;

3. odredi, da se do oprave ugotovljenih nepravilnosti 
ustvari rekonstrukcija cest, če se ne odpravijo ugotovljene 
nepravilnosti v roku, ki ga je določil;

4. prepove uporabo priključka na občinsko cesto:
– ki je zgrajen brez soglasja;
– ki je zgrajen v nasprotju s pogoji izdanega soglasja 

in niso odpravljene ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga 
je določil;

– ki ni vzdrževan v skladu s pogoji izdanega soglasja 
oziroma v skladu s predpisi, ki urejajo ceste, in niso odpra-
vljene ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je odločil;

5. prepove uporabo ceste, ki je izročena v uporabo brez 
dovoljenja župana na podlagi 18. člena Zakona o cestah 
(ZCes-1);

6. odredi odstranitev objekta za obveščanje in ogla-
ševanja, ki je v območju občinske ceste pripravljen brez 
soglasja ali v nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja ali se 
uporablja v nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja;

7. odredi odstranitev ovir s cestnega sveta, ki ovirajo 
varno uporabo ceste;

8. odredi vzpostavitev prejšnjega stanja ali drugačno 
sanacijo ceste, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, 
po drugi osebi, na stroške povzročitelja.

(2) Zoper odločbo inšpektorja za ceste je dovoljena pri-
tožba v osmih dneh od dneva njene vročitve. Pritožba zoper 
odločbo ne zadrži njene izvršitve.

(3) Pristojni inšpektor za cesto mora o svojih ugotovi-
tvah iz 2. točke prejšnjega odstavka brez odlašanja obvestiti 
pristojnega gradbenega inšpektorja.

(4) Pristojni inšpektor za ceste mora obravnavati pri-
jave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje 
pristojnosti in vlagatelje na njegovo zahtevo obvestiti o svojih 
ukrepih.

36. člen
(začasni ukrep omejitve uporabe ceste)

(1) Pristojni inšpektor za ceste sme v primerih, ko bi bila 
ogrožena varna uporaba ceste ali bi lahko nastala škoda na 
njej, odrediti začasno prepoved oziroma omejitev uporabe 
ceste in druge ukrepe, da se odvede nevarnost ali prepreči 
škoda.

(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka je začasen in traja 
dokler so razlogi zanj.

(3) Ukrep začasne prepovedi oziroma omejitve uporabe 
ceste iz prvega odstavka tega člena mora izvesti izvajalec 
vzdrževanja ceste v okviru izvajanja te javne službe.

(4) O ukrepih iz prvega odstavka tega člena mora pri-
stojni inšpektor za ceste obvestiti občino, policijo in občinsko 
redarstvo.

(5) Pristojni inšpektor za ceste sme prepovedati promet 
na nekategorizirani cesti, ki ne izpolnjuje pogojev iz drugega 
ali tretjega odstavka 6. člena Zakona o cestah (ZCes-1).

(6) Prepoved cestnega prometa iz prejšnjega odstavka 
mora označiti njen lastnik ali od njega pooblaščeni upravlja-
vec in traja do odprave razlogov za prepoved.
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37. člen
(prekrškovni organi in dolžnost upoštevanja znakov,  

ukazov in odredb)
(1) Pristojni inšpekcijski organ po tem odloku je prekrškov-

ni organ za vse prekrške iz tega odloka, storjene na cestah, ki 
jih nadzorujejo v okviru svoje pristojnosti.

(2) Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati po zna-
kih, ukazih oziroma odredbah pooblaščenih uradnih oseb, pri 
opravljanju nadzorstva nad določbami Zakona o cestah (ZCes-1), 
Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in tega odloka.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen
(razveljavitev predpisov)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok 
o občinskih cestah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 54/99 
in 25/05) ter Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Zreče 
(Uradni list RS, št. 121/08).

39. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 007-0003/2012-4
Zreče, dne 14. junija 2012

Župan
Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.

2038. Odlok o spremembah Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
Občine Zreče

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNa-
črt-A, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popravek ZUPUDPP in 
43/11 – ZKZ-C) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni 
list RS, št. 95/08 – UPB1, 55/09 in 57/10) je Občinski svet 
Občine Zreče na 14. redni seji dne 13. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč za območje Občine Zreče

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe Odloka o pro-

gramu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Zreče 
(Uradni list RS, št. 78/11; v nadaljevanju: odlok o programu 
opremljanja).

2. člen
4. člen odloka o programu opremljanja se spremeni na 

naslednji način:
– drugi odstavek se spremeni tako, da novo besedilo 

glasi:
»2) Skupni stroški posameznih vrst komunalne opreme 

na ustreznih obračunskih območjih in obračunski stroški po-
sameznih vrst komunalne opreme na ustreznih obračunskih 
območjih znašajo:

Vrsta
komunalne opreme

Skupni stroški 
(€)

Obračunski stroški 
(€)

Lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) 27.916.726,00 11.166.690,00
Javni vodovod 7.262.930,00 7.262.930,00
Javna kanalizacija 13.482.980,00 10.238.782,00
Čistilna naprava 3.999.705,00 1.159.915,00
Javne zelene površine 1.002.759,00 1.002.759,00
Druge javne površine 551.352,00 551.351,00
SKUPAJ 54.216.452,00 31.382.427,00

– doda se novi tretji odstavek, ki glasi:
»3) Obračunski stroški za lokalne ceste (LC) in javne poti 

(JP) so določeni v višini 40 % skupnih stroškov za leti 2012 in 
2013. Nato se vsako leto, in sicer 1. januarja, povišajo za 5 %, 
dokler ne dosežejo 100 % skupnih stroškov.«

3. člen
5. člen odloka o programu opremljanja se spremeni tako, 

da novo besedilo glasi:
»Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme 

na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto 
mere, t.j. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine 
objekta (Ct(i)), znašajo:

Vrsta komunalne  
opreme

Obračunski stroški na enoto (€/m2)
parcele Cp(i) NTPO Ct(i)

Lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) 4,12 11,36
Javni vodovod 2,68 7,38
Javna kanalizacija 6,25 15,16
Čistilna naprava 0,86 1,95
Javne zelene površine 0,92 1,91
Druge javne površine 0,85 2,34
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4. člen
Prvi odstavek 6. člena odloka o programu opremljanja se 

spremeni tako, da novo besedilo glasi:
»1) Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so 

izraženi v EUR in so obračunani na dan 31. 12. 2011.«

5. člen
Vsa ostala določila Odloka o programu opremljanja stavb-

nih zemljišč za območje Občine Zreče (Uradni list RS, št. 78/11) 
ostanejo nespremenjena.

6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 007-0004/2012-5
Zreče, dne 13. junija 2012

Župan
Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.

2039. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti 
Občine Zreče

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, 
Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 
– popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 
– ZRud-1 in 62/10 popr.) ter 16. člena Statuta Občine Zreče 
(Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo, 55/09 
in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 14. redni seji dne 
13. 6. 2012 sprejel 

S K L E P
o določitvi statusa javnega dobra v lasti  

Občine Zreče

1. člen
S tem sklepom se določi status javnega dobra v lasti 

Občine Zreče na spodaj navedenih zemljiščih:

Parc. št. ID znak Raba K.o.

1575/3 1105-1575/3-0 nekategorizirana cesta 1105 - Škalce

1577 1105-1577/0-0 nekategorizirana cesta 1105 - Škalce

1578/1 1105-1578/1-0 lokalna cesta 1105 - Škalce

1579/2 1105-1579/2-0 javna pot 1105 - Škalce

1579/3 1105-1579/3-0 javna pot 1105 - Škalce

1579/4 1105-1579/4-0 javna pot 1105 - Škalce

1579/5 1105-1579/5-0 lokalna cesta 1105 - Škalce

1602 1105-1602/0-0 lokalna cesta 1105 - Škalce

1603 1105-1603/0-0 javna pot 1105 - Škalce

1606 1105-1606/0-0 javna pot 1105 - Škalce

381/16 1105-381/16-0 javna pot 1105 - Škalce

380/12 1105-380/12-0 javna pot 1105 - Škalce

381/10 1105-381/10-0 javna pot 1105 - Škalce

1329/5 1100-1329/5-0 javna pot 1100 - Zreče

1329/6 1100-1329/6-0 javna pot 1100 - Zreče

1329/8 1100-1329/8-0 javna pot 1100 - Zreče

1329/9 1100-1329/9-0 lokalna cesta 1100 - Zreče

2. člen
Na nepremičninah iz 1. člena, se v zemljiški knjigi izvede 

vknjižba lastninske pravice na Občino Zreče, Cesta na Roglo 
13/b, 3214 Zreče, MŠ: 5883342000 in zaznamba grajeno javno 
dobro.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-24/2012-6
Zreče, dne 13. junija 2012

Župan
Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.
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2040. Cenik daljinskega ogrevanja

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s 
97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07) 
objavlja

C E N I K
daljinskega ogrevanja

1.
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distributer-

ju Petrol Energetika, d.o.o., Ljubljana se v mestu Zreče s 1. 7. 
2012 spremeni cena toplotne energije.

Povprečna cena za MWh toplotne energije se zviša za 
4,2200 %, tako da znaša nova povprečna cena toplotne ener-
gije 113,2550 Eur/MWh.

Pri fiksnem delu cene ni sprememb.

2.
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana 

skladno z uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije 
pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne 
odjemalce (Uradni list RS, št. 28/12).

Na navedeno ceno se skladno z zakonom o davku na 
dodano vrednost obračuna še 20 % davek na dodano vrednost.

Št. 192/2012-02
Zreče, dne 18. junija 2012

Direktor
SPITT d.o.o.

Djura Sabo l.r.

SEMIČ

2041. Odlok o turističnem vodenju na turističnem 
območju Bela Krajina

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dno prečiščeno besedilo – ZLS-UPB 2, Uradni list RS, št. 94/07, 
sprememba 76/08, 97/09, 51/10), 19., 41., 42. in 44. člena Za-
kona o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT (Uradni list RS, 
št. 2/04), 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, 
št. 83/11), 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, 
št. 14/09 in 38/10) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni 
list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 12. redni 
seji dne 1. 3. 2012, Občinski svet Občine Metlika na 10. redni 
seji dne 29. 3. 2012 in Občinski svet Občine Semič na 12. redni 
seji dne 1. 3. 2012 sprejel

O D L O K
o turističnem vodenju na turističnem območju 

Bela Krajina

I. POMEN, ORGANIZIRANJE IN VODENJE LOKALNE 
TURISTIČNE VODNIŠKE SLUŽBE

1. člen
S tem odlokom Občina Črnomelj, Občina Semič in Občina 

Metlika (v nadaljevanju: Občine) urejajo:
1. opredelitev pojma lokalnega turističnega vodnika turi-

stičnega območja Bela krajina,
2. strokovno usposobljenost lokalnega turističnega vo-

dnika,
3. vodenje registra lokalnih turističnih vodnikov,

4. opredelitev programov turističnega vodenja,
5. izvajanje, sprejem naročil in evidenca turističnih vodenj,
6. nadzor nad izvajanjem.

2. člen
Lokalno turistično vodniško službo na območju Bele kra-

jine organizirajo in vodijo v skladu s podanimi pooblastili Občin 
in tem odlokom turistično informacijski centri (v nadaljevanju: 
TIC), ki delujejo v okviru: Razvojno informacijskega centra Bela 
krajina (v nadaljevanju: RIC Bela krajina), Turističnega društva 
Vigred Metlika (v nadaljevanju: TD Vigred Metlika) in v okviru 
Kulturnega centra Semič (v nadaljevanju: KC Semič). Pri izva-
janju lokalne turistične vodniške službe sodelujejo z Društvom 
lokalnih turističnih vodnikov Bele krajine (v nadaljevanju: Dru-
štvo lokalnih vodnikov).

II. OPREDELITEV LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA

3. člen
Lokalni turistični vodnik je fizična oseba, ki je za to stro-

kovno usposobljena in je vpisana v enega od registrov lokalnih 
turističnih vodnikov turističnega območja Bela krajina. Lokalni 
turistični vodnik domačim in tujim obiskovalcem Bele krajine 
razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne vrednote, kulturno 
dediščino, kulturne zanimivosti, zgodovinske, etnografske in 
kulinarične posebnosti ter druge znamenitosti Bele krajine in te 
storitve zaračunava po veljavnem ceniku storitev.

Dejavnost turističnega vodenja lahko na turističnem ob-
močju Bela krajina opravlja tudi:

– turistični vodniki, ki so vpisani v register turističnih vo-
dnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije;

– tuji vodniki, kadar spremljajo organizirane obiskovalce, 
ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije.

Strokovni delavci v muzejih, galerijah, šolah, cerkvah in 
drugih objektih, v katerih opravljajo delo vodnika v okviru svoje 
redne zaposlitve, planinski in jamski vodniki, vodniki po učnih 
in gozdnih poteh, niso turistični vodniki po tem odloku.

III. STROKOVNA USPOSOBLJENOST TURISTIČNEGA 
VODNIKA

4. člen
Turistično vodenje po tem odloku lahko opravljajo osebe, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo najmanj peto stopnjo strokovne izobrazbe,
– imajo pridobljeno znanje enega svetovno priznanega 

tujega jezika za stopnjo najmanj pete strokovne izobrazbe,
– imajo uspešno opravljen preizkus strokovnega usposa-

bljanja za lokalnega turističnega vodnika,
– so vpisane v register turističnih vodnikov turističnega 

območja pri eni izmed občin iz območja Bele krajine ali pri 
enem izmed za to pooblaščenem TIC-u.

5. člen
Za organiziranje tečajev strokovne usposobljenosti za 

lokalnega turističnega vodnika in obnovitvene tečaje (v na-
daljevanju: izvajanje usposabljanja) Občine pooblaščajo: RIC 
Bela krajina, TD Vigred Metlika in KC Semič. Le-te med seboj 
izberejo nosilno ustanovo za izvedbo izobraževanja (v nada-
ljevanju: nosilec izobraževanja). Za izvajanje tečajev strokovne 
usposobljenosti mora nosilec izobraževanja zagotoviti ustrezen 
program, ki ga potrdijo župani vseh Občin s sklepom.

Sklep o potrditvi programa se izda, če program izpolnjuje 
naslednje minimalne zahteve:

– program je potrjen s strani vseh treh pooblaščenih or-
ganizatorjev tečaja po tem odloku;

– program vsebuje podrobno vsebino in predmetnik te-
čaja, ki je razdeljen na teoretični in v primeru tečaja strokovne 
usposobljenosti obvezen praktični del;
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– teoretični del programa vključuje v primeru tečaja stro-
kovne usposobljenosti najmanj 40 ur oziroma 20 ur za obno-
vitveni tečaj;

– vsebina programa mora obsegati najmanj naslednja 
področja: kulturno dediščino in arheologijo, naravne vrednote in 
druga področja varstva narave, geografijo, zgodovino in ume-
tnostno zgodovino celotnega območja Bele krajine ter kodeks 
turističnega vodenja;

– v primeru praktičnega dela tečaja mora le-ta vključevati 
strokovnega vodenja po območju vseh občin Bele krajine, kjer 
vsak udeleženec izobraževanja opravi samostojno vodenje s 
predstavitvijo posamezne lokacije ali področja (ta določba ne 
velja za obnovitveni tečaj);

– za izvajanje programa so zagotovljeni usposobljeni 
predavatelji, ki se izkazujejo z referencami;

– k programu je bilo izdano pozitivno mnenje Društva 
lokalnih vodnikov;

– izvajanje programa je finančno ovrednoteno in prikazan 
način pokrivanja stroškov izobraževanja.

6. člen
Tečaj strokovnega usposabljanja in obnovitveni tečaj se 

izvajata periodično na osnovi potreb. Tečaji se izvajajo po 
ustreznem programu h kateremu je bilo predhodno izdan sklep 
o potrditvi programa v skladu z določbami iz 5. člena tega odlo-
ka. Vsebino in predmetnik izvajanja tečajev ter splošne pogoje 
za vpis na tečaj ter termine usposabljanj se opredeli z javnim 
povabilom, ki se ga objavi v enem od lokalnih časopisov in na 
vseh spletnih straneh občin ter spletnih straneh ustanov v okvi-
ru katerih delujejo TIC-i obravnavanega turističnega območja. 
Javno povabilo se izvede vsaj en mesec pred izvedbo tečaja. 
Javno povabilo pripravi in objavi nosilec izobraževanja.

Udeleženci tečaja so lahko osebe, ki:
– imajo najmanj peto stopnjo strokovne izobrazbe,
– imajo pridobljeno znanje enega tujega jezika za stopnjo 

najmanj pete strokovne izobrazbe.
Udeleženci morajo za pridobitev potrdila o opravljenem 

tečaju uspešno opraviti teoretično in pri tečaju strokovne uspo-
sobljenosti tudi praktično preverjanje strokovne usposobljenosti 
za opravljanje nalog turističnega vodnika. Teoretično preverja-
nje znanja pomeni opravljen pisni preizkus znanja in oddano 
in s strani komisije potrjeno seminarsko nalogo, katere vsebino 
določi nosilec izobraževanja. Izdelana seminarska naloga se 
objavi na spletnih straneh TIC-ov za namene uporabe indivi-
dualnega usposabljanja lokalnih turističnih vodnikov. Teoretični 
del je opravljen, ko komisija potrdi seminarsko nalogo in, ko 
udeleženec uspešno opravil pisni preizkus znanja. Praktičen 
preverjanje obsega vodenje v skladu s programom izobraževa-
nje pred komisijo. Komisijo sestavlja vsaj 5 članov v naslednji 
sestavi: najmanj 2 strokovnjaka, ki jih imenuje nosilec izobra-
ževanja, najmanj 2 člana imenovana s strani TIC-ov in 1 član 
imenovan s strani Društva lokalnih vodnikov.

Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja, se lahko 
pri organizatorju izobraževanja ponovno prijavi na preizkus 
znanja najpozneje v 30 dneh od neuspelega preizkusa. Po-
novni preizkus znanja zagotovi organizator izobraževanja in o 
terminu pravočasno obvesti zainteresiranega kandidata, ki ne 
sme biti pred iztekom 30-dnevnega roka od zadnje ponovne 
prijave na preizkus znanja. Ponovni preizkus znanja se lahko 
opravlja praviloma enkrat.

Ko kandidat uspešno opravi teoretični in praktični preizkus 
znanja mu nosilec izobraževanja izda potrdilo o strokovni uspo-
sobljenosti, s čemer pridobi oziroma obnovi naziv »turističnega 
vodnika turističnega območja Bela krajina«.

Znanje tujega jezika se dokazuje s spričevalom zaključe-
ne najmanj srednje strokovne izobrazbe ali s potrdilom o uspe-
šno zaključenem tečaju tujega jezika na stopnji najmanj srednje 
strokovne izobrazbe, ki ga izda organizacija, pooblaščena za 
opravljanje tovrstnih izobraževanj.

7. člen
Za vse lokalne vodnike vpisane v register po tem odloku 

so obvezna tudi letna strokovna izpopolnjevanja. Za opravljeno 
strokovno izpopolnjevanje se šteje, če se je lokalni vodnik ude-
ležil v treh letih vsaj dveh strokovnih izpopolnjevanj v obsegu 
najmanj 20 ur ali več krajših strokovnih izpopolnjevanj, v sku-
pnem obsegu 20 ur. Organizator strokovnih izpopolnjevanj je 
nosilec izobraževanj po tem odloku, Društvo lokalnih vodnikov 
ali druga organizacija, ki izvaja tovrstna izobraževanja.

IV. REGISTER TURISTIČNIH VODNIKOV TURISTIČNEGA 
OBMOČJA

8. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano veljavno potrdilo o strokovni 

usposobljenosti za turističnega vodnika, se morajo pred začet-
kom izvajanja dejavnosti vpisati v register turističnih vodnikov, 
ki ga vodijo Občine oziroma s strani občin pooblaščene usta-
nove. Pooblastilo za vodenje registra izda s sklepom župan 
posamezne Občine. Z vpisom osebe pridobijo naziv »Turistični 
vodnik turističnega območja Bela krajina«.

9. člen
Register za turistične vodnike vsebuje naslednje podatke:
1. naziv občine oziroma pooblaščene ustanove pri kateri 

se vodi register,
2. zaporedno evidenčno številko,
3. datum vpisa,
4. ime in priimek,
5. prebivališče in številka telefona ter e-naslov,
6. podatke in potrdila o znanju tujih jezikov,
7. matična in davčna številka,
8. dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
Letno se register dopolni s podatki o številu ur vodenja 

za preteklo leto in v katerem jeziku je bilo posamezno vode-
nje opravljeno ter s podatki o relacijah vodenja za preteklo 
leto. Osnova za dopolnitev registra s temi podatki je dnevnik 
vodenja.

10. člen
Izkaznica za turistične vodnike ima naslednje obvezne 

vsebine:
– ime in priimek,
– napis »Turistični vodnik turističnega območja Bele kra-

jine«,
– naziv in žig občine oziroma pooblaščene ustanove pri 

kateri se vodi register,
– zaporedno evidenčno številko vpisa v register,
– datum izdaje in rok veljavnosti licence,
– barvno fotografijo turističnega vodnika primerljivo foto-

grafiji za osebne dokumente.
Velikost in oblika izkaznice:
Izkaznica, ki je praviloma v obliki priponke, je pravokotne 

oblike velikosti 10.5 x 7 cm. V levem zgornjem kotu je prostor 
za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 3 x 3,5 cm. Izka-
znica je na hrbti strani opremljena z nazivom in žigom občine 
oziroma pooblaščene ustanove pri kateri se vodi register.

11. člen
Dnevnik vodenja ima najmanj naslednje vsebine:
– datum vodenja;
– naročnika vodenja in kontaktni podatki naročnika;
– kratek program vodenja z navedbo vseh lokacij po-

stanka in ogledov vključno z lokacijo nastanitve v primeru 
večdnevnega vodenja in lokacijo vključene gostinske ponudbe, 
ogledov dogodkov;

– koliko obiskovalcev je bilo vodeno v posameznem vo-
denju in struktura obiskovalcev;

– kraj oziroma država od koder so obiskovalci.
Dnevnik vodenja se izdela v pisni in elektronski obliki.
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12. člen
Po vpisu v register turistični vodniki pridobijo licenco z 

veljavnostjo treh let. Stroške pridobitve licence skupaj s stroški 
vpisa v register turističnih vodnikov krije turistični vodnik sam 
kolikor ni drugače dogovorjeno.

Stroški pridobitve licence skupaj s stroški vpisa v register 
se določijo na osnovi dejansko nastalih stroškov povezanih z 
izdelavo izkaznic, dnevnikov vodenja, odprtjem in vodenjem 
registra. Višina stroškov pridobitve licence in stroškov vpisa 
mora biti enotna za vse lokalne turistične vodnike in mora biti 
predhodno potrjena s sklepom županov vseh treh Občin. Rav-
no tako mora biti potrjena vsaka sprememba višine stroškov.

Zaradi poenotenja vsebin in oblik izkaznic, dnevnikov 
vodenja in poenotenja načina vpisa in vodenja registra občine 
med seboj dogovorijo nosilno občino za pripravo potrebnih 
vsebin in oblike ali za te zadeve po predhodnem medsebojnem 
dogovoru pooblastijo eno izmed ustanov iz drugega člena tega 
odloka.

Po preteku treh let se turističnim vodnikom licenca po-
daljša v primeru, da turistični vodnik po tem odloku izpolnjuje 
naslednje pogoje za posamezno obravnavano obdobje treh let:

– da je imel opravljena najmanj 3 vodenja;
– da na njegovo delo kot turističnega vodnika ni bilo več 

kot treh utemeljenih pritožb;
– da mu ni bil izrečen dokazan prekršek po tem odloku;
– da ima opravljena strokovna izpopolnjevanja v skladu s 

7. členom tega odloka.
Na osnovi dokazanega prekrška iz tretje alineje prejšnje-

ga odstavka se turističnemu vodniku licenca ne podaljša.
Zahtevana opravljena vodenja iz prve alineje prejšnjega 

odstavka se lahko nadomestijo z dokazilom o opravljenem 
dodatnem strokovnem usposabljanju v obsegu 20 ur. Opra-
vljeno vodenje vodnik dokazuje z dnevnikom vodenj, strokovno 
usposobljenost pa z veljavnim dokazilom organizatorja izobra-
ževanja. V nasprotnem primeru nima več pravice vodenja po 
tem odloku, dokler si licence ponovno ne pridobi s ponovno 
opravljenim tečajem strokovnega usposabljanja v primeru od-
vzema licence zaradi prekrška po tem odloku ali z obnovitve-
nim tečajem v drugih primerih.

13. člen
Dejavnost turističnega vodenja po tem odloku lahko opra-

vlja samo turistični vodnik, ki ima veljavno licenco.
Pri vodenju morajo turistični vodniki po tem odloku na 

vidnem mestu nositi veljavno izkaznico oziroma priponko in 
morajo voditi dnevnik vodenja.

14. člen
Za kakovostno vodenje se šteje, če v roku 15 dni po 

opravljenem vodenju na delo turističnega vodnika ni vloženih 
pisnih pritožb s stani organizirane skupine oziroma uporabnika 
vodenja in na njegovo delo ni evidentiranega dokazanega 
prekrška po tem odloku.

Pisna pritožba se vloži na sedež ene izmed občin, ki vodi 
register lokalnih turističnih vodnikov oziroma na sedež poo-
blaščene organizacije za vodenje registra. O pisni pritožbi se 
najpozneje v roku 5 dni od prejema o njej obvesti turističnega 
vodnika, ki je vodenje opravljal. Le-ta mora na vloženo pritožbo 
v 8 dneh od prejema obvestila pisno na sedež pošiljatelja ob-
vestila podati svojo pojasnilo oziroma utemeljitev na pritožbo. 
O utemeljenosti pritožbe odloča s sklepom posebna 5-članska 
komisija v sestavi: 3 članov – po en član posameznega TIC-a 
imenovanih s strani odgovornih oseb ustanov pri katerih de-
lujejo in 2 člana imenovan s strani Društva lokalnih vodnikov.

V. PROGRAMI TURISTIČNEGA VODENJA

15. člen
Program turističnega vodenja, ki obsega vodenje obisko-

valcev k ogledu vseh najpomembnejših turističnih znamenitosti 

na območju Bele krajine, je standardni program turističnega 
vodenja. Programi turističnega vodenja so po vsebini in obsegu 
lahko različni. Programe standardnih vodenj zagotavljajo posa-
mezni TIC-i, ki delujejo na obravnavanem turističnem območju.

Naročen program turističnega vodenja obsega, skladno 
z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k ogledu dolo-
čenih znamenitosti turističnega območja, zanimivih krajev, 
dogodkov ipd.

VI. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH 
VODENJ

16. člen
Turistična vodenja se izvajajo v okviru standardnih in 

naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo:
– Turistični informativni centri: TIC Metlika, TIC Črnomelj, 

TIC Semič;
– Turistični vodniki neposredno, vendar ga morajo v roku 

3 dni pred vodenjem uskladiti s pisno potrditvijo o seznanitvi 
programa pri enem izmed turističnih informativnih centrov iz 
območja Bele krajine;

– Druge organizacije, registrirane za dejavnost turistič-
nega vodenja.

Če naročila za vodenje sprejemajo TIC-i le-ti upošteva-
jo priporočilo, da se vodenje ponudi najprej tistim v register 
vpisanim vodnikom, ki imajo opravljenih najmanj vodenj in o 
sprejemu in zavrnitvi vodenja vodijo evidenco.

Storitve turističnega vodenja se zaračunavajo po veljav-
nem ceniku.

Cenik storitev je veljaven, ko ga z večino glasov sprejme 
Društvo lokalnih turističnih vodnikov Bele krajine (v nadalje-
vanju Društvo lokalnih vodnikov) na svojem letnem občnem 
zboru. Društvo lokalnih vodnikov sklep o sprejemu cenika 
najpozneje v 14 dneh po njegovem sprejemu posredujejo vsem 
TIC-om iz 2. člena tega odloka in Občinam. Cenik je v veljavi 
do sprejema novega in se ga objavi na spletnih straneh vseh 
TIC-ov oziroma njihovih krovnih ustanov in na spletnih straneh 
vseh Občin.

Turistični vodnik je po končanem vodenju dolžan oddati 
poročilo na enega izmed sedežev TIC-ov sicer na TIC-u v 
občini, kjer je vpisan v register. Poročilo odda v obliki kopije 
evidence iz dnevnika vodenja, in sicer praviloma v roku 7 dni 
po opravljenem vodenju, najpozneje pa do konca naslednjega 
meseca za pretekli mesec, ko je vodenje potekalo.

Turistične in druge organizacije iz tretje alineje prvega 
odstavka tega člena so o opravljenih vodenjih dolžne trime-
sečno poročati enemu izmed turističnih informativnih centrov 
iz območja Bele krajine.

Poročila se lahko oddajo tudi v elektronski obliki.
Poročilo o vodenju je dolžan oddati tudi turistični vodnik, 

ki ni vpisan enega izmer registrov na turističnem območju Bele 
krajine je pa vpisan v register pri Gospodarski zbornici Slove-
nije v primeru, če je program izleta izvajan tudi na območju 
Bele krajine.

17. člen
Za zbiranje poročil o opravljenem turističnem vodenje na 

osnovi izpolnjenega dnevnika so zadolženi posamezni TIC-i, ki 
vodijo evidenco o opravljenih turističnih vodenjih, ki jo za pre-
teklo leto najpozneje do 25. januarja tekočega leta posredujejo 
v obliki letnega poročila Občinam in pooblaščenim ustanovam 
za vodenje registra v posamezni občini.

Za namene skupne strategije razvoja in promocije tu-
rističnega območja Bela krajina so Občine ali pooblaščene 
ustanove dolžne izdelati in javno objaviti letno poročilo evi-
dence po posameznih občinah. Poročila se objavijo na sple-
tnih straneh Občin ali pooblaščenih ustanov, ki vodijo register. 
Vsebina letnega poročila evidenc se določi s soglasjem vsem 
občin v roku enega leta po veljavnosti tega odloka s sklepom 
vseh treh Občin.
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VII. NADZOR, KAZNI IN PREKRŠKI

18. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka in izrekanje kazni v skladu 

z zakonskimi določili in tem odlokom izvaja medobčinska in-
špekcija in redarstvo.

19. člen
Lokalni turistični vodnik se je na zahtevo pristojnih služb 

dolžan predstaviti z veljavno izkaznico, ki jo je prejel ob vpisu 
v register lokalnih turističnih vodnikov po tem odloku ali ob 
vpisu v register turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici 
Slovenija oziroma z ustreznimi dokazili, da izpolnjuje pogoje 
določene v 4. členu odloka.

20. člen
Z globo v višini 250 EUR se za prekršek kaznuje oseba, 

ki vodi na območju Bele krajine in ne izpolnjuje pogojev iz 3. in 
4. člena tega odloka ali če dela v nasprotju z določili 14. člena 
tega odloka.

Z globo v višini 150 EUR se za prekršek kaznuje vodnik, 
če krši določila 3. člena tega odloka.

Z globo v višini 100 EUR se za prekršek kaznuje turistični 
vodnik, če krši določila 16. člena tega odloka.

Z globo v višini 750 EUR se kaznuje pravna oseba in 
odgovorna oseba pravne osebe, če reden ali naročen ogled 
zaupa osebi, ki ni turistični vodnik po tem odloku.

Z globo v višini 400 EUR se kaznuje samostojni podjetnik 
posameznik, če naročen ogled zaupa osebi, ki ni turistični 
vodnik.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Osebe, ki so ob uveljavitvi tega odloka že opravljale de-

javnost turističnega vodenja na turističnem območju, so dolžne 
v roku petih mescev od vzpostavitve registra po tem odloku 
opraviti vpis v register.

Po preteku tega roka se s potrdilom opredeljenim v 
6. členu tega odloka ne morejo več vpisati v register turističnih 
vodnikov za turistično območje na osnovi potrdil opredeljenih 
v naslednjem 22. členu tega odloka in se jim s tem prekine 
možnost ukvarjanja z dejavnostjo turističnega vodenja na turi-
stičnem območju po tem odloku, dokler si ponovno ne pridobijo 
veljavnega potrdila o opravljenem strokovnem izobraževanju, 
ki mora obsegati najmanj obnovitveni tečaj.

22. člen
Za veljavna potrdila o opravljenem tečaju za turistične 

vodnike turističnega območja se štejejo tudi potrdila, ki so jih 
po opravljenem izobraževalnem tečaju za lokalne vodnike za 
vodenje po območju Bele krajine izdale naslednje organizacije:

– Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj leta 1994,
– Agencija Palladio d.o.o., Ljubljana leta 2001 in leta 

2005,
– RIC Bela krajina in Turistično društvo Vigred Metlika 

leta 2009,
– Območna gospodarska zbornica Novo mesto leta 2004, 

po opravljenem izobraževalnem tečaju za lokalne vodnike za 
vodenje po območju projekta Po poteh dediščine Dolenjske in 
Bele krajine.

Navedena potrdila veljajo le ob prvem vpisu v register tu-
rističnih vodnikov turističnega območja. Prvi vpis na osnovi prej 
navedenih potrdil je možen v skladu s prehodnimi in končnimi 
določbami tega odloka v obdobju petih mesecev od vzpostavi-
tve registra po tem odloku.

23. člen
Občine oziroma pooblaščene ustanove morajo v roku 

60 dni od začetka veljavnosti tega odloka vzpostaviti register 

turističnih vodnikov in pripraviti obrazec prijave v register in 
v skladu z določbami tega odloka zagotoviti vse potrebno za 
izvrševanje določb tega odloka.

24. člen
Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih gla-

silih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega 
občinskega sveta, ki je o odloku zadnji odločal.

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah 

ustanoviteljicah in se začne uporabljati petnajsti dan po zadnji 
objavi, če ni drugače določeno.

Št. 322-5/2012
Črnomelj, dne 1. marca 2012

Št. 322-1/2012
Metlika, dne 29. marca 2012

Št. 007-01/2012-5
Semič, dne 2. marca 2012

Županja
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

Podžupan
v začasnem opravljanju funkcije

župana Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

Županja
Občine Semič

Polona Kambič l.r.

2042. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o zazidalnem načrtu za del območja 
Proizvodno servisne cone Vrtača pri Semiču

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09) in 14. člena 
Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski 
svet Občine Semič na 14. redni seji dne 14. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o zazidalnem načrtu za del območja Proizvodno 
servisne cone Vrtača pri Semiču  

(sedma dopolnitev)

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve za-

zidalnega načrta za območje Proizvodno servisne cone Vrtača 
(Uradni list RS, št. 27/98, 27/05, 75/06, 84/09, 31/10, 38/11, 
79/11) (sedma dopolnitev), ki ga je izdelal URBI d.o.o. Obliko-
vanje prostora, pod številko 1201, februar 2012.

2. člen
(vsebina prostorskega akta)

Prostorski akt iz 1. člena tega odloka vsebuje:
1. Besedilo:
– odlok
2. Grafični del:
– zazidalna situacija M 1:1.000
– zbirni načrt komunalnih naprav M 1:1.000
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3. Priloga:
– obrazložitev in utemeljitev odloka.

3. člen
Besedilo 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Meja zazidalnega načrta poteka po zunanjih mejah na-

slednjih parcel v k.o. Semič: 3219/1, 3221/1, 3221/2, 3226/1, 
3222/1, 5161/1, 3224/1, 3275/18, 3275/11, 3275/2, 3306, 3305, 
3300/1, 3299/1, 3286/3, 3278/4, 3279, 3277, 3276/6, 3276/7, 
5165/1, 3274/9, 3272, 3271, 3270, 3269, 3267, 3268, 3240, 
3242, 3243, 3244, 3245, 3274/10, 3274/9, 3274/5, 3274/6, 
3274/7, 3219/1.«

4. člen
V 5. členu se za drugim odstavkom doda nov odstavek, 

ki se glasi:
»Zemljišča na vzhodni stani ceste C so rezervat za II. fazo 

realizacije zazidalnega načrta.«

5. člen
Besedilo 7. člena odloka se spremeni tako, da glasi:
»Določeni so naslednji regulacijski elementi:
– regulacijske linije (RL) potekajo po zunanjem robu ploč-

nika kolesarske steze ali zelenice,
– gradbene meje (GM) potekajo: ob cesti A v oddaljenosti 

12,0 m od roba pločnika, ob cesti B v oddaljenosti 12,0 in 7,0 m 
od roba pločnika ali zelenice, ob cesti C v oddaljenosti 10,0 m 
od roba pločnika, ob vzhodni strani ceste E v oddaljenosti 
12,0 m in ob zahodni strani 4,0 m od roba pločnika, na severni 
strani ceste D v oddaljenosti 5,0 m od roba pločnika,

– gradbena meja kleti (GMk) ob cesti C poteka 2,5 m od 
roba pločnika,

– gradbena linija (GL) ob regionalni cesti je določena 
grafično.

Varovalni pas regionalne ceste je 15 m od zunanjega 
roba pločnika.

6. člen
Besedilo 9. člena odloka se spremeni tako, da glasi:
»Gradbene parcele so orientirane vzporedno ali pravo-

kotno na osnovno cestno omrežje. Vse parcele so dostopne z 
osnovnega cestnega omrežja.

Na gradbeni parceli je določeno zazidljivo zemljišče za 
postavitev objektov z minimalnim odmikom 5 m od sosednjih 
parcel (nezazidljiv pas). Objekti morajo biti postavljeni z eno 
fasado na gradbeno mejo in so lahko manjši od zazidljivih 
zemljišč. Preko meje zazidljivega zemljišča za postavitev objek-
tov, gradbenih linij (GL) in gradbenih mej (GM) lahko segajo 
napušči, balkoni, nadstreški, dostopne stopnice, nakladalne 
rampe in klančine.

Dopustno je združevanje ali delitev gradbenih parcel in 
zazidljivih zemljišč pod pogoji, ki veljajo za osnovne gradbene 
parcele in zazidljiva zemljišča (gradbene meje (GM), odmiki za-
zidljivega zemljišča od parcelnih mej min. 5 m, smeri uvozov).

Na gradbenih parcelah so dopustne postavitve skladišč-
nih šotorov, nezahtevnih in enostavnih objektov ter začasnih 
objektov.

Zelenica med obema gradbenima parcelama št. 2 in 3 se 
ukine.

Pogoji za urejanje gradbene parcele št. 15:
– na gradbeni parceli je določeno zazidljivo zemljišče za 

širitev in razvoj obstoječe proizvodnje,
– na zazidljivem zemljišču je dopustna gradnja proizvo-

dnih, skladiščnih, tehnoloških, poslovnih in drugih objektov in 
naprav ter nezahtevnih in enostavnih objektov. Število objektov, 
njihova namembnost, tlorisna velikost in etažnost se določi v 
projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja,

– odmik zazidljivega zemljišča od gradbene parcele št. 13 
je 2,5 m in 5,0 m.

Pogoji za urejanje gradbene parcele št. 17:
– dopustna je postavitev skladiščnega šotora in ureditev 

parkirišča za potrebe dejavnosti na gradbenih parcelah št. 15, 

17, 18 in 19. Dodatna parkirna mesta se lahko uredijo tudi na 
površini med gradbenimi parcelami št. 17, 18 in 9.

Gradbena parcela št. 22 in zazidljivo zemljišče za posta-
vitev objektov se povečata proti zahodu za 5,0 m.

Pogoji za urejanje gradbene parcele št. 35:
– na gradbeni parceli je določeno zazidljivo zemljišče in 

parcela za postavitev razdelilne postaje (RP),
– na zazidljivem zemljišču je dopustna gradnja proizvo-

dnih, skladiščnih, tehnoloških, poslovnih in drugih objektov in 
naprav ter nezahtevnih in enostavnih objektov. Število objektov, 
njihova namembnost, tlorisna velikost in etažnost se določi v 
projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja,

– zazidana površina objektov lahko obsega max. 80 % po-
vršine zazidljivega zemljišča pod pogojem, da so zagotovljene 
ustrezne interne prometne in manipulativne površine, urgentni 
dostopi ter ustrezno število parkirnih mest.

Pogoji za urejanje gradbene parcele št. 40:
– poleg upoštevanja pogojev tega odloka je dopustno 

zasipavanje vrtače in ureditev vodne površine za dodatno 
požarno zaščito.

7. člen
Na koncu 10. člena odloka se doda nov odstavek, ki glasi:
»Za obstoječe objekte so dopustne rekonstrukcije, dozi-

dave in nadzidave v okviru gabaritov določenih s tem odlokom 
ter odstranitve objektov.«

8. člen
Spremembe 14. člena odloka:
Prvi stavek v drugem odstavku se spremeni tako, da glasi: 

»Prometno omrežje zazidalnega območja sestavljajo ceste A, 
B, C, D, E in F.«

Zadnji odstavek se spremeni tako, da glasi:
»Primarni dostop na gradbeno parcelo št. 35 je s 

ceste B, možni so dodatni dostopi z zahodnega dela ceste B 
in s ceste A.«

9. člen
Na koncu prvega odstavka 15. člena odloka se doda 

besedilo, ki se glasi:
»Parkirna mesta se lahko zagotovijo tudi na bližnjih grad-

benih parcelah pod pogojem, da je poleg novih parkirnih mest 
zagotovljeno zadostno število parkirnih mest za osnovno dejav-
nost in na javnih površinah, namenjenih prometni in komunalni 
infrastrukturi.«

Drugi odstavek 15. člena se črta.

10. člen
Spremembe in dopolnitve 20. člena odloka:
Na koncu prvega odstavka Oskrba z vodo se dodajo 

točke, ki se glasijo:
»1.8 Širitev vodovodnega omrežja se mora projektirati 

v skladu s tehničnim pravilnikom za vodovod (Uradni list RS, 
št. 75/10).

1.9 Vsako znižanje in zvišanje terena nad obstoječim 
vodovodom ni dovoljeno brez posebnega soglasja upravljalca.

1.20 Obstoječ vodovod, ki poteka preko gradbene parcele 
št. 35 se prestavi.«

Na koncu drugega odstavka Odvajanje odpadnih in me-
teornih vod se dodajo točke, ki se glasijo:

»2.9 Pri projektiranju je potrebno dosledno upoštevati 
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 75/10).

2.10 V primeru, da se novi objekti načrtujejo preko obsto-
ječih kanalov za odpadne fekalne in meteorne vode, se morajo 
le-ti prestaviti izven območja gradnje.

2.11 meteornih vod ni dovoljeno odvajati v javno fekalno 
kanalizacijo.«

Na koncu tretjega odstavka oskrba z električno energijo 
se doda nova točka, ki se glasi:

»3.8 Na ureditvenem območju bo mogoče priključevanje 
odjemalcev skupne moči do 1 MVA po izgradnji 2x20 kV ka-
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blovoda Ručetna vas–Semič. Nadaljnje povečevanje obreme-
nitve bo možno šele po izgradnji 2x20 kV kablovoda Ručetna 
vas–RTP 110/20 kV Črnomelj.«

11. člen
Doda se nov 20.c člen, ki se glasi:

»20.c člen
REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 

KULTURNE DEDIŠČINE
1. V območju ni registriranih enot kulturne dediščine.
2. Zaradi ukrepov za varstvo arheoloških ostalin je po-

trebno skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine 
pristojni javni službi omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo 
izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora 
nad posegi.

3. Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemlji-
šča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke 
ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na me-
stu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v 
skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheolo-
ških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, 
lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za ar-
heološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških 
ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba 
zemljišča, ki ogroža obstoje arheološke ostaline.«

12. člen
Na koncu tretjega odstavka 21. člena odloka se doda 

besedilo, ki se glasi:
»Oporni zidovi se lahko gradijo na zelenicah in na utrjenih 

površinah v območju gradbenih parcel in javnih površin.«

13. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 1. člena 

odloka so stalno na vpogled pri Občini Semič in Upravni enoti 
Črnomelj.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3500-02/2011-49
Semič, dne 15. junija 2012

Županja
Občine Semič

Polona Kambič l.r.

ŠKOFLJICA

2043. Sklep o izločitvi enote vrtca iz Javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola in vrtec Škofljica in organiziranju 
enote kot samostojnega javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtec Škofljica

Na podlagi drugega odstavka 51. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-
-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr., 20/11), 3. člena 
Odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list 
RS, št. 11/99) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Ura-
dni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica 
na 14. redni seji dne 31. maja 2012 sprejel

S K L E P
o izločitvi enote vrtca iz Javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola in 
vrtec Škofljica in organiziranju enote kot 

samostojnega javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Vrtec Škofljica

1. člen
Iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola in vrtec Škofljica, Klanec 5, Škofljica, se z dne 1. 1. 2013, 
izloči enota vrtec, ki deluje na lokacijah Mijavčeva ulica 18, 
Kamnikarjeva 10, Kamnikarjeva 8, Ob potoku 32a in Albrehtova 
6, Škofljica.

2. člen
Izločena enota vrtec iz 1. člena tega sklepa se organizira 

kot samostojni javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Škoflji-
ca z dne 1. 1. 2013.

Osnovna šola Škofljica postane z dnem vpisa Vrtca Ško-
fljica v sodni register pravni naslednik Javnega vzgojno-izobra-
ževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Škofljica, ki je vpisan 
v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.

3. člen
Celotno premoženje Občine Škofljica na lokacijah eno-

te vrtec iz 1. člena tega sklepa, s katerim je upravljal Javni 
vzgojno-izobraževalni zavod osnovna šola in vrtec Škofljica, 
se prenese v upravljanje novoustanovljenem javnemu vzgojno-
-izobraževalnemu zavodu Vrtec Škofljica.

4. člen
Delavce enote vrtec iz 1. člena tega sklepa prevzame 

Vrtec Škofljica.

5. člen
Vrtec Škofljica prevzame pravice in obveznosti, nastale v 

zvezi z delovanjem Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
osnovna šola in vrtec Škofljica, v obsegu, ki se nanaša na 
izločeno enoto vrtec iz 1. člena tega sklepa.

6. člen
Vse pravice in obveznosti v zvezi z izločitvijo enote vrtec 

ter organiziranja enote vrtec kot samostojnega zavoda Vrtec 
Škofljica se uredijo v Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-
-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofljica.

7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 007-10/2012
Škofljica, dne 31. maja 2012

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

TRŽIČ

2044. Odlok o potrditvi zaključnega računa 
proračuna Občine Tržič za leto 2011

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 79-3758/99,  124-5204/00, 
79-4108/01, 30-1253/02, 56-2759/02, 127-5348/06, 14-600/07, 
109-4692/08, 49-2428/09, 38-1847/10, 107-5582/10) in 
92. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 
in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 14. redni seji dne 
14. 6. 2012 sprejel
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O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna  

Občine Tržič za leto 2011
1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za 
leto 2011.

2. člen
Zaključni račun Občine Tržič za leto 2011 se potrjuje v 

naslednjih zneskih:

Zneski v EUR
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki 17.269.520
II. Skupaj odhodki 14.867.940
III. Proračunski presežek oziroma primanjkljaj 

(I.-II.) 2.401.580
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja 

kapitalskih deležev 0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih 

deležev 0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe 

kapitalskih deležev (IV.-V.) 0
C) Račun financiranja:
VII. Zadolževanje proračuna 0
VIII. Odplačilo dolga 353.827
IX. Sprememba stanja sredstev na računih 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 2.047.754
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) –353.827
XI. Neto financiranje (VI.+X.) –353.827

4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna 

Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so 
sestavni deli odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 4100-0002/2010-51
Tržič, dne 14. junija 2012

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

2045. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Tržič za leto 2012

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2011 
(Uradni list RS, št. 5/11) 3. in 40. člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 30-1253/02, 79-3758/99, 124-5204/00, 
79-4108/01, 110-5389/02, 56-2759/02, 127-5348/06, 14-600/07, 
109-4692/08, 49-2428/09, 38-1847/10, 107-5582/10, 110-4999/11) 
ter 18. in 86. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 
s spremembami) je Občinski svet Občine Tržič na 14. redni seji 
dne 14. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o proračunu Občine Tržič za leto 2012

1. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega  

dela proračuna)
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 

2012 se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Proračun Občine Tržič za leto 2012 se določa v nasle-

dnjih zneskih:

Konto Opis Zneski v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 14.505.940

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.906.166

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 9.540.684

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 8.222.310

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 961.360

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 357.014

706 DRUGI DAVKI 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 2.365.483

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.529.010

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 5.000

712 DENARNE KAZNI 62.100

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 29.600

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 739.773

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 791.590

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 415.013

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 376.577



Stran 5046 / Št. 48 / 26. 6 2012 Uradni list Republike Slovenije

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 700

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 700

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.807.484

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.807.484

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA  
EVROPSKE UNIJE 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 15.617.197

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 4.022.912

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 766.534

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 122.610

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.868.934

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 179.835

409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 85.000

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 4.641.359

410 SUBVENCIJE 700.217

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 2.478.972

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM 487.437

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 974.733

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 6.588.809

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 6.588.809

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 364.117

430 INVESTICIJSKI TRANSFER 0

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 170.000

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 194.117

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ 
ODHODKI) –1.111.257

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) 0

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 355.394

440 DANA POSOJILA 0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 355.394

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) –355.394

VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO  
PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) – (II. + V.) –1.466.652

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500) 600.000

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 600.000

55 IX. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.184.009

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 1.184.009

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.–IX.) –584.009

XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.) –2.050.661

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 4.210.667
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Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna 
Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so 
sestavni deli odloka.«

2. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 4100-0002/2011-51
Tržič, dne 14. junija 2012

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

ŽIRI

2046. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 
76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12) in 16. člena 
Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet 
Občine Žiri na 4. izredni korespondenčni seji dne 20. 6. 2012 
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o organizaciji in delovnem področju  

občinske uprave

1. člen
11. člen se dopolni z novima alinejama, ki se glasita:
»– druga proizvodnja električne energije,
– trgovanje z električno energijo.«

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007-10/2012
Žiri, dne 20. junija 2012

Župan
Občine Žiri

mag. Janez Žakelj l.r.
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DRŽAVNI ZBOR
2010. Zakon o prenehanju javne agencije za javno naro-

čanje (ZPJAJN) 4905
2011. Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja 

(ZVO-1D) 4906
2012. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o cestah (ZCes-1A) 4906
2013. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o bančništvu (ZBan-1I) 4909
2014. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o trošari-

nah (ZTro-L) 4909
2015. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o poslancih (ZPos-E) 4910

MINISTRSTVA
2016. Pravilnik o obveščanju uporabnikov, vodenju evi-

dence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi 
kemikalijami 4911

2017. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o sestavi kozmetičnih proizvodov 4912

2018. Pravilnik o spremembah Pravilnika o Zdravstve-
nem svetu 4912

USTAVNO SODIŠČE
2019. Odločba o ugotovitvi, da je bil drugi odstavek 

33. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju, kolikor se 
je nanašal na aktivne družbenike, ki jim je pred 
uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju prenehalo 
članstvo v gospodarski družbi, izbrisani iz sodnega 
registra brez likvidacije po uveljavitvi Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in pri-
silnem prenehanju, v neskladju z Ustavo 4913

2020. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesen-
skega zasedanja od 10. 9. 2012 do 20. 12. 2012 4915

SODNI SVET
2021. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev članov 

sodnega sveta Republike Slovenije 14. junija 2012 4916

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2022. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Evropske pravne 

fakultete v Novi Gorici 4917

OBČINE
CERKNICA

2023. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Cerknica 4919

2024. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ugo-
tovitvi javnega interesa za javno-zasebno partner-
stvo ter določitvi osnovnih pogojev izvedbe Projek-
ta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja 
javne razsvetljave na območju Občine Cerknica 5017

ČRNOMELJ
2025. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega 
proračuna za pospeševanje razvoja malega go-
spodarstva v Občini Črnomelj 5017

LENDAVA
2026. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Len-

dava za leto 2011 5017
2027. Pravilnik za dodeljevanje spodbud za razvoj male-

ga gospodarstva in podjetništva v Občini Lendava 5022

LITIJA
2028. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Litija 5026
2029. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi Izobraževalnega centra Geoss d.o.o. 5027
2030. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o subvencioniranju varstva otrok v Občini Litija 5028
2031. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje 

v Občini Litija in znižanju plačil staršev 5028
2032. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 5029

MOZIRJE
2033. Sklep o ukinitvi javnega dobra 5030

NOVA GORICA
2034. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka 

o gospodarskih javnih službah v Mestni občini 
Nova Gorica 5030

ROGATEC
2035. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 5030

SEMIČ
2041. Odlok o turističnem vodenju na turističnem obmo-

čju Bela Krajina 5039
2042. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o zazidalnem načrtu za del območja Proizvodno 
servisne cone Vrtača pri Semiču 5042

ŠKOFLJICA
2043. Sklep o izločitvi enote vrtca iz Javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in 
vrtec Škofljica in organiziranju enote kot samo-
stojnega javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Vrtec Škofljica 5044

ŠMARTNO PRI LITIJI
2036. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem na-
črtu za območje Šmartno sever – Jeze 5030

TRŽIČ
2044. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna 

Občine Tržič za leto 2011 5044
2045. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o proračunu Občine Tržič za leto 2012 5045

ZREČE
2037. Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče 5032
2038. Odlok o spremembah Odloka o programu opre-

mljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Zre-
če 5037

2039. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti 
Občine Zreče 5038

2040. Cenik daljinskega ogrevanja 5039

ŽIRI
2046. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o or-

ganizaciji in delovnem področju občinske uprave 5047

VSEBINA
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