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VLADA
1604. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega 

zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah 
ob levem bregu Krke v Mestni občini Novo 
mesto

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 
41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča  

na nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu 
Krke v Mestni občini Novo mesto

1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na 

nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu Krke v mestni 
občini Novo mesto.

2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča ob levem bregu 

Krke v mestni občini Novo mesto poteka po zemljišču parcel 
številka 1000/6, 1006/1, 1006/2, 999/12, 1000/2, 1000/15 in 
1000/13, vse k. o. Bršljin, ter sega v povprečju pet metrov od 
vodnega zemljišča Krke s parcelno številko 11342/5, k. o. Br-
šljin.

(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča ob levem bregu 
Krke v mestni občini Novo mesto poteka po zemljiščih iz prejš-
njega odstavka in je določena s točkami državnega koordina-
tnega sistema iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.

3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz 

prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster ozi-
roma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo 
evidentiranje nepremičnin.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00728-29/2013
Ljubljana, dne 9. maja 2013
EVA 2013-2330-0023

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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Priloga: Koordinate točk zunanje meje priobalnega zemljišča ob levem bregu Krke v mestni občini Novo mesto 

točka GK_x GK_y številka parcel 
T1 514217.69 74484.59 1000/6, 1006/1 
T2 514218.85 74483.24 1000/6, 1006/1, 1006/2 
T3 514224.81 74476.64 1006/1, 1006/2 
T4 514225.83 74478.59 1006/2 
T5 514231.98 74484.68 1006/2 
T6 514232.91 74485.94 1006/2 
T7 514234.49 74488.70 1006/2, 1000/6 
T8 514235.82 74491.02 1000/6 
T9 514265.15 74524.55 1000/6 
T10 514277.29 74530.40 1000/6, 1006/2 
T11 514285.36 74534.29 1006/2 
T12 514296.57 74548.17 1006/2 
T13 514301.22 74552.56 1006/2 
T14 514305.53 74549.86 1006/2 
T15 514313.87 74558.20 1006/2 
T16 514321.62 74574.52 1006/2 
T17 514333.53 74594.30 1006/2 
T18 514336.53 74600.54 1006/2 
T19 514337.19 74604.20 1006/2, 999/12 
T20 514338.42 74605.88 1006/2, 999/12 
T21 514334.08 74608.95 1006/2, 999/12 
T22 514330.92 74611.25 1006/2, 999/12 
T23 514333.75 74616.77 999/12 
T24 514338.64 74622.76 999/12, 1000/2 
T25 514344.50 74630.50 1000/2 
T26 514352.46 74630.36 1000/2 
T26.1 514354.45 74633.23 1000/2, 999/12 
T27 514370.41 74656.24 999/12, 1000/15 
T28 514389.53 74690.13 1000/15 
T29 514394.78 74703.67 1000/15 
T30 514395.66 74707.21 1000/15 
T31 514401.84 74726.69 1000/15 
T32 514394.34 74729.07 1000/15 
T33 514396.03 74733.85 1000/15 
T34 514399.36 74744.06 1000/15 
T35 514402.87 74755.77 1000/15 
T36 514413.04 74757.69 1000/15 
T37 514424.33 74795.67 1000/15, 1000/13 
T38 514417.32 74797.59 1000/15, 1000/13 
T39 514411.07 74799.31 1000/13 
   vse k. o. Bršljin 
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1605. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega 
zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah 
ob desnem bregu Medije v občini Zagorje 
ob Savi

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 
41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča 

na nekaterih zemljiških parcelah ob desnem 
bregu Medije v občini Zagorje ob Savi

1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na 

nekaterih zemljiških parcelah ob desnem bregu Medije v občini 
Zagorje ob Savi.

2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča ob desnem bregu 

Medije v občini Zagorje ob Savi poteka po zemljišču parcel 
številka 142, 147, 149/2, 150/1, 160/3, 161/2, 156/4, 1891, 
155/2 in 155/1, vse k. o. Zagorje – mesto, ter sega en me-
ter od vodnega zemljišča Medije s parcelno številko 1891, 
k. o. Zagorje – mesto.

(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča ob Mediji v občini 
Zagorje ob Savi poteka po zemljiščih iz prejšnjega odstavka 
in je določena s točkami državnega koordinatnega sistema iz 
priloge, ki je sestavni del te uredbe.

3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz 

prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster ozi-
roma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo 
evidentiranje nepremičnin.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00728-30/2013
Ljubljana, dne 9. maja 2013
EVA 2013-2330-0024

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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Priloga: Koordinate točk zunanje meje priobalnega zemljišča ob desnem bregu Medije v občini Zagorje ob Savi 

 
točka GK_x GK_y številka parcele 
T0 499295.37 110569.46 142 
T1 499293.70 110573.09 142 
T2 499302.11 110576.91 142, 147 
T3 499324.46 110587.21 147 
T4 499334.98 110593.13 147 
T5 499346.93 110602.64 147 
T6 499372.45 110624.19 147, 149/2 
T7 499372.87 110624.54 149/2 
T8 499377.02 110626.41 149/2 
T9 499387.60 110631.17 149/2, 150/1 
T10 499394.48 110631.52 150/1, 160/3 
T11 499398.05 110629.31 160/3 
T12 499401.59 110626.34 160/3 
T13 499407.32 110619.67 160/3 
T14 499429.68 110591.19 160/3,161/2 
T15 499441.64 110576.04 161/2 
T16 499448.52 110567.26 161/2, 156/4 
T17 499457.50 110555.55 156/4 
T18 499461.76 110550.45 156/4 
T19 499464.77 110548.16 156/4, 1891 
T20 499466.95 110546.49 1891, 156/4 
T21 499471.38 110544.42 156/4 
T22 499472.27 110544.16 156/4, 1891 
T23 499473.99 110543.64 1891, 156/4 
T24 499474.62 110543.46 156/4 
T25 499476.29 110543.28 156/4, 1891 
T26 499480.80 110542.82 1891 
T27 499480.78 110542.64 1891, 155/2 
T28 499480.75 110542.41 155/2 
T29 499480.65 110541.44 155/2, 155/1 
T30 499480.38 110538.84 155/1 
    vse k. o. Zagorje - mesto 
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 41 / 13. 5. 2013 / Stran 4953 

1606. Uredba o spremembi Uredbe o plačah 
in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske 
vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih 
v mednarodnih organizacijah oziroma 
z mednarodnimi pogodbami

Na podlagi 98.c člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, 
št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 90. člena Zakona 
o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – 
ZSPJS-I) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o plačah in drugih 
prejemkih pripadnikov Slovenske vojske  

pri izvajanju obveznosti, prevzetih  
v mednarodnih organizacijah oziroma  

z mednarodnimi pogodbami

1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Sloven-

ske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih 
organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list 
RS, št. 67/08, 98/10 in 41/12), se v 9. členu prvi odstavek spre-
meni tako, da se glasi:

»(1) Dodatek za nevarne naloge se določi:
1. v višini 450 eurov za izvajanje nalog:
– na dolžnostih v mednarodnih poveljstvih,
– v nacionalnih podpornih elementih in logistične podpore,
– vojaških opazovalcev brez osebne oborožitve,
– civilno-vojaškega sodelovanja;
2. v višini 700 eurov za izvajanje nalog:
– mentoriranja, svetovanja ali usposabljanja brez zaščitne 

opreme,
– vojaških opazovalcev z osebno oborožitvijo,
– mentoriranja, svetovanja ali usposabljanja v območju 

varovanih pomorskih baz,
– zračnega transporta v pogojih, ki ne zahtevajo uporabe 

ukrepov pasivne ali aktivne zaščite zrakoplova,
– stalnega varovanja objektov ali zaščite sil,
– preiskovanja območij in objektov;
3. v višini 900 eurov za izvajanje nalog:
– mentoriranja, svetovanja ali usposabljanja z zaščitno 

opremo,
– mentoriranja, svetovanja ali usposabljanja v območju 

izven varovanih pomorskih baz ali v področju izvajanja pomor-
skih operacij,

– zračnega transporta v pogojih, ki zahtevajo stalno upo-
rabo ukrepov pasivne ali aktivne zaščite zrakoplova,

– protiminskih pregledov,
– patruljiranja in zagotavljanja prisotnosti na območju 

delovanja,
– zagotavljanja varnih plovnih poti v območju operacije;
4. v višini 1.350 eurov za izvajanje nalog:
– bojnega delovanja,
– stalnega uveljavljanja miru v sklopu stabilizacijskega 

delovanja,
– protiterorističnega in specialnega delovanja,
– zračnega transporta v podporo silam pri izvajanju boj-

nega delovanja,
– pomorskega transporta v podporo silam pri izvajanju 

bojnega delovanja,
– pomorskega prestrezanja v območju operacije,
– odstranjevanja in uničevanja min.«.

2. člen
Za pripadnike Slovenske vojske, napotene v MOM pred 

uveljavitvijo te uredbe, se uporablja prvi odstavek 9. člena 
Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske 
vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih orga-
nizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, 
št. 67/08, 98/10 in 41/12).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00718-3/2013
Ljubljana, dne 9. maja 2013
EVA 2013-1911-0002

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1607. Odlok o ustanovitvi, območju in sedežu 
policijskih uprav v Republiki Sloveniji

Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o organi-
ziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

O D L O K
o ustanovitvi, območju in sedežu policijskih 

uprav v Republiki Sloveniji

1. člen
Za opravljanje določenih nalog policije se za posamezna 

območja Republike Slovenije kot območne organizacijske eno-
te policije ustanovijo policijske uprave, in sicer:

1. Policijska uprava Celje, s sedežem v Celju, za območje 
upravnih enot: Celje, Dravograd, Laško, Mozirje, Radlje ob Dra-
vi, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Slovenj Gradec, 
Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec;

2. Policijska uprava Koper, s sedežem v Kopru, za obmo-
čje upravnih enot: Izola, Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Postojna 
in Sežana;

3. Policijska uprava Kranj, s sedežem v Kranju, za ob-
močje upravnih enot: Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka 
in Tržič;

4. Policijska uprava Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, za 
območje upravnih enot: Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hra-
stnik, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana, Logatec, Ribnica, Tr-
bovlje, Vrhnika in Zagorje ob Savi;

5. Policijska uprava Maribor, s sedežem v Mariboru, za 
območje upravnih enot: Lenart, Maribor, Ormož, Pesnica, Ptuj, 
Ruše in Slovenska Bistrica;

6. Policijska uprava Murska Sobota, s sedežem v Murski 
Soboti, za območje upravnih enot: Gornja Radgona, Lendava, 
Ljutomer in Murska Sobota;

7. Policijska uprava Nova Gorica, s sedežem v Novi Go-
rici, za območje upravnih enot: Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica 
in Tolmin;

8. Policijska uprava Novo mesto, s sedežem v Novem 
mestu, za območje upravnih enot: Brežice, Črnomelj, Krško, 
Metlika, Novo mesto, Sevnica in Trebnje.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati 

Odlok o ustanovitvi, območju in sedežu policijskih uprav v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 28/11).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-8/2013
Ljubljana, dne 9. maja 2013
EVA 2013-1711-0012

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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1608. Sklep o ustanovitvi Agencije 
za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 170. člena Zakona o elek-
tronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) in v skladu s 
6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 
51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEkom-C) je Vlada Republike Slovenije 
sprejela

S K L E P
o ustanovitvi Agencije za komunikacijska 
omrežja in storitve Republike Slovenije

I. UVODNE IN STATUSNE DOLOČBE

1. člen
(ustanovitev agencije)

(1) S tem sklepom se ustanovi Agencija za komunika-
cijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: agencija) kot neodvisen regulativni organ na področju 
pošte, železniškega prometa, elektronskih komunikacij in avdi-
ovizualnih medijskih storitev ter za opravljanje določenih nalog 
na področju radijskih in televizijskih programov.

(2) Ustanoviteljica agencije je Republika Slovenija, usta-
noviteljske pravice in obveznosti pa zanjo izvršuje Vlada Re-
publike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).

(3) Agencija je pravna naslednica Agencije za pošto in 
elektronske komunikacije Republike Slovenije, ustanovljene s 
Sklepom o ustanovitvi Agencije za pošto in elektronske komu-
nikacije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/01, 52/02, 
80/04 in 35/11).

2. člen
(pravna osebnost)

(1) Agencija je pravna oseba javnega prava.
(2) Agencija nastopa v pravnem prometu v svojem imenu 

in za svoj račun v okviru z zakoni določenih nalog in dejavnosti.

3. člen
(ime in sedež agencije)

(1) Ime agencije je: Agencija za komunikacijska omrežja 
in storitve Republike Slovenije.

(2) Angleški prevod imena agencije je: Agency for Com-
munication Networks and Services of the Republic of Slovenia.

(3) Agencija lahko pri svojem poslovanju uporablja skraj-
šano ime. Skrajšano ime v slovenskem in angleškem jeziku 
določi agencija v statutu.

(4) Sedež agencije je v Ljubljani. Poslovni naslov določi 
agencija v statutu.

4. člen
(žig in znak agencije)

(1) Agencija ima žig okrogle oblike z grbom Republike 
Slovenije v sredini. Žig v zunanjem krogu vsebuje naziv »Repu-
blika Slovenija«, pod njim v notranjem krogu pa naziv »Nosilec 
javnega pooblastila«. Ime in sedež agencije sta izpisana na 
zunanjem krogu spodnje strani žiga. Žig lahko vsebuje tudi 
znak oziroma logotip agencije. Podrobno se žig opredeli v 
statutu agencije.

(2) Agencija lahko pri svojem poslovanju uporablja znak 
oziroma logotip. Vsebino, obliko in velikost znaka oziroma 
logotipa določi agencija v statutu.

II. NALOGE AGENCIJE

5. člen
(področje dela)

Agencija opravlja naloge, določene z zakoni, ki urejajo 
elektronske komunikacije, poštne storitve, medije, avdiovizu-
alne medijske storitve in železniški promet.

6. člen
(dejavnosti agencije)

(1) Agencija opravlja naslednji dejavnosti v skladu z Uredbo 
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 
17/08):

– O 84.110 Splošna dejavnost javne uprave,
– O 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše 

poslovanje.
(2) Agencija lahko brez vpisa v sodni register opravlja tudi 

druge dejavnosti, za katere je običajno, da se opravljajo skupaj 
z dejavnostjo, vpisano v sodni register, v manjšem obsegu ali 
občasno, ali ki prispevajo k popolnemu izkoriščanju zmogljivosti, 
ki se uporablja za opravljanje vpisane dejavnosti.

III. ORGANI AGENCIJE

7. člen
(organa agencije)

Organa agencije sta svet agencije (v nadaljnjem besedilu: 
svet) in direktor agencije (v nadaljnjem besedilu: direktor).

8. člen
(svet agencije)

(1) Svet sestavlja pet članov, od katerih je eden predstav-
nik Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije iz 
229. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, 
št. 109/12) (v nadaljnjem besedilu: svet za elektronske komu-
nikacije). Če noben član sveta za elektronske komunikacije ne 
izpolnjuje pogojev za člane sveta agencije iz drugega odstavka 
175. člena Zakona o elektronskih komunikacijah, svet za elektron-
ske komunikacije v svetu nima predstavnika. V tem primeru svet 
sestavljajo štirje člani.

(2) Člane sveta imenuje vlada za dobo petih let z možnostjo 
ponovnega imenovanja.

(3) Postopek zbiranja predlogov se začne z javnim pozivom, 
ki ga objavi ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije, 
v soglasju z ministrstvi, pristojnimi za poštne storitve, medije in 
železniški promet. Usklajeni predlog izbranih kandidatov predloži 
vladi minister, pristojen za elektronske komunikacije, v soglasju z 
ministri, pristojnimi za poštne storitve, medije in železniški promet.

(4) Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed sebe z ve-
čino glasov in na tajnem glasovanju.

9. člen
(pristojnosti sveta agencije)

(1) Svet:
– sprejema svoj poslovnik,
– daje mnenja k programu dela, finančnemu načrtu in le-

tnemu poročilu,
– daje soglasje k statutu, ki ga sprejme direktor,
– predlaga imenovanje ali razrešitev direktorja,
– predlaga začasno prepoved opravljanja nalog direktorja,
– predlaga predčasno razrešitev članov sveta.
(2) Svet lahko direktorju predlaga izboljšave poslovanja 

agencije, opozori na morebitne nepravilnosti poslovanja agencije 
oziroma o tem obvesti pristojne organe.

10. člen
(odločanje sveta agencije)

(1) Svet dela in odloča na sejah najmanj štirikrat letno, ki 
jih sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo, na zahtevo vsaj 
dveh članov sveta ali na zahtevo direktorja. Zahteva članov sveta 
in direktorja mora biti posebej obrazložena.

(2) Svet sprejema odločitve po posvetovanju z glasovanjem 
na seji. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov 
sveta. O seji sveta se sestavi zapisnik.

11. člen
(direktor)

(1) Agencijo organizira, vodi njeno delo in poslovanje, jo za-
stopa ter predstavlja direktor. Direktor je odgovoren za zakonitost 
dela agencije.
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(2) Direktor lahko samostojno sklepa posle v okviru finanč-
nega načrta.

(3) Direktor lahko imenuje svoje namestnike, katerih število 
in pristojnosti uredi statut agencije.

12. člen
(imenovanje direktorja)

(1) Direktorja imenuje vlada, na predlog sveta.
(2) Agencija najmanj 120 dni pred potekom mandata direk-

torja obvesti ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije, o 
datumu poteka mandata.

13. člen
(javni natečaj)

Direktor se imenuje na podlagi javnega natečaja po postop-
ku, ki ga določa Zakon o elektronskih komunikacijah.

14. člen
(postopek imenovanja direktorja)

(1) V javnem natečaju morajo biti navedeni razpisni pogoji, 
dokazila o izpolnjevanju teh pogojev, ki jih morajo kandidati priložiti 
prijavi, in rok za prijavo na javni natečaj, ki ne sme biti krajši od 
osmih dni.

(2) Če vlada ne imenuje direktorja, se postopek za izbiro 
ponovi.

(3) Če direktor umre, je razrešen ali mu je potekel mandat 
in novi direktor še ni imenovan, vlada za čas trajanja postopka 
imenovanja novega direktorja imenuje vršilca dolžnosti direktorja, 
vendar največ za dobo šestih mesecev.

15. člen
(pogoji in prijava)

(1) Kandidat za direktorja mora izpolnjevati pogoje, določene 
v Zakonu o elektronskih komunikacijah.

(2) Prijavi morajo kandidati za direktorja priložiti predlog 
programa dela in razvoja agencije.

IV. ORGANIZACIJA IN AKTI AGENCIJE

16. člen
(statut in sistematizacija delovnih mest)

(1) Organizacijo in poslovanje agencije ureja statut, ki ga 
sprejme direktor in potrdi vlada po predhodnem soglasju sveta.

(2) Sistemizacijo delovnih mest določi direktor.

17. člen
(akti agencije)

Direktor v skladu z veljavnimi predpisi izdaja splošne in 
posamične akte agencije ter priporočila.

18. člen
(objava aktov agencije)

Statut in splošni akti agencije, s katerimi agencija podrob-
neje uredi izvrševanje z zakonom določenih nalog, se objavijo 
v Uradnem listu Republike Slovenije, priporočila pa na spletni 
strani agencije.

V. FINANCIRANJE AGENCIJE

19. člen
(prostori in oprema)

(1) Prostore in opremo, potrebne za delo agencije, zagotovi 
Republika Slovenija, lahko pa jih v svojem imenu in za račun 
Republike Slovenije pridobi tudi agencija.

(2) Prostori in oprema iz prejšnjega odstavka ostanejo lastni-
na Republike Slovenije, upravlja pa jih agencija, pri čemer mora 
ta ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.

(3) Za izvedbo prejšnjega odstavka se sklene posebna po-
godba med agencijo in Republiko Slovenijo.

(4) Prostori, potrebni za delo agencije, se lahko zagotovijo 
tudi z najemom.

20. člen
(prihodki)

(1) Agencija se financira s prihodki od plačil, ki so določeni 
z zakoni s področij njenega delovanja.

(2) Prihodke od plačil iz prejšnjega odstavka agencija 
uporabi le za namen, ki ga za posamezen prihodek določa 
ustrezen zakon iz prejšnjega odstavka.

21. člen
(financiranje)

(1) Agencija s prihodki iz prejšnjega člena v skladu s 
finančnim načrtom financira in krije nastale odhodke za:

– stroške materiala in storitev,
– stroške amortizacije,
– investicije in investicijsko vzdrževanje,
– stroške dela,
– stroške izobraževanja,
– druge stroške,
– rezervacije.
(2) Agencija uporablja rezervacije za poravnavo odško-

dninskih obveznosti do pravnih in fizičnih oseb, ki nastanejo v 
zvezi z delom agencije.

22. člen
(program dela in finančni načrt)

(1) Agencija najkasneje do 31. oktobra tekočega leta 
pripravi program dela in finančni načrt za prihodnje koledarsko 
leto, ju objavi na spletnih straneh agencije in po pridobitvi mne-
nja sveta predloži vladi v soglasje.

(2) Če na finančni načrt vlada do 15. decembra ne izda 
soglasja, se do izdaje soglasja uporablja finančni načrt za 
preteklo leto, pri čemer je dovoljena maksimalna poraba 
1/12 lanskih sredstev na mesec.

(3) Če pridobljena sredstva odstopajo od sredstev, plani-
ranih v finančnem načrtu, in je s tem ogroženo izvajanje dejav-
nosti agencije, direktor o tem obvesti vlado, pri čemer predlaga 
tudi ukrepe za pridobitev finančnih sredstev.

23. člen
(odgovornost agencije in ustanovitelja za obveznosti 

agencije)
(1) Agencija odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim 

premoženjem.
(2) Republika Slovenija subsidiarno odgovarja za obvez-

nosti agencije, ki jih agencija ne bi mogla poravnati iz svojega 
premoženja, ali če bi bilo s poravnavo obveznosti resno ogro-
ženo opravljanje njenih nalog.

VI. ZAPOSLENI V AGENCIJI

24. člen
(zaposleni v agenciji)

Agencija za izvajanje svojih pristojnosti v programu dela 
določi ustrezno število zaposlenih glede na svoje potrebe dela.

25. člen
(delovna mesta)

(1) Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi za tista delovna 
mesta, na katerih zaposleni sprejemajo odločitve v okviru pri-
stojnosti agencije ali pridobijo podatke o poslovanju organi-
zacij, ki opravljajo dejavnost iz pristojnosti agencije, je treba 
zagotoviti:

– da ti zaposleni v času delovnega razmerja na agenciji 
ne opravljajo dejavnosti, ki so predmet nadzora ali kako dru-
gače odvisne od odločitev agencije, in za svoj ali tuji račun ne 
sklepajo poslov, ki sodijo v navedene dejavnosti;

– da niso zaposleni ali ne opravljajo kakršnega koli dela 
za organizacije, ki so predmet nadzora ali kako drugače odvi-
sne od odločitev agencije.

(2) Direktor v aktu, ki ureja sistemizacijo delovnih mest, 
določi delovna mesta iz prejšnjega odstavka.



Stran 4956 / Št. 41 / 13. 5. 2013 Uradni list Republike Slovenije

VII. OSTALE DOLOČBE

26. člen
(varstvo podatkov)

(1) Glede varovanja tajnih podatkov se za agencijo uporab-
ljajo določbe zakona, ki ureja tajne podatke.

(2) Zaposleni v agenciji morajo varovati zaupnost podatkov 
o poslovanju agencije in drugih pravnih oseb ter druge podatke, 
ki lahko vplivajo na poslovanje agencije in drugih pravnih oseb, 
do katerih so prišli pri opravljanju svojega dela v agenciji ali v 
zvezi z njim.

(3) Direktor z internim aktom določi, s katerimi podatki je 
treba ravnati na način, določen v prejšnjem odstavku, ter postopek 
za njihovo zavarovanje.

27. člen
(upravno poslovanje)

Za pisarniško poslovanje in ravnanje z dokumentacijo v 
okviru agencije se uporabljajo predpisi, ki urejajo ta vprašanja za 
državno upravo.

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

28. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep 
o ustanovitvi Agencije za pošto in elektronske komunikacije Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/01, 52/02, 80/04 in 35/11).

29. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 01402-2/2013
Ljubljana, dne 9. maja 2013
EVA 2013-3330-0019

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

MINISTRSTVA
1609. Pravilnik o spremembi Pravilnika o upravljanju 

učbeniških skladov

Na podlagi četrtega odstavka 68. člena in trinajste alineje 
sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) izdaja minister za 
izobraževanje, znanost in šport

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o upravljanju učbeniških 

skladov

1. člen
V Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list 

RS, št. 43/02, 65/07 in 37/10) se prvi odstavek 10. člena spre-
meni tako, da se glasi:

»Izbor učbenikov za prihodnje šolsko leto predlaga ravna-
telju strokovni aktiv učiteljev, ki poučuje predmete, pri katerih se 
bo posamezni učbenik uporabljal. Ravnatelj o izboru učbenikov 
odloči najkasneje do 31. maja tekočega šolskega leta.«.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-42/2013
Ljubljana, dne 25. aprila 2013
EVA 2013-3330-0042

dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost in šport

1610. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o potrjevanju učbenikov

Na podlagi 21. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) izdaja minister za 
izobraževanje, znanost in šport

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

o potrjevanju učbenikov

1. člen
V Pravilniku o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 

št. 57/06, 45/10 in 52/11) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Katalog potrjenih učbenikov je objavljen na spletni strani 

ministrstva, pristojnega za šolstvo. Zavod Republike Slovenije 
za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževa-
nje in Andragoški center Republike Slovenije (v nadaljnjem be-
sedilu: javni zavodi) skrbijo za sprotno posodabljanje podatkov 
o potrditvah učbenikov. V katalogu se objavi naslov učbenika, 
razred ali letnike, predmete, vsebinsko-didaktične sklope in 
programe, katerim je namenjen, priimek in ime avtorja oziroma 
prevajalca, založnika ter leto potrditve.«.

2. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če predlagatelj ob upoštevanju nalog iz 8. člena tega 

pravilnika ne predloži vse dokumentacije, določene v 10. členu 
tega pravilnika, ga tajnik komisije v petih delovnih dneh po pre-
jemu gradiva pisno pozove, da predloži manjkajočo dokumen-
tacijo. Postopek potrjevanja se začne z dnem, ko je predložena 
vsa potrebna dokumentacija.«.

3. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedi »2 leti« nadome-

stita z besedama »štiri leta«.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-43/2013
Ljubljana, dne 25. aprila 2013
EVA 2013-3330-0043

dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost in šport
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SLOVENSKE KONJICE

1611. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada 
Občine Slovenske Konjice v letu 2013

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 
– ZDIU12), 110. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Ura-
dni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) in 
8. člena Odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 
2013 (Uradni list RS, št. 107/12 in 19/13) je Občinski svet Ob-
čine Slovenske Konjice na 23. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine 

Slovenske Konjice v letu 2013
1. člen

Za odpravo posledic, ki jih je na lokalnih cestah in javnih 
poteh povzročila dolgotrajna zima, se iz rezervnega sklada 
Občine Slovenske Konjice za leto 2013 zagotovijo sredstva v 
višini 100.000,00 EUR.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0073/2013
Slovenske Konjice, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

1612. Odlok o spremembi območja naselja Zgornja 
Pristava in naselja Slovenske Konjice

Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o določanju območij 
ter poimenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni 
list RS, št. 25/08), določil Pravilnika o ureditvi vprašanj pri dolo-
čanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter 
označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/08) in 16. člena 
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – 
uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine 
Slovenske Konjice na 23. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembi območja naselja Zgornja Pristava 

in naselja Slovenske Konjice
1. člen

S tem odlokom se spremeni območje naselja Zgornja 
Pristava, in sicer tako, da se spremeni meja naselja Zgornja 
Pristava tako, da se par. št. 887/2, 887/3, 887/4, 887/5 in 887/6, 
vse katastrska občina Slovenske Konjice, priključijo naselju 
Slovenske Konjice.

2. člen
Meje območja naselij in prostorskega okoliša je prikazana 

v kartografskih prikazih registra območij prostorskih enot.

3. člen
Vsi subjekti, ki opredeljujejo, izkazujejo ali analizirajo po-

datke po naseljih, morajo uporabljati območja, imena in šifre, 
ki so določene s tem odlokom, oziroma se vodijo v registru 
prostorskih enot in evidenci hišnih številk.

4. člen
Spremembe območij naselij Območna Geodetska uprava 

Celje evidentira v registru prostorskih enot in evidenci hišnih 
številk.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00700-0002/2013-6(126)
Slovenske Konjice, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

1613. Odlok o spremembi območja naselja Vešenik 
in naselja Dobrnež

Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o določanju območij 
ter poimenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni 
list RS, št. 25/08), določil Pravilnika o ureditvi vprašanj pri dolo-
čanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter 
označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/08) in 16. člena 
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – 
uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine 
Slovenske Konjice na 23. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembi območja naselja Vešenik  

in naselja Dobrnež
1. člen

S tem odlokom se spremeni območje naselja Vešenik, in 
sicer tako, da se spremeni meja naselja Vešenik tako, da se 
par. št. 704, 705/14, 989/4, 989/5 in 989/6 vse katastrska obči-
na Tepanje, priključijo naselju Dobrnež. Del naselja Vešenik, ki 
vključuje hišno številko Dobrnež 5b, se pripoji k naselju Dobr-
než. Za omenjeno hišno številko se poveča Krajevna skupnost 
Tepanje in bo dobila numeracijo Krajevne skupnosti Tepanje po 
veljavnem pravilniku.

1. člen
Meje območja naselij in prostorskega okoliša je prikazana 

v kartografskih prikazih registra območij prostorskih enot.

2. člen
Vsi subjekti, ki opredeljujejo, izkazujejo ali analizirajo po-

datke po naseljih, morajo uporabljati območja, imena in šifre, 
ki so določene s tem odlokom, oziroma se vodijo v registru 
prostorskih enot in evidenci hišnih številk.

3. člen
Spremembe območij naselij Območna Geodetska uprava 

Celje evidentira v registru prostorskih enot in evidenci hišnih 
številk.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00700-0001/2013-7(126)
Slovenske Konjice, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

OBČINE



Stran 4958 / Št. 41 / 13. 5. 2013 Uradni list Republike Slovenije

1614. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o zazidalnem načrtu industrijske cone v Ločah 
– območje A Konus – Marovt d.o.o.

Na podlagi 11., 57. in 61. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) ter 7. in 16. člena 
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 
– uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet 
Občine Slovenske Konjice na 23. redni seji dne 25. 4. 2013 
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o zazidalnem načrtu industrijske cone  

v Ločah – območje A Konus – Marovt d.o.o.

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(predmet odloka)

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o zazidalnem načrtu industrijske cone v Ločah – območje A 
Konus – Marovt d.o.o., ki spreminja Odlok o zazidalnem načrtu 
industrijska cona v Ločah (Razvojni center Celje TIZD Planira-
nje, št. proj. 116/86, Uradni list SRS, št. 17/87).

II. OBMOČJE UREJANJA IN POVRŠINE

2. člen
(območje dopolnitve)

Območje sprememb in dopolnitev se nanaša na parcelo 
202/7 k.o. Loče.

III. POGOJI ZA REALIZACIJO ZAZIDALNEGA NAČRTA

3. člen
5. člen odloka (Uradni list SRS, št. 17/87) – Pogoji za rea-

lizacijo zazidalnega načrta znotraj meje ureditvenega območja 
se dopolni z novima alinejama, ki glasita:

– skladiščno poslovni objekt na parceli 202/7 k.o. Loče, 
ki je bil izgrajen pred letom 1967 in je bilo za njega pridobljeno 
uporabno dovoljenje ter ni predviden za rušenje je dopustno 
rekonstruirati,

– če bo razvoj dejavnosti izkazal potrebo po širitvah je 
objekt na parceli 202/7 k.o. Loče možno odstraniti.

IV. PROMETNA UREDITEV

4. člen
Cestno omrežje, pešpoti in parkirne površine
Rekonstrukcija objekta na parceli 202/7 k.o. Loče ne vpli-

va na prometno omrežje ZN industrijske cone v Ločah.

V. KOMUNALNA, ENERGETSKA  
IN TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA

5. člen
Rekonstrukcija objekta na parceli 202/7 k.o. Loče ne 

vpliva na prometno omrežje ZN industrijske cone v Ločah 
ne vpliva na infrastrukturo na območju ZN industrijska cona 
Loče.

VI. VARSTVO OKOLJA

6. člen
Dolgoročni plan Občine Slovenske Konjice in družbeni 

plan razvoja Občine Slovenske Konjice opredeljuje obravna-
vano območje sprememb in dopolnitev v ZN industrijske cone 
v Ločah. Predlagana sprememba in dopolnitev ZN ne bo po-
slabšala pogoje v okolju, ker pušča enako dejavnost kot je bila 
v osnovnem ZN, ob manjši pozidanosti.

Upoštevati je potrebno vsa določila, ki so podana v odloku 
za ZN (Uradni list SRS, št. 17/87).

VII. POŽARNA VARNOST

7. člen
Izvedba sprememb in dopolnitev ZN industrijska cona 

Loče zagotavlja varen umik ljudi in premoženja, potrebne od-
mike med objekti, prometne in delovne površine za interven-
cijska vozila ter zadosten vir za oskrbo z vodo za gašenja.

VIII. TOLERANCE IN FAZNOST

8. člen
Tolerance za rekonstrukcijo obstoječega objekta so dovo-

ljene v okviru zakonsko dopustnih toleranc.

IX. KONČNE DOLOČBE

9. člen
Ostali pogoji za realizacijo zazidalnega načrta industrijske 

cone Loče so objavljeni v Uradnem listu SRS, št. 17/87.

10. člen
Odlok sprememb in dopolnitve zazidalnega načrta indu-

strijske cone Loče je stalno na vpogled na Občini Slovenske 
Konjice.

11. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom izvaja pristojna inšpekcija.

12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 0700-0008/2012
Slovenske Konjice, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

ŠENTJUR

1615. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur 
za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 110/11 – ZDIU12) in 124. člena Statuta Občine Šentjur 
(Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je 
Občinski svet Občine Šentjur na 18. redni seji 23. 4. 2013 
sprejel
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Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Šentjur za leto 2012

1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za 

leto 2012.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2012 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šentjur za leto 
2012. Sestavni sel zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom 
leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
Ta zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2012 

se vključno s splošnim delom objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, ostali deli zaključnega računa pa se objavijo na sple-
tnih straneh Občine Šentjur.

Št. 410-000/2013(220)
Šentjur, dne 23. aprila 2013

Župan
Občine Šentjur

mag. Marko Diaci l.r.

Priloga
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I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. 

Realizacija

2012
I. 15.573.280,04

13.698.764,32
70 12.111.380,87

700 Davki na dohodek in dobiček 11.174.150,00
703 Davki na premoženje 542.918,70
704 Domači davki na blago in storitve 394.312,17

71 1.587.383,45
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 781.062,47
711 Takse in pristojbine 9.609,30
712 Globe in druge denarne kazni 16.279,34
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.448,17
714 Drugi nedavčni prihodki 778.984,17

72 161.328,74
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 4.031,50
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. dolg. sred. 157.297,24

73 0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00

74 1.713.186,98
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 858.917,63
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 854.269,35

78 0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0,00

II. 16.497.110,70
40 3.993.382,68

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 865.313,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 138.832,66
402 Izdatki za blago in storitve 2.592.958,36
403 Plačila domačih obresti 129.021,45
409 Rezerve 267.257,21

41 5.476.519,16
410 Subvencije 24.533,34
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.529.216,45
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 828.709,63
413 Drugi tekoči domači tansferi 1.094.059,74

42 6.875.521,01
420 Nakup in gradnja osnovih sredstev 6.875.521,01

43 151.687,85
431 Investic. transf. prav. in fizič. osebam, ki niso prorač. uporabniki 106.660,13
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 45.027,72

III. -923.830,66

PREJETE DONACIJE

TRANSFERNI PRIHODKI

Skupina/Podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI

NEDAVČNI PRIHODKI

KAPITALSKI PRIHODKI

TEKOČI TRANSFERI

INVESTICIJSKI ODHODKI

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

PREJETA SREDSTVA IZ EU

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI

INVESTICIJSKI TANSFERI

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2012 v EUR
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B.
Realizacija

2012
IV.

30.000,00
75

750 Prejeta vračila danih posojil 30.000,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
753 Prejeta vračila danih posojil subjektom vključenim v EZR 0,00

V. 38.500,00
44

440 Dana posojila 38.500,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0,00
442 Poraba srestev kupnin iz naslova privatizacije 0,00
443 Poveč. nam. prem. v javnih sklad. in drugih prav. oseb. JP 0,00

VI.
-8.500,00

C.
Realizacija 

2012
VII. 1.500.000,00
50

500 Domače zadolževanje 1.500.000,00

VIII. 421.037,51
55

550 Odplačilo domačega dolga 421.037,51

IX. 146.631,83

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) 1.078.962,49

XI. 923.830,66

Stanje na računu 31. 12. 146.631,83

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

Skupina/Podskupina kontov
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 

Skupina/Podskupina kontov

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

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH 

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE

ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILO DOLGA

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

RAČUN FINANCIRANJA  
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ŽELEZNIKI

1616. Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13) in 114. člena Statuta 
Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je občinski svet na 18. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Železniki za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2012.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrob-

nejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa 
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna Občine Železniki za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz 
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-4/2013-020
Železniki, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar l.r.

1617. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Železniki

Na podlagi 38. in 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) in 16. člena 
Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 18. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Železniki

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt Občine Železniki (v nadaljevanju: OPN).

2. člen
(namen OPN)

(1) OPN določa izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine, določa in ureja prostorske ureditve lokalnega pomena ter 
določa pogoje umeščanja objektov v prostor ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in 
varstvenih zahtev.

(2) Ta odlok se upošteva pri izdaji gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov, pri prostorskem umeščanju in gradnji enostavnih 
objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora in pri drugih posegih, ki jih določajo predpisi.

(3) Poleg določb tega odloka je treba pri graditvi objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora in pri drugih 
posegih, ki jih določajo predpisi, upoštevati tudi druge predpise in druge akte, ki določajo javno-pravne režime v prostoru, in na 
podlagi katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in soglasja. Dolžnost upoštevanja teh pravnih 
režimov velja tudi v primeru, kadar to ni navedeno v tem odloku.

3. člen
(cilj OPN)

Cilj OPN je omogočiti skladen prostorski razvoj in dolgoročno zadovoljevanje razvojnih in ostalih potreb ter usklajevanje teh 
potreb z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe ter 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

4. člen
(oblika, vsebina OPN)

(1) OPN Občine Železniki vsebuje tekstualni in grafični del. Tekstualni del je sestavljen iz naslednjih poglavij:
I.  UVODNE DOLOČBE
II.  STRATEŠKI DEL
1. Izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine
2. Zasnovo prostorskega razvoja občine
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3. Zasnovo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4. Okvirna območja naselij vključno z območji razpršene gradnje
5. Okvirna območja razpršene poselitve
6. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo
7. Usmeritve za razvoj v krajini
8. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
III.  IZVEDBENI DEL
9. Območja namenske rabe prostora
10. Prostorski izvedbeni pogoji
11. Območja za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt
12. Posebne določbe
IV.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
(2) Grafični prikazi strateškega dela so:
– Zasnova prostorskega razvoja občine
– Zasnova gospodarske javne infrastrukture
– Zasnova okvirnih območij naselij razpršene gradnje in območij razpršene poselitve
– Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo
– Usmeritve za razvoj v krajini
– Zasnova osnovne namenske rabe prostora
(3) Grafični prikazi izvedbenega dela so:
– Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste
– Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežji GJI
– Območja enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev
– Območja enot urejanja prostora in prikaz gospodarske javne infrastrukture
(4) Grafični prikazi so izdelani na zemljiško katastrskem prikazu (v nadaljevanju ZKP) v merilu 1:50.000 in 1:5.000, pregledne 

karte pa na državni topografski karti v merilu 1:60.000.

5. člen
(obvezne priloge OPN)

OPN ima naslednje obvezne priloge:
1. Izvleček iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov
2. Prikaz stanja prostora
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev OPN
6. Povzetek za javnost
7. Okoljsko poročilo.

6. člen
(območje OPN)

Z OPN se ureja celotno območje Občine Železniki. Meja območja urejanja OPN poteka po meji Občine Železniki.

7. člen
(uporabljeni izrazi in pojmi)

V tem OPN uporabljeni izrazi in pojmi so povzeti iz veljavnih predpisov s področja prostorskega načrtovanja in graditve 
objektov.

II. STRATEŠKI DEL

1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine

8. člen
(splošna izhodišča prostorskega razvoja Občine Železniki)

(1) Strategija prostorskega razvoja občine sledi izhodiščem Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda 
Slovenije. Prostorski razvoj občine sloni na uravnoteži rabi prostora, upoštevanju regionalnih posebnosti in ohranitvi naravnih in 
ustvarjenih kvalitet in izhaja iz upoštevanja družbenih, gospodarskih in okoljskih dejavnikov prostorskega razvoja.

(2) Ozka dolina Selške Sore v smeri vzhod–zahod kot posledica naravnih geomorfoloških značilnosti prostora predstavlja tudi 
v urbani strukturi občine osrednji strnjeni poselitveni vzorec, ki ga sestavljajo občinsko središče Železniki ter naselja Dolenja vas, 
Selca, Studeno, Zali Log. Severno in južno pa preostali višje ležeči hribovit svet (krajinski prostor) zaseda prevladujoči poselitveni 
vzorec značilne razpršene poselitve z manjšimi strnjenimi območji naselij Sorice, Podlonka in Dražgoš.

(3) Težnje prostorskega razvoja Občine Železniki potekajo v dveh smereh. Na eni strani gre za zgoščevanje in širitev 
obstoječih poselitev dolinskih, ravninskih delov z dopolnjevanjem programskih vsebin (krepitev stanovanjskih, obrtno-proizvodnih, 
centralnih in oskrbnih funkcij). Po drugi strani pa hriboviti krajinski del ruralnega zaledja minimalno zaokrožamo v smislu ohranjanja 
značilnega poselitvenega vzorca razpršene poselitve. V teh območjih se omogočajo dopolnilne dejavnosti (predvsem turizem, 
obrt, obdelava in predelava lesa, žage …) in minimalne širitve kmetijskih gospodarstev. Dopolnilne dejavnosti na teh območjih so 
prioriteta tudi zaradi izboljšanja ali vsaj ohranitve slabega demografskega gibanja.

(4) Možnosti prostorskega razvoja v občini so glede na naravno konfiguracijo in omejitve upravljavcev prostora minimalne. 
Ravninski nepozidan prostor se varuje kot lokalni kmetijski potencial, že obstoječa pozidana območja pa so omejena v razvoju 
zaradi zelo strogih ukrepov varstva pred poplavami. Hribovita območja, predvsem severnega in južnega dela občine predstavljajo 
del varstvenih območij, delno pokritih z območjem Nature 2000 oziroma kulturne krajine Davča.

(5) Izhodišča za prostorski razvoj občine so zaradi prepleta varstvenih zahtev in razvojnih interesov tako:
– načelo trajnostnega razvoja je osnovno izhodišče in vodilo za usmerjanje prostorskega razvoja,
– upoštevanje zahtev po zagotavljanju in varstvu kakovosti okolja,
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– upoštevanje usmeritev širše družbene skupnosti za vzdržni prostorski razvoj,
– nadgrajevanje načela izboljšanja kakovosti bivališč, mest in drugih naselij, v smislu njihove humanosti, gospodarske 

učinkovitosti in okoljske primernosti, predvsem z ustvarjanjem pogojev za razvoj trajnostnih človekovih naselij,
– nadgrajevanje evropskih usmeritev za razvoj uravnoteženega in policentričnega sistema mest ter vzpostavitev novega 

odnosa med urbanimi in podeželskimi območji; tudi zagotavljanje enakopravnega dostopa do infrastrukture in znanja ter preudarno 
upravljanje in ohranjanje narave in kulturne dediščine,

– nadgrajevanje prostorsko razvojnih ukrepov za območja kulturnih krajin, urbanih in kmetijskih območij.

9. člen
(cilji prostorskega razvoja Občine Železniki)

(1) Ob upoštevanju izhodišč so cilji prostorskega razvoja opredeljeni z namenom razreševanja obstoječih in pričakovanih 
prostorskih problemov v občini ter preusmeritve negativnih teženj in doseganja večje stopnje urejenosti v prostoru, in so sledeči:

– racionalen in učinkovit prostorski razvoj,
– spodbujanje razvoja Železnikov – središča lokalnega pomena,
– spodbujanje funkcijske in infrastrukturne povezanosti mesta Železniki in drugih naselij,
– zagotavljanje gospodarskega razvoja in večja konkurenčnost v mednarodnem prostoru,
– učinkovito razmeščanje dejavnosti v naseljih, z upoštevanjem lokacijskih možnosti in omejitev,
– kvaliteten razvoj in privlačnost mesta Železniki ter drugih naselij,
– zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z vključevanjem kulturne dediščine v urejanje, prenovo in oživljanje mest in drugih 

naselij,
– zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo,
– zagotavljanje ustrezne vodooskrbe prebivalcem na celotnem območju,
– zagotavljanje varstva ljudi, premoženja, kulturne dediščine in okolja z ustreznim varstvom pred naravnimi in drugimi 

nesrečami,
– zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov in drugih poplavno ogroženih območij, zlasti industrijskih območij in poslovnih 

con, ki so vitalnega pomena za razvoj občine,
– skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi,
– izkoriščanje prostorskega potenciala podeželja za razvoj raznolikih gospodarskih dejavnosti na podeželju,
– ravni zagotavljanje enakomerne infrastrukturne opremljenosti na lokalni z navezavo na širša infrastrukturna omrežja,
– preudarna raba naravnih virov ter varčna in večnamenska raba tal in virov,
– smotrna raba prostora za poselitev in nadzor nad širjenjem poselitvenih območij,
– ohranjanje pridelovalnega potenciala tal za kmetijsko rabo,
– uravnotežena oskrba z mineralnimi surovinami,
– spodbujanje rabe obnovljivih virov, kjer je to prostorsko sprejemljivo,
– usklajevanje prostorskega razvoja s prostorskimi omejitvami, ki izhajajo iz ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč, 

oziroma izboljševanje zaščite pred posledicami naravnih in drugih nesreč.

2. Zasnova prostorskega razvoja občine

10. člen
(prostorski razvoj občine)

(1) Prostorski razvoj Občine Železniki se načrtuje v skladu s prostorskimi možnostmi in omejitvami tako, da se preprečuje 
prostorske konflikte in navzkrižja med različnimi rabami, zagotavlja se kvalitetnejše in privlačnejše bivalno okolje, ustvarjajo se 
možnosti za gospodarski razvoj, krepitev oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti ter ohranitev naravnih potencialov za razvoj 
turistične dejavnosti.

(2) Znotraj prostorskega razvoja občine se zagotavlja izboljšanje infrastrukturne opremljenosti naselij, območij za proizvodnjo 
ter območij za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti. Spodbuja se povezovanje s sosednjimi občinami znotraj regije, ohranjanje 
prepoznavnih značilnosti in naravnih kakovosti ter prenove oziroma revitalizacije kulturnih značilnosti prostora. Javni odprti prostor 
osrednjega dela mesta Železniki se vsebinsko in programsko prenovi na način, da se formira občinsko središče.

(3) Razpršeno širjenje poselitve s posameznimi objekti izven območij naselij ni dovoljeno.
(4) Razvoj poselitvenih območij se uskladi z razvojem in izgradnjo komunalne infrastrukture, prioritetno se razvija območja, 

ki se navezujejo na že obstoječe infrastrukturne sisteme.

11. člen
(prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti)

(1) Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti bodo:
– območja obstoječih nepozidanih stavbnih zemljišč znotraj naselij (notranji razvoj) ter območja prenove že pozidanih območij 

naselij, še posebej vaških jeder,
– degradirana območja,
– komunalno opremljena zemljišča,
– zaokrožene površine v neposredni bližini naselij, tako da bo načrtovana stanovanjska gradnja v strnjenih kompleksih 

enakomerno porazdeljena v okviru razvojno perspektivnih naselij ter v skladu z razpoložljivimi in načrtovanimi zmogljivostmi 
obstoječe infrastrukture.

(2) Pri umeščanju poselitve v prostor občine je treba:
– dopustiti gradnjo manjših obrtnih dejavnosti v naseljih, ob upoštevanju možnosti umestitve objektov v prostor in omejitev 

pri izboru dejavnosti,
– zgostiti poselitev znotraj stavbnih območij v osrednjem, ravninskem delu občine,
– preprečiti zlivanje naselij in vzdolžno razpotegnjeno gradnjo ob komunikacijah (Selca–Studeno–Železniki),
– pri formiranju novih poselitvenih območij del zemljišč nameniti skupnim javnim odprtim površinam,
– dopustiti gradnjo novih oziroma selitve obstoječih kmetij na robove območij naselij, medtem ko se nove kmetije usmerja v 

zapolnitve obstoječih območij redkejše poseljenosti na območju značilnih območij v krajini,
– dejavnosti, ki imajo povečane vplive na sosednja območja, oziroma so z njimi neločljivo povezana, urejati celostno in enotno 

(smučišče Cerkno).
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12. člen
(omrežja naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij)

(1) Prostorski razvoj občine upošteva usmeritve iz državnih prostorskih aktov: V policentričnem urbanem sistemu Slovenije, ki ga 
tvori omrežje središč nacionalnega in regionalnega pomena, se spodbuja razvoj občinskega središča Železniki. V skladu z učinkovito 
in enakomerno dostopnostjo, primerno razmestitvijo funkcij in medsebojnimi prometnimi povezavami razvija pomembnejša lokalna 
središča in druga lokalna središča (Dolenja vas, Selca, Studeno in Dražgoše).

(2) Za enakomernejši razvoj in porazdelitev dejavnosti v prostoru ter za zagotavljanje smotrne prostorske organizacije 
proizvodnje, storitev, oskrbe, bivanja in drugih dejavnosti ter zagotavljanje boljšega standarda se razvija naslednje tipe naselij v občini:

a) Pomembnejše lokalno središče – občinsko središče Železniki
Vodilno naselje se bo razvijalo kot sedež občine ter kulturno in storitveno središče. Staro jedro se revitalizira skladno z zahtevami 

varstva kulturne dediščine. Formira se jedro mestnega značaja z mestni trgom v osrednjem delu območja centralnih dejavnosti ob 
obstoječem objektu za šport in rekreacijo. Jedro občine se dopolnjuje z atraktivnimi centralnimi in družbenimi dejavnostmi, ki so 
enakomerno razporejene in dostopne. Za vodilno naselje Železniki se prostorski razvoj načrtuje na podlagi Urbanističnega načrta (v 
nadaljevanju: UN).

b) Lokalna središča – ruralna naselja z razvojnim potencialom
V naseljih Dražgoše, Studeno, Selca in Dolenja vas se poleg zapolnjevanja obstoječih prostih površin znotraj območja naselja 

spodbuja tudi širitev na nove obrobne površine. Kolikor so le-ta še popolnoma prazna se za njih obvezno izdela podrobni prostorski akt.
c) Ostala ruralna naselja
V pretežno ruralnih naseljih se razvoj usmerja k zapolnitvi obstoječih prostih površin znotraj območja naselja; spodbuja se malo 

gospodarstvo.
Naselja s poudarjeno ruralno funkcijo:
Spodbuja se revitalizacija in prenova vaških središč ter gospodarske dejavnosti v povezavi s kmetijstvom in gozdarstvom; 

izjemoma se naselje širi za potrebe kmetijske in turistične dejavnosti. Gradnja izven poselitvenih območij naj se preverja iz arhitekturno 
urbanističnega, krajinskega in okoljskega vidika, pri čemer se mora zagotoviti ustrezna infrastrukturna ureditev.

Samotne kmetije pomembne za ohranitev kulturne krajine:
V naseljih Davča, Dražgoše, Golica, Kališe, Lajše, Martinj Vrh, Ojstri vrh, Osojnik, Podlonk, Podporezen, Potok, Prtovč, Ravne, 

Smoleva, Spodnje in Zgornje Danje, Topolje, Torka, Zabrekve, Zala, Zabrdo se ohranja poseljenost in tradicionalne dejavnosti, zlasti 
sonaravno kmetijstvo in gozdarstvo. Omogoči se razvoj naselja s širitvijo kmetij za ureditev nočitvenih kapacitet ter spodbujanje 
dopolnilnih dejavnosti v okviru turistične ponudbe in gospodarsko aktivnega podeželja.

(3) Naselja se delijo tudi glede na funkcijo:
a) Osrednje vodilno naselje
Železniki kot občinsko središče, ki poleg bivanja omogoča še centralne, upravne, poslovne, obrtne, industrijske in 

športnorekreacijske dejavnosti.
b) Ostala naselja s prevladujočo bivalno funkcijo oziroma dopolnilnimi dejavnostmi.
(4) Druga za občino pomembna razvojna območja
a) turistična območja
Spominski park Dražgoše (kostnica s spomenikom), Športni park Rovn in Športna dvorana Železniki in vzletišče Dolenja vas.
b) smučarska središča
Smučišče Cerkno, Soriška planina in Rudno in Dražgoše.
c) območja pridobivanja mineralnih surovin
Peskokop Zala.

13. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji)

(1) Razvoj poselitve in dejavnosti se veže na regionalno cesto, ki občinsko središče povezuje z Občino Škofja Loka na katero 
Občina Železniki gravitira. Pomembne so povezave z naseljem Dražgoše in Spodnja ter Zgornja Sorica, ki prav tako potekajo po 
regionalnih cestah.

(2) V občini se uredijo kolesarske povezave, spodbuja se dostopnost turističnih središč, prednostno smučišče na Soriški planini 
in smučišče Cerkno.

14. člen
(območja razvoja dejavnosti v krajini)

(1) Pri novih ureditvah se upoštevajo prvine značilne za:
– celke, krčevine s cerkvicami, prostore, za katere so značilni širši pomoli njiv, travnikov in pašnikov ter strnjenimi naselji,
– ozke doline z vodotokom in razloženimi naselji ter
– drobno členjena kmetijska krajina razpršenih dolin, s pestro strukturo njiv in travnikov ter drobnih arhitektonskih poudarkov.
(2) Ohranja se notranja struktura celkov, in sicer: prostorski položaj objektov, arhitekturna tipika, prostorske razporeditve 

kmetijskih površin, sadovnjakov in hišnih dreves v naseljih: Davča, Dražgoše, Golica, Kališe, Lajše, Martinj vrh, Ojstri vrh, Osojnik, 
Podlonk, Podporezen, Potok, Prtovč, Ravne, Smoleva, Spodnje in Zgornje Danje, Topolje, Torka, Zabrekve, Zala in Zabrdo.

(3) Ob grajenih dominantah se ohranja značilen vzorec kulturne krajine – cerkev na Prtovču, Sp. Danjah, Sv. Mohorju in drugod.
(4) Kmetijska proizvodnja se usmerja tako, da je ohranjena obstoječa strukturiranost, oziroma se ob varovanju naravnih prvin 

ustvarja nova vidno privlačna krajina. Pri načrtovanju v območju kmetijskih zemljišč se ohranja značilnosti pravilne parcelne strukture 
vezanih na razširitve ob Selški Sori, ter celke v strmih pobočjih in zaobljenih grebenih (Kulturne krajina Sorica – Danje – Torka, 
Kulturna krajina Davča). Pri tem se ohranjajo tudi prvine, ki členijo prostor: vegetacijske (obmejki, osamela drevesa, nižinski gozd) in 
gospodarska poslopja (kozolci, skednji itd.) v njihovi izvirni postavitvi, velikost in rabi. Z vzdrževanjem gozdnega roba se preprečuje 
zaraščanje kmetijskih površin.

(5) V gozdovih se zagotavlja sonaravno gospodarjenje. Gozdne površine imajo velik gospodarski, energetski in turistični 
potencial. Ohranjajo se njegove ekološke in socialne funkcije. Gospodarjenje z gozdom po posameznih podrobnih opredelitvah:

– Večnamenski gozdovi so namenjeni predvsem gospodarskemu izkoriščanju gozdov.
– V varovalnih gozdovih, v gozdovih s posebnim namenom in v gozdovih z ekološkimi ter socialnimi funkcijami s 1. stopnjo 

poudarjenosti so dopustni le posegi in dejavnosti za namensko gospodarjenje s temi območji. Izjemoma so dopustni posegi za 
gospodarsko infrastrukturo, če ne ogrožajo ali onemogočajo ekoloških in socialnih funkcij gozdov.
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– Posegi, ki niso povezani z gospodarjenjem z varovalnimi gozdovi in ne bodo bistveno negativno vplivali na funkcije gozdov, 
zaradi katerih je bil gozd razglašen za varovalni gozd, se lahko izvajajo na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja, ki ga izda 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

(6) Pri načrtovanju v območjih turizma in rekreacije je potrebno omogočiti dostop javnosti do kulturnih spomenikov. Načrtuje se 
prostočasne dejavnosti, ki ne zahtevajo posebne rekreacijske infrastrukture ali se povezujejo s kmetijsko dejavnostjo, navezujejo na 
spominski park ter površine namenjene športu, rekreaciji in turizmu. Le-ta se prednostno razvija:

– v občinskem središču, kjer je predvidena ureditev obstoječih športnih površin,
– na območju smučarskih centrov v Davči, Sorici in Rudnem,
– v ravninskem delu občine v Dolenji vasi, kjer se spodbuja razvoj športnega letalstva,
– športni park na Rovnu v Selcah,
– kolesarjenje se prednostno razvija na in ob obstoječih cestah; predvideva se nova kolesarska povezava.
(7) Varuje se naravna morfologija strug ter obrežna vegetacija. Na delih vodotokov, kjer so bile naravne značilnosti vodotokov 

razvrednotene, se le-te revitalizira.
(8) Evidentirajo se razvrednotenja v krajini; za degradirana območja se izdela načrt sanacije.

15. člen
(območja prepoznavnih naravnih kvalitet prostora)

(1) Na območju Občine Železniki se varujejo naravne vrednote, habitatne tipe, ekološko pomembna območja in območja Nature 
2000, skladno z usmeritvami v prilogi Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki je obvezna priloga tega odloka. Opisi in grafični 
prikazi so zbrani v prilogi Prikaz stanja prostora, ki je obvezna priloga tega odloka.

(2) Usmeritve za varstvo in razvoj ekološko pomembnih območij:
21400 Ratitovec – Jelovica
– Ohranja se obseg gozdnih, travniških in ornih površin ter trajnih nasadov.
– Ohranja se obseg ekstenzivnih suhih in vlažnih travišč.
– Izvaja se ekstenzivna paša ali košnja enkrat do dvakrat na leto; prvič po odcvetu večine travniških rastlin v 30 m pasu ob gozdu.
– Na območju se ne izvaja baliranja in požiganja suhe trave.
– Izvaja se omejena paša živine z nizko obtežbo.
– Gnojenje je dopustno največ enkrat letno s hlevskim gnojem.
– Gozdov se ne krči, z njimi se gospodari čim bolj sonaravno.
– Ohranja se mrtva drevesa in sušice (vsaj 5%).
– Ohranja se gozdni rob, gozdne vrzeli in jase; v podrasti se ohranja grmovni in zeliščni sloj.
– Omejuje se dejavnosti, kot so: turno smučanje, tek na smučeh, gorsko kolesarjenje, vožnja z motornimi vozili v naravnem 

okolju, jadralno padalstvo, zmajarstvo, pohodništvo, prosto plezanje, nabiralništvo.
– Množične prireditve, shode ipd. se usmerja izven občutljivejših območij narave.
54600 BIegoš
– Ohranja se obseg gozdnih, travniških in ornih površin, trajnih nasadov ter mozaičnost kmetijskih površin.
– Ohranja se obstoječa dolžina linijskih struktur vegetacije (žive meje, vetrobranski pasovi, posamezna drevesa ali skupine 

dreves).
– Ohranja se obseg ekstenzivnih suhih in vlažnih travišč.
– Omejuje se rabo biocidov na najnižjo možno mero, uporablja se biocide z nizko stopnjo toksičnosti za kvalifikacijsko vrsto in 

s kratkim časom razgradnje.
– Gozdov se ne krči, z njimi se gospodari čim bolj sonaravno.
– Poudarja se ekološke (biotopske) funkcije gozda.
– Pospešuje se vzpostavitev potencialne naravne gozdne združbe.
– Ne izvaja se pogozdovanja s tujerodnimi vrstami.
– Ohranja se gozdni rob, gozdne vrzeli in jase; v podrasti se ohranja grmovni in zeliščni sloj.
– Omejuje se dejavnosti, kot so: turno smučanje, tek na smučeh, gorsko kolesarjenje, vožnja z motornimi vozili v naravnem 

okolju, jadralno padalstvo, zmajarstvo, pohodništvo, prosto plezanje, nabiralništvo, predvsem v obdobju med 1. 3.–15. 7. ter okrog 
zimovališč, rastišč ali lekov koconogih kur v radiju do 400 m.

– Omeji se dostop do znanih gnezd ujed, njihovega habitata in habitatnega tipa.
– Množične prireditve, shodi ipd. se usmerjajo izven občutljivejših območij narave.
(3) Usmeritve za varstvo in razvoj varovanih območij:
SI5000001 Jelovica
– Z gozdom se gospodari čim bolj sonaravno.
– Ohranja se celovitost gozda, naravna gozdna združba, mrtva drevesa in sušice (vsaj 5%), gozdni rob, gozdne vrzeli in jase 

ter grmovni in zeliščni sloj.
– Omejujejo se dejavnosti, kot so: turno smučanje, tek na smučeh, gorsko kolesarjenje, vožnja z motornimi vozili v naravnem 

okolju, jadralno padalstvo, zmajarstvo, pohodništvo, prosto plezanje, nabiralništvo, predvsem v obdobju med 1. 3.–15. 7. ter okrog 
zimovališč, rastišč ali lekov koconogih kur v radiju do 400 m.

– Omeji se dostop do znanih gnezd ujed, njihovega habitata in habitatnega tipa.
– Množične prireditve, shodi ipd. se usmerjajo izven občutljivejših območij narave.
Sl3000l02 Ledina na Jelovici
– Na rastiščih se ne izvaja zemeljskih del (odkopavanje, zasipavanje, preoblikovanje površine, odkop kamnine itd).
– Paša se ne izvaja.
– Ohranja se obstoječi hidrološki režim.
– Omeji se dostop do znanih gnezd ujed, njihovega habitata in habitatnega tipa.
– Ohranja se celovitost gozda.
– Množične prireditve, shodi ipd. se usmerjajo izven tega območja.
Sl3000ll0 Ratitovec
– Ohranja se obseg gozdnih, travniških in ornih površin ter trajnih nasadov.
– Ohranja se obseg ekstenzivnih suhih in vlažnih travišč.
– Izvaja se ekstenzivna paša ali košnja enkrat do dvakrat na leto; prvič po odcvetu večine travniških rastlin v 30 m pasu ob 

gozdu.
– Na območju se ne izvaja baliranja in požiganja suhe trave.



Uradni list Republike Slovenije Št. 41 / 13. 5. 2013 / Stran 4967 

– Izvaja se omejena paša živine z nizko obtežbo.
– Gnojenje je dopustno največ enkrat letno s hlevskim gnojem.
– Gozdov se ne krči, z njim se gospodari čim bolj sonaravno.
– Ohranja se gozdni rob, gozdne vrzeli in jase, v podrasti se ohranja grmovni in zeliščni sloj.
– Omejuje se dejavnosti, kot so: turno smučanje, tek na smučeh, gorsko kolesarjenje, vožnja z motornimi vozili v naravnem 

okolju, jadralno padalstvo, zmajarstvo, pohodništvo, prosto plezanje, nabiralništvo, predvsem v obdobju med 1.3.–15.7. ter okrog 
zimovališč, rastišč ali Iegov koconogih kur v radiju do 400 m.

– Omeji se dostop do znanih gnezd ujed, njihovega habitata in habitatnega tipa.
– Množične prireditve, shode ipd. se usmerja izven občutljivejših območij narave.
S13000260 Blegoš
– Morebitne obnove ali vzdrževanje sakralnih objektov ter ostalih zatočišč se prilagodi življenjskemu ciklu in potrebam 

netopirjev. Na območju habitata vrst se za nočno razsvetljavo ne uporablja svetil z visokim deležem UV svetlobe.
– Ohranja se obseg gozdnih, travniških in ornih površin ter trajnih nasadov.
– Ohranja se mozaičnost kmetijskih površin.
– Ohranja se obstoječa dolžina linijskih struktur vegetacije (žive meje, vetrobranski pasovi, posamezna drevesa ali skupine 

dreves).
– Ohranja se obseg ekstenzivnih suhih in vlažnih travišč.
– Omejuje se rabo biocidov na najnižjo možno mero, uporablja se biocide z nizko stopnjo toksičnosti za kvalifikacijsko vrsto 

in s kratkim časom razgradnje.
– Gozdov se ne krči, z njim se gospodari čim bolj sonaravno.
– Poudarja se ekološke (biotopske) funkcije gozda, pospešuje se vzpostavitev potencialne naravne gozdne združbe.
– Ne izvaja se pogozdovanja s tujerodnimi vrstami
– Ohranja se gozdni rob, vrzeli in jase ter grmovni in zeliščni sloj.
– Omejuje se dejavnosti, kot so: turno smučanje, tek na smučeh, gorsko kolesarjenje, vožnja z motornimi vozili v naravnem 

okolju, jadralno padalstvo, zmajarstvo, pohodništvo, prosto plezanje, nabiralništvo, predvsem v obdobju med 1. 3.–15. 7. ter okrog 
zimovališč, rastišč ali lekov koconogih kur v radiju do 400 m.

– Omeji se dostop do znanih gnezd ujed, njihovega habitata in habitatnega tipa.
– Množične prireditve, shode ipd. se usmerja izven občutljivejših območij narave.

16. člen
(območja prepoznavnih ustvarjenih kvalitet prostora)

(1) Območja prepoznavnih ustvarjenih kvalitet prostora predstavljajo vsi objekti in območja varovana po predpisih s 
področja varstva kulturne dediščine ter krajinsko območje Zgornja Selška dolina, ki je prepoznano na nacionalni ravni (Strategija 
prostorskega razvoja Slovenije). Objekti in območja varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine so razvidna iz 
prikaza stanja prostora, ki je priloga temu aktu, in v drugih uradnih evidencah.

(2) Pri načrtovanju prostorskih ureditev se v teh območjih upoštevajo usmeritve, izhodišča in drugi varstveni pogoji, ki 
veljajo za ta območja. Prostorske ureditve morajo upoštevati javno korist varstva kulturne dediščine in biti prilagojene celostnemu 
ohranjanju kulturne dediščine.

(3) V teh območjih velja, da niso sprejemljive ureditve ali posegi, ki bi utegnili spremeniti lastnosti, vsebino in oblike ter s tem 
zmanjšali vrednost prepoznanih kvalitet prostora. Spodbuja se dejavnosti in ravnanja, ki ohranjajo kulturne, socialne, gospodarske, 
izobraževalne in druge pomene kulturne dediščine ter drugih prepoznanih kvalitet prostora.

(4) Pri načrtovanju poselitve, razvoja v krajini in poseganju v prostor je v teh območjih treba upoštevati tudi varstveni vidik.

17. člen
(raba in varstvo voda ter obvodnih ekosistemov in poplavna območja)

(1) Vode se izkorišča za oskrbne, gospodarske in turistično-rekreacijske namene, pri čemer se zagotavlja njihovo varstvo, 
skladno s predpisi s področja urejanja voda.

(2) Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče, je priobalno zemljišče celinskih voda. Priobalna zemljišča so tudi vsa 
zemljišča nad visoko vodnimi nasipi. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 m od meje vodnega zemljišča, na 
vodah 2. reda pa 5 m od meje vodnega zemljišča. Zunanja meja priobalnih zemljišč na vodah 1. reda zunaj območij naselja sega 
najmanj 40 metrov od meje vodnega zemljišča. Vodotok 1. reda na območju Občine Železniki je Selška Sora, vsi ostali vodotoki 
pa sodijo v vodotoke 2. reda.

(3) Poplavna varnost osrednjega poselitvenega območja Železnikov se rešuje z ukrepi predvidenimi v Državnem prostorskem 
načrtu, do izvedbe le-teh pa za določena območja (EUP) tudi s predhodnimi omilitvenimi ureditvami, ki ob njihovi izvedbi in 
pozitivnem soglasju pristojnega upravljavca omogočajo izvajanje dejavnosti, gradnjo in druge ureditve skladno s predpisi o vodah.

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

18. člen
(razvoj prometne infrastrukture)

(1) Infrastrukturna omrežja se razvija skladno s potrebami prostorskega in gospodarskega razvoja naselij. Dosedanjo 
infrastrukturno opremljenost se dopolni na območjih z neustrezno ali pomanjkljivo komunalno opremo in energetsko infrastrukturo. 
Pri načrtovanju in gradnji infrastrukture je potrebno zagotoviti, da je le-ta v prostor umeščena tako, da ne prizadene varovanih 
vrednot in materialne substance dediščine ter da se hkrati zagotovi tudi njena prostorska integriteta.

(2) Na območjih urejanja prometne ali druge infrastrukture (novogradnje ali obnove) se istočasno obnovijo ali na novo zgradijo 
osnovni infrastrukturni vodi. Priporočljivo naj bi infrastrukturni vodi potekali po javnih površinah in infrastrukturnih koridorjih.

(3) Predvideva se umestitev obvozne ceste v Železnikih in zadrževalnika na Jesenovcu.
(4) Kolesarsko omrežje se ureja na območju celotne občine. Označene turistične poti, ki so primerne tudi za gorsko 

kolesarjenje, se vzdržuje v obstoječem obsegu.
(5) Zagotovi se ustrezno opremljenost s peš potmi znotraj naselij s sistemom pločnikov ob cestišču in samostojnimi peš 

koridorji. S pešpotmi znotraj naselja se prednostno ureja mesto Železniki ter naselja Studeno, Selca in Dolenja vas.
(6) Žičniško omrežje se razvija v okviru obstoječih smučišč.
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19. člen
(zasnova telekomunikacij)

(1) Razvoj telekomunikacijske infrastrukture se usmeri v opremljanje naselij s sodobnimi tehnološkimi rešitvami, kot je 
širokopasovni dostop do interneta in pokritost čim večjega območja Občine Železniki s signalom mobilne telefonije.

(2) Antenske naprave na objektih in na območjih nepremične kulturne dediščine ne smejo spreminjati ali razvrednotiti 
njihovega pomena in videza.

20. člen
(zasnova energetske infrastrukture)

(1) Oskrba z električno energijo je zagotovljena iz obstoječe RTP 110/20 kV Železniki (DV 110 kV 1180 Okroglo–Železniki). 
Za potrebe rezervnega napajanja se med obstoječima RTP Železniki in predvideno RTP Bohinj, zgradi 110 + 20 kV daljnovod. 
Izvede se tudi rekonstrukcija RTP 35 kV ter 110 kV.

(2) Daljinsko ogrevanje se izvaja v okviru toplovoda, ki se napaja iz Toplarne v industrijski coni Alples, oziroma druge skupne 
kotlovnice. Kolikor interes izgradnje ni v nasprotju z načeli varstva, se spodbuja pridobivanje in raba obnovljivih virov energije, 
predvsem hidroenergije. Spodbuja se tudi gradnjo sistemov za ogrevanje na lesno biomaso, tako za skupinsko kot individualno 
ogrevanje, skladno z izdelano energetsko zasnovo Občine Železniki.

(3) Fotovoltaične elektrarne se načrtujejo v sklopu objekta (v ravnini strehe oziroma na pripadajoči zemljiški parceli).
(4) V poselitvenih območjih ter območjih varstva kulturne dediščine se energetske sisteme za distribucijo prednostno načrtuje 

v podzemnih vodih, kolikor trasa ne poteka preko arheološke dediščine.

21. člen
(zasnova komunalne infrastrukture)

(1) Na območju mesta Železniki in v ostalih naseljih, kjer prevladuje strnjena poselitev, se oskrba s pitno vodo vrši iz javnih 
vodovodov, s katerimi se upravlja na osnovi dobre higienske prakse.

(2) Za odvajanje in čiščenje odpadne vode so v občini zgrajeni kanalizacijski sistemi: Železniki–Rudno, Selca–Dolenja vas 
in Zali Log. Glede na ekonomsko upravičenost izvedbe, se gradijo kanalizacijski sistemi po naseljih.

(3) Čistilna naprava Studeno se rekonstruira na način, da se poveča zmogljivost in hkrati zagotovi tudi sprejemno postajo 
za greznične vode iz individualnih čistilnih naprav in greznic. Podpira se izgradnjo individualnih čistilnih naprav na območjih kjer 
kanalizacijski sistem ni zgrajen in predviden.

(4) S sistemom za ločeno zbiranje odpadkov so opremljena vsa naselja. Vsa nelegalna odlagališča odpadkov v občini se 
sanira. Do izgradnje lokalnega ali regijskega odlagališča gradbenih odpadkov, se le-tega zagotovi na organiziranem urejenem 
odlagališču v občini oziroma izven Občine Železniki.

4. Okvirna območja naselij vključno z območji razpršene gradnje

22. člen
(okvirna območja naselij in območja sanacije razpršene gradnje)

(1) Okvirna območja naselij poleg obstoječih območij znotraj meja stavbnih zemljišč obsegajo tudi površine, ki predstavljajo 
potencialna območja širitve naselij.

(2) Negativen pojav razpršene gradnje se pojavljajo v odprtem prostoru Davče in Zgornje Sorice. Sanacija je predvidena 
predvsem v prilagoditvi objektov značilni arhitekturni identiteti z upoštevanjem oblikovalskih in urbanističnih načel določenih za 
posamezno enoto urejanja prostora (splošna ali posebna določila izvedbenega dela OPN).

5. Okvirna območja razpršene poselitve

23. člen
(okvirna območja razpršene poselitve)

(1) Območja razpršene poselitve, ki so sestavljena iz več objektov, s kmetijskimi ali stanovanjskimi objekti in turistične kmetije 
v hribovitih predelih z nižjo gostoto prebivalstva, oziroma na demografsko ogroženih območjih so opredeljene kot posebna območja 
razpršene poselitve. Okvirna območja tovrstne poselitve obsegajo območja, samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, 
raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij, in sicer: Davča, Dražgoše, Golica, Kališe, Lajše, Martinj vrh, Ojstri vrh, Osojnik, 
Podlonk, Rudno, Podporezen, Potok, Prtovč, Ravne, Smoleva, Sp. Danje, Sp. Sorica, Topolje, Torka, Zabrekve, Zala, Zabrdo, Zg. 
Danje, Zg. Sorica.

(2) Območja razpršene poselitve se širijo kadar gre za širitev kmetije ali kadar gre za razvoj dejavnosti (dopolnilne) vezane 
na kmetijo.

6. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo

24. člen
(razvoj poselitve in celovito prenovo)

(1) Razvoj poselitve se osredotoča na izboljševanje kakovosti prostorskih ureditev v obstoječih poselitvenih območjih.
(2) Notranji razvoj naselij obsega predvsem:
– zgoščevanje poselitve ob upoštevanju zagotovitve kakovosti bivanja v naseljih Dolenja vas, Selca in Studeno, ter 

upoštevanju tradicionalne strukture ohranjenih kvalitetnih vaških jeder in njihovo značilno podobo silhuet in robov kot delov kulturne 
krajine (Sorica in podratitovške vasi, Železniki, Selca, Dolenja vas),

– vzpodbujanje notranjega razvoja naselja Zali Log, zlasti s kvalitetno prenovo dela naselja in posameznih objektov,
– ustvarjanje nove kvalitetnejše strukture in rabe urbanega prostora v mestu Železniki,
– ohranjanje stavbne in naselbinske dediščine na območju vseh naselji v Občini Železniki.
(3) Celovita prenova naselij se izvaja s:
– prenovo in revitalizacijo obstoječega stavbnega fonda,
– ohranja se kvalitetno stavbno in urbano strukturo ter ustvarja arhitekturne prepoznavnosti skladno z obstoječimi elementi,
– vsebinsko, programsko in oblikovno prenovo javnih odprtih in zelenih površin,
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– varovanje podobe, merila in krajinskega okvira naselij,
– prenovo komunalne infrastrukture,
– sanacijo degradiranih območij.
(4) Usmeritve za širitev območij naselij:
– širitve se usmerjajo v lokalna in oskrbna središča na druga kmetijska in gozdna zemljišča, z upoštevanjem možnosti 

priključitve ter na prometno, komunalno infrastrukturo in čistilno napravo,
– s širitvijo se ohranja morfologija naselij krajinsko in arhitekturno prepoznavnosti ter tipologije naselij,
– nova območja se opredeljujejo na površinah, ki omogočajo funkcijsko in oblikovno nadgradnjo naselij,
– upoštevajo se značilnosti arhitekturne krajine Železniki, za katero je značilna sestavljenost iz posameznih gruč kot razložena 

vas, kjer so dominante ob naseljih, ali pa so to zaselki v pobočju,
– ohranjajo se kvalitetni pogledi na silhuete naselij, pogledi na strma pobočja Ratitovca, Dražgoške gore, Zg. in Sp. Sorico 

z zaselki in samotnimi kmetijami ter cerkvami ter na dominante znotraj naselij, cerkva in njihovih zvonikov, včasih poudarjenih z 
habitusom drevesa,

– varuje se rob naselij s sadovnjaki ali obvodno vegetacijo (zahodni rob Dolenje vasi, južni rob Selc, vzhodni rob Železnikov), 
varuje se rob naselij in njihova povezava z zaledjem.

(5) Razpršena poselitev se sanira s funkcionalnim zaokroževanjem in dopolnjevanjem. Nova razpršena gradnja ni dovoljena, 
ker ima negativne prostorske, socialne, družbene, ekonomske in okoljske posledice.

(6) Za zagotavljanje ohranjanja poselitve na območjih razpršene poselitve se:
– varuje in ohranja obstoječa območja poselitve,
– prepoveduje se vsakršno novo razpršeno gradnjo, ki ne služi neposrednim potrebam kmečkih gospodarstev, razvoju turizma 

ali dopolnilnih dejavnosti,
– rekonstrukcija, dozidava in nadzidava imajo prednost pred novogradnjami,
– Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
(7) Območja celovite prenove so:
– UR 895 Železniki – Trško naselje,
– UR 20385 Trojar – zaselek,
– UR 12111 Zgornje Danje – zaselek,
– UR12110 Zali Log – vas,
– UR 12109 Sorica – vas,
– UR 12108 Selca – vas,
– UR 12107 Ravne – zaselek,
– UR 20462 Spodnje Danje – vas,
– UR 12614 Zabrdo – zaselek.
(8) Razvoj občinskega središča se načrtuje na podlagi urbanističnega načrta.
Območja celovite prenove mesta Železniki:
– Kot območja celovite prenove Na Plavžu se predelijo območja starega jedra mesta Železniki, ki je z Odlokom o razglasitvi 

starega jedra Železnikov za urbanistični in kulturni spomenik valorizirano in razglašeno kot urbanistični in kulturni spomenik. 
Vsa načrtovanja in izvedbe posegov v tem prostoru morajo potekati v sodelovanju in pod nadzorom pristojnega zavoda. Za del 
Železnikov velja pogoj arheološkega nadzora.

– Vsa načrtovana dela – namembnosti in gradbeni posegi na prostoru širšega zavarovanega območja morajo upoštevati 
neposredno bližino urbanističnega spomenika in ne smejo na njega funkcionalno niti vizualno negativno vplivati.

– Potrebno je zagotoviti varstvo zgodovinskega značaja in vseh materialnih, kulturnih in zgodovinskih sestavin, ki naselje 
določajo in katerih ogrožanje bi prizadelo njegovo avtentičnost. Zlasti je pomemben zunanji kontekst, predvsem ohranjanje 
homogenosti in drugih skupinskih vrednot.

– Območja celovite prenove se določi z enotami urejanja prostora s podrobno namensko rabo CU za katere poleg splošnih 
veljajo tudi posebne določbe.

Območja notranjega razvoja mesta Železniki:
– Območje notranjega razvoje Železniki center je v pretežni meri namenjeno zagotavljanju površin, ki so v javnem interesu. 

Površine javnega interesa so dostopne vsem uporabnikom ne glede na funkcijo, merilo, program in lastništvo ter spodbujajo 
obstoječe, načrtovane ali prenovljene programe. So ogrodje za delovanje in percepcijo naselja.

– Na območje notranjega razvoja se formira jedro mestnega značaja z mestni trgom v osrednjem delu območja centralnih 
dejavnosti ob obstoječem objektu za šport in rekreacijo. Jedro občine se dopolnjuje z atraktivnimi centralnimi in družbenimi 
dejavnostmi, ki so enakomerno razporejene in dostopne.

– Objekt v katerem je trgovina, predvsem pa javni odprti prostor med obstoječimi objekti in regionalno cesto, se oblikovno, 
vsebinsko in programsko prenovi.

– Usmeritve za prenovo javne odprte površine v središči mesta Železniki:
– Na javne odprte površine se smiselno umešča prvine, ki zvišujejo kakovost bivanja v urbanem prostoru na način, da so 

vsem uporabnikom dostopne v najširšem pomenu torej: fizično, vizualno in simbolno.
– Na javnih odprtih površinah se za vse uporabnike in uporabniške skupine zagotavlja kompleksnost, pestrost in 

mnogoterost prostorov.
– Prostore naj se členi tako, da ponujajo tako zasebnost kot vključevanje v družabne dejavnosti.
– Z načinom oblikovanja naj se zagotavlja enotnost prostora, ki zvezno teče in je oblikovan tako, da enakovredno vključuje 

vse uporabnike, ne glede na način gibanja.
– Javne odprte površine naj se načrtuje in oblikuje tako, da se zagotavlja čim bolj enakomerno porazdelitev načinov uporab, 

in sicer: dolgotrajnejših aktivnih in pasivnih dejavnosti ter dejavnosti prehajanja skozi prostor.
– Dele javnih odprtih površin za potrebe posameznih dejavnosti se načrtuje tako, da se uporabe med seboj ne prekrivajo 

in ne izključujejo.
– Smiselno in premišljeno se ne puščajo, pač pa načrtujejo prazni prostori, ki naj jih zapolnijo pričakovani uporabniki ali 

skupine uporabnikov.
– Predvidenim ali želenim prevladujočim dejavnostim naj prav tako sledijo tudi oblikovalski prijemi tako prostora kot celote, 

kot tudi posameznih prvin v njem, z namenom privabljanja določenih skupin uporabnikov in s tem povezanih dejavnosti, naj se 
smiselno uporabljajo tudi oblikovalski vidiki urejanja prostora (barva, tekstura, oblike prostorskega reda …).
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– Prostor se načrtuje in oblikuje tako, da posamezni deli predstavljajo določena potencialna okolja oziroma prostore 
priložnosti za razvoj določene dejavnosti.

– Javne odprte površine naj bodo redno vzdrževane, s čimer se zagotavlja varnost in izogne neželenim vedenjem.
– Rešitev se lahko pridobi z urbanističnim, arhitekturnim in krajinsko-arhitekturnim natečajem.
Posamezna večja zaključena območja javnih in zelenih površin – območja zelenega sistema:
– Površine namenjenih javnemu dobrem obsegajo: območje za šport in rekreacijo, obvodni zeleni sistem, trški prostor 

mestnega značaja znotraj urbanega središča Železnikov, druge zelene površine s pešpotmi in kolesarskimi potmi, ter parkirišča.
– Obvodni prostor je potrebno v čim večji meri ohraniti nepozidan. Krajinske ureditve ob vodotokih se načrtuje sonaravno. 

Priporočljivo je urediti parkovno potezo vzdolž vodotoka, ki bi poleg sprehajanja vključevala še družabne vsebine in pester program 
aktivnosti v odprtem prostoru. Krajinska ureditev in zasaditev morata ohranjati prvine obvodne krajine in z ureditvami izboljšati 
stanje krajinske podobe. Za zasaditev je potrebno uporabiti avtohtone obvodne vrste. Izjema so objekti, ki so zaradi svoje funkcije 
neposredno vezani na vodo. Rešitev je priporočljivo pridobiti s krajinsko-arhitekturnim natečajem.

– Zasnova ureditve zelenih površin lahko obsegajo tudi kmetijska zemljišča in gozdove, kjer se primarna raba ohranja.

7. Usmeritve za razvoj v krajini

25. člen
(razvoj v krajini)

(1) Razvoj krajine prednostno zagotavlja:
– ohranjanje prepoznavnosti kakovosti krajine,
– izkoriščanje in vzdrževanje potenciala za sedanje in prihodnje dejavnosti v krajini,
– ohranitev naravnih prvin krajinske zgradbe in spontanosti naravnih procesov,
– varno, privlačno, kakovostno in prijetno bivalno okolje.
(2) Pri načrtovanju v krajini se upošteva:
– varstvo kulturne dediščine, ohranjanje kulturne krajine in kakovost prostorskih struktur, ki ohranjajo in vzpostavljajo 

prepoznavnost krajine,
– strukturno urejenost prostora, način povezave z naselbinsko dediščino v naseljih in zgodovinski razvoj območja,
– kulturni in simbolni pomen ter doživljajsko vrednost krajine, ki jo predstavljajo pestra kulturna krajina, arheološka, stavbna 

in naselbinska dediščina,
– izdelane raziskave s področja krajinskih, arhitekturnih in etnoloških regij ter ustrezni predpisi s področja varstva kulturne 

dediščine,
– varstvene režime za posamezna področja kulturne dediščine,
– ohranitev značilnega stika naselij in odprte krajine,
– ohraniti vidno privlačne dele krajine, vedute oziroma kvalitetne poglede na naselja oziroma njihove dele,
– na območju kulturne dediščine in spomenikov ter njihovih vplivnih območij se vzpodbuja dejavnosti, ki krepijo prepoznavnost 

območij kulturne dediščine.
(3) Zagotavlja se dolgoročni razvoj in ohranjanje obstoječih kmetijskih površin. Na območjih prepoznavnih kulturnih in 

simbolnih vrednosti kulturne krajine se ohranja obstoječo kmetijsko rabo in strukturo.
(4) Pri posegih v gozd in gozdni prostor je potrebno upoštevati tipološke značilnosti krajine ter zagotavljati ohranitev 

ekološkega ravnovesja, značilnosti razporeditve gozdnih mas v prostoru in značilnosti obstoječega gozdnega roba.
(5) Z vidika varovanja voda ter vodnega in obvodnega prostora so načrtovani ukrepi in usmeritve, ki omogočajo trajnejšo 

rešitev kakovosti vode:
– obstoječe vodne vire se varuje pred onesnaženjem,
– sanira se neprimerno utrjene vodotoke,
– ureja in vzdržuje se hudournike,
– varuje se podzemne vode,
– zagotavlja se dolgoročne in trajne protierozijske ukrepe,
– pri aktivnostih za izboljšanje stanja voda se upošteva čezmejni vpliv.
(6) Ohranja se značilna podoba kulturne krajine; posebej se varujejo kmetijske površine s kozolci.

26. člen
(območja potencialnih naravnih in drugih nesreč)

(1) V Občini Železniki so območja potencialnih naravnih nesreč zlasti območja, ki so ogrožena zaradi poplav, hudournikov, 
plazov in erozije. Poplavna ogroženost poselitvenih območij je največja v Železnikih. Hudourniški pritoki Selške Sore najbolj 
ogrožajo infrastrukturne objekte, predvsem ceste (Davščica) in javni vodovod za Železnike (Plenšak). Zemeljski plazovi in erozijska 
območja so evidentirani na območju celotne občine. Na teh območjih je treba zagotoviti varne življenjske razmere s sanacijo žarišč 
naravnih procesov in omejevanjem razvoja sorazmerno glede na izrazitost in pogostost naravnih procesov, ki lahko ogrožajo 
človekovo življenje ali njegove materialne dobrine.

(2) Na poplavnih, erozijskih in plazovitih območjih se omejuje načrtovanje prostorskih ureditev oziroma dejavnosti, ki lahko 
te procese sprožijo.

(3) Območja, kjer ni bivališč ali ekonomsko učinkovitih gospodarskih dejavnosti, se prepuščajo naravni dinamiki.
(4) Na območjih vodo deficitarnosti in suše se ne umešča novih dejavnosti, ki povečujejo porabo vode in s tem prizadenejo 

oskrbo s pitno vodo ter ogrozijo bogatenje podtalnice ali izvirov in minimalni pretok vodotokov. Obstoječe dejavnosti je potrebno 
prilagoditi tako, da je poraba vode čim manjša.

(5) Skladno z načrtom zaščite in reševanja v Občini Železniki so na območju občine določeni naslednji objekti oziroma 
območja, pomembna s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:

– lokacije siren, namenjenih obveščanju javnosti v primeru naravnih in drugih nesreč: Gasilski dom Selca, Sorica, Rudno, 
Zali Log, v objektu podjetja Alples, Domel, Dom oprema, osnovne šole v Dražgošah in v Davči, nekdanjega gasilskega doma v 
Železnikih,

– sanitetna sprejemališča, zbirna mesta za reševalne ekipe, zbirna mesta za materialno pomoč in zbirna mesta tuje pomoči: 
Kulturni dom Železniki in osnovna šola Železniki,

– heliodrom: Studeno, Rudensko polje in tudi Primčev log,
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– pokopališča: Davča, Dražgoše, Selca, Sorica, Zali Log, Železniki, ter pokopališča za pokop večjega števila ljudi na 
obstoječih pokopališčih v Železnikih in Selcih,

– pokopališča za živali: Bukovško polje,
– deponija ruševin: odlagališče gradbenih odpadkov pri Naklem,
– zbirna mesta za gradbeno mehanizacijo: prostor ob občinski upravi,
– lokacija za postavitev zasilnih bivališč: Športni park Rovn,
– dekontaminacijska postaja: območje podjetij Alples, Domel in OŠ Železniki.

8. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

27. člen
(določitev namenske rabe zemljišč)

V izvedbenem delu OPN se določijo območja naslednjih osnovnih namenskih rab zemljišč:
– stavbna zemljišča,
– kmetijska zemljišča,
– gozdna zemljišča,
– vodna zemljišča,
– druga zemljišča.

III. IZVEDBENI DEL

28. člen
(enote urejanja prostora)

(1) Celotno območje Občine Železniki je razdeljeno na enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP), ki obsegajo naselje 
ali del naselja ali del odprtega prostora. Za posamezno enoto EUP je določena namenska raba in prostorski izvedbeni pogoji.

(2) EUP so označene s črkovno oznako naselja tekočo številko EUP. Manjša območja znotraj EUP so označena s črkovno 
oznako in tekočo številko EUP s poddelilko.

Št. 
naselja Naselje EUP Raba Način 

urejanja

1 Davča DAV01-01 LN PIP

1 Davča DAV01-K A,CD(c),CD(i),E,G,K1,K2,IP,IG,PC,VC PIP

1 Davča DAV01-S/01 BT PIP

1 Davča DAV01-S/02 BT PIP

1 Davča DAV01-S/03 BT PIP

1 Davča DAV01-S/04 BT PIP

1 Davča DAV01-S/05 A, BT, K1, K2, G, PC, PO, VI PIP

2 Dolenja vas DOV02-01 SK PIP

2 Dolenja vas DOV02-02 SK, IG PIP

2 Dolenja vas DOV02-03 SSe(s) PIP

2 Dolenja vas DOV02-04 SSe(s) PIP

2 Dolenja vas DOV02-05 SSe(s) PIP

2 Dolenja vas DOV02-06 SSe(s) PIP

2 Dolenja vas DOV02-07 O PIP

2 Dolenja vas DOV02-08 IG PIP

2 Dolenja vas DOV02-09 CD(c) PIP

2 Dolenja vas DOV02-10 ZS PIP

2 Dolenja vas DOV02-12 K1 PIP

2 Dolenja vas DOV02-K A, G, K1, K2, PC, VC PIP

3 Dražgoše DRA03-01 SK PIP

3 Dražgoše DRA03-02 SK PIP

3 Dražgoše DRA03-03 SK PIP

3 Dražgoše DRA03-04 SSe(s) OPPN

3 Dražgoše DRA03-05 SK PIP

3 Dražgoše DRA03-06 SK PIP

3 Dražgoše DRA03-07 SK PIP

3 Dražgoše DRA03-K A,BT,CD(c),G,K1,K2,PC,ZK,ZP,ZS PIP
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Št. 
naselja Naselje EUP Raba Način 

urejanja

3 Dražgoše DRA03-S/01 A PIP

3 Dražgoše DRA03-S/02 G, K1 PIP

4 Golica GOL04-01 SK PIP

4 Golica GOL04-02 LN PIP

4 Golica GOL04-K A, CD(c), G, K1, K2, T PIP

5 Kališe KAL05-01 SK PIP

5 Kališe KAL05-K A, CD(c), G, K1, K2 PIP

6 Martinj vrh MAV06-01 LN PIP

6 Martinj vrh MAV06-K A, E, G, K1, K2 PIP

7 Ojstri vrh OJV07-01 SK PIP

7 Ojstri vrh OJV07-K A, G, K1, K2 PIP

8 Osojnik OSO08-K A, G, K1, K2 PIP

9 Podlonk POD09-01 SK PIP

9 Podlonk POD09-02 SK PIP

9 Podlonk POD09-K A, G, K1, K2 PIP

10 Podporezen PRZ10-K A, G, K2, PC, VC PIP

11 Potok POT11-01 SK PIP

11 Potok POT11-02 LN PIP

11 Potok POT11-K A, E, G, K1, K2, PC PIP

12 Prtovč PRT12-01 SK PIP

12 Prtovč PRT12-K A, CD(c), G, K1, K2 PIP

13 Ravne RAV13-01 SK PIP

13 Ravne RAV13-K A, G, K1, K2 PIP

14 Rudno RUD14-01 SK PIP

14 Rudno RUD14-02 IK PIP

14 Rudno RUD14-K A, E, G, K1, K2, O, PC, PO PIP

14 Rudno RUD14-S/1 ZS PIP

14 Rudno RUD14-S/2 G, K1, K2, PO PIP

15 Selca SEL15-01 SK PIP

15 Selca SEL15-02 SSe(s) PIP

15 Selca SEL15-03 CD(i) PIP

15 Selca SEL15-04 SK PIP

15 Selca SEL15-05 SK PIP

15 Selca SEL15-06 SK PIP

15 Selca SEL15-07 SSe(s) PIP

15 Selca SEL15-08 SB PIP

15 Selca SEL15-09 ZK PIP

15 Selca SEL15-10 IP PIP

15 Selca SEL15-11 ZS PIP

15 Selca SEL15-12 SSe(s) OPPN

15 Selca SEL15-13 CU PIP

15 Selca SEL15-K A, G. K1, K2, PC, VC PIP

16 Lajše LAJ16-01 SK PIP

16 Lajše LAJ16-02 SK PIP

16 Lajše LAJ16-K A, CD(c), G, K1, K2, PC PIP

17 Smoleva SMO17-01 SK PIP

17 Smoleva SMO17-K A, G, K1, K2, IG PIP

18 Sp. Sorica SPS18-01 SK PIP
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Št. 
naselja Naselje EUP Raba Način 

urejanja

18 Sp. Sorica SPS18-02 SK PIP

18 Sp. Sorica SPS18-03 SK PIP

18 Sp. Sorica SPS18-04 SK PIP

18 Sp. Sorica SPS18-05 CD(c) PIP

18 Sp. Sorica SPS18-K A, G, K1, K2, O, PC, VC PIP

19 Sp. Danje SPD19-01 SK PIP

19 Sp. Danje SPD19-02 SK PIP

19 Sp. Danje SPD19-K A, CD(c), G, K1, K2, O, PIP

20 Studeno STU20-01 SK PIP

20 Studeno STU20-02 SSe(s) PIP

20 Studeno STU20-03 SK PIP

20 Studeno STU20-04 O PIP

20 Studeno STU20-K G, K1, K2, PC, VC PIP

21 Topolje TOP21-01 SK PIP

21 Topolje TOP21-K A, G, K1, K2, IG PIP

22 Torka TOR22-01 SK PIP

22 Torka TOR22-K A, G, K1, K2 PIP

23 Zabrdo ZBD23-01 SK PIP

23 Zabrdo ZBD23-K A, G, K2 PIP

24 Zabrekve ZAB24-01 SK PIP

24 Zabrekve ZAB24-02 LN PIP

24 Zabrekve ZAB24-K A, CD(c), E, G, K1, K2 PIP

25 Zala ZAL25-01 LN PIP

25 Zala ZAL25-K A, G, K2 PIP

26 Zali Log ZIL26-01 SK PIP

26 Zali Log ZIL26-02 ZS PIP

26 Zali Log ZIL26-03 SK PIP

26 Zali Log ZIL26-K A, CD(c), G, K1, K2, O, PC, SP, VC PIP

27 Zg. Sorica ZGS27-01 SK PIP

27 Zg. Sorica ZGS27-02 SK PIP

27 Zg. Sorica ZGS27-03 SK PIP

27 Zg. Sorica ZGS27-04 SK PIP

27 Zg. Sorica ZGS27-05 LN PIP

27 Zg. Sorica ZGS27-K A, E, G, K1, K2, O, PC, SP, VC PIP

27 Zg. Sorica ZGS27-S/1 BT PIP

27 Zg. Sorica ZGS27-S/2 A, BT, G, K1, K2, PC, PO, VI, O PIP

28 Zg. Danje ZGD28-01 SK PIP

28 Zg. Danje ZGD28-K A, G, K1, K2 PIP

29 Železniki ŽEL29-01 CU OPPN/PIP

29 Železniki ŽEL29-02 CU OPPN/PIP

29 Železniki ŽEL29-03 CU PIP

29 Železniki ŽEL29-04 CU PIP

29 Železniki ŽEL29-05 ZK, SSe(s) OPPN

29 Železniki ŽEL29-06 SSv(s) PIP

29 Železniki ŽEL29-07 CU OPPN

29 Železniki ŽEL29-08 CD(i) PIP

29 Železniki ŽEL29-09 BC PIP

29 Železniki ŽEL29-10 SSv(s) PIP
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Št. 
naselja Naselje EUP Raba Način 

urejanja

29 Železniki ŽEL29-11 SSe(s) PIP

29 Železniki ŽEL29-12 SSe(s) PIP

29 Železniki ŽEL29-13 SSe(s) PIP

29 Železniki ŽEL29-14 SSe(b) PIP

29 Železniki ŽEL29-15 SSe(s) PIP

29 Železniki ŽEL29-16 SSe(b) PIP

29 Železniki ŽEL29-17 SSe(b) PIP

29 Železniki ŽEL29-18 SSe(s) PIP

29 Železniki ŽEL29-19 SSe(s) OPPN

29 Železniki ŽEL29-20 SSe(s), SK PIP

29 Železniki ŽEL29-21 SSe(s) PIP

29 Železniki ŽEL29-22 SSe(s) PIP

29 Železniki ŽEL29-23 SSe(s) PIP

29 Železniki ŽEL29-24 SSe(s) PIP

29 Železniki ŽEL29-25 SSe(s) PIP

29 Železniki ŽEL29-26 SSe(s) OPPN

29 Železniki ŽEL29-27 SSe(s) PIP

29 Železniki ŽEL29-28 E PIP

29 Železniki ŽEL29-29 IP PIP

29 Železniki ŽEL29-30 IP PIP

29 Železniki ŽEL29-31 IP PIP

29 Železniki ŽEL29-32 IP PIP

29 Železniki ŽEL29-33 IP PIP

29 Železniki ŽEL29-34 SK PIP

29 Železniki ŽEL29-36 ZS PIP

29 Železniki ŽEL29-K A, G, K1, K2, O, PC, VC PIP

9. Območja namenske rabe prostora

29. člen
(namenska raba prostora)

(1) OPN za celotno območje Občine Železniki določa območja osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora. Območja 
namenske rabe so določena gleda na fizične lastnosti in predvideno rabo prostora.

(2) V EUP je podrobnejša namenska raba določena na podlagi pretežne rabe prostora; v mestu Železniki pa na podlagi UN.

30. člen
(vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora)

I. Območja stavbnih zemljišč so razdeljena na naslednja območja ali površine podrobnejše namenske rabe:

S območja stanovanj
so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim in se delijo na:

SSe(b) stanovanjske površine
eno- in dvostanovanjskih stavb (v nizu) namenjene bivanju brez spremljajočih dejavnosti 

SSe(s) stanovanjske površine
eno- in dvostanovanjskih stavb namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi

SSv(s) stanovanjske površine
večstanovanjskih stavb namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi

SB
stanovanjske površine za posebne namene
so namenjene občasnemu ali stalnemu bivanju različnih skupin prebivalstva (otrok, ostarelih, študentov in drugih 
socialnih skupin)

SK površine podeželskega naselja
so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju 
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SP površine počitniških hiš, ki so namenjene za počitek

C območja centralnih dejavnosti
namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju in se delijo na:

CU
osrednja območja centralnih dejavnosti
kot so območja historičnega ali novih jeder, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, 
upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje

CD(i) druga območja centralnih dejavnosti
ki so namenjene izobraževanju

CD(c) druga območja centralnih dejavnosti
ki so namenjena opravljanju verskih obredov

I
območja proizvodnih dejavnosti
pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim 
in se delijo na:

IP površine za industrijo
ki so namenjene industrijskim dejavnostim trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim

IG gospodarske cone
ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim

IK površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
ki so namenjene kmetijskim stavbam za intenzivno pridelavo rastlin ali rejo živali

B posebna območja
so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, nakupovalna središča in podobno in se delijo na:

BT površine za turizem
so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev

BC športni centri
so športne površine in objekti namenjeni športnim aktivnostim in športnim prireditvam

Z
območja zelenih površin
namenjena preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem in izboljšavi kakovosti bivanja 
in se delijo na:

ZS površine za oddih, rekreacijo in šport
ki so namenjene oddihu rekreaciji in športu na prostem

ZP parki
kot urejena območja odprtega prostora v naselju

ZK Pokopališča
ki so namenjena površinam za pokop in spominu na umrle

P območja prometne infrastrukture
namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja prometa in se delijo na:

PC površine cest

PO ostale prometne površine
ki so namenjene objektom transportne infrastrukture ter objektom in napravam za odvijanje prometa 

T območja komunikacijske infrastrukture
namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja telekomunikacij.

E območja energetske infrastrukture
namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja energetike

O
območja okoljske infrastrukture
namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter 
ravnanja z odpadki
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A

površine razpršene poselitve
kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini, nizke gostote pozidave, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, 
razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij (manjša 
gručasta naselja)

█ razpršena gradnja
kot zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč (informacija o dejanskem stanju).

II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ so razdeljena na naslednja območja podrobnejše namenske rabe:

K1 površine najboljših kmetijskih zemljišč

K2 površine drugih kmetijskih zemljišč

III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ so razdeljena na naslednja območja podrobnejše namenske rabe:

G
območja gozdov
kot zemljišča porasla z gozdnim drevjem, zemljišča namenjena gojenju in ekonomskemu izkoriščanju gozdov ter 
zemljišča v zaraščanju, ki so v skladu z Zakonom z gozdovih določene kot gozd.

IV. OBMOČJA VODA so razdeljena na naslednja območja podrobnejše namenske rabe:

V območja površinskih voda
namenjena za izvajanje dejavnosti s področja rabe voda in se delijo na:

VC celinske vode

VI območja vodne infrastrukture
namenjena vodnim zemljiščem površinskih voda in vodnim objektom, kot so pregrade, jezovi in podobno

V. DRUGA ZEMLJIŠČA so razdeljena na naslednja območja podrobnejše namenske rabe:

L območja mineralnih surovin
namenjena za izvajanje dejavnosti s področja izkoriščanja mineralnih surovin 

LN površine nadzemnega pridobivalnega prostora

10. Prostorski izvedbeni pogoji

10.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti, vrste posegov v prostor in dopustnih gradenj

10.1.1. Dopustne vrste objektov glede na namen, možnost spremembe namembnosti objektov  
ter vrste nezahtevnih in enostavnih objektov

31. člen
(vrste objektov glede na namen na celotnem območju OPN)

10.1.1.1. Na celotnem območju OPN
(1) Na celotnem območju OPN so dopustne:
– gradnja novih objektov in ureditev, dozidave, nadzidave v skladu z dopustnimi vrstami objektov glede na namen,
– rekonstrukcije in vzdrževalna dela zakonito zgrajenih stavb,
– spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov, pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z dovoljeno 

namembnostjo objektov v posamezni EUP,
– odstranitve objektov,
– agrarne operacije po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča,
– objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, jezovi, hudourniške pregrade in objekti za zaščito pred poplavami, 

mostovi, brvi, javne poti ter objekti oziroma omrežja gospodarske javne infrastrukture (tudi dovozne poti do objektov), objekti 
grajenega javnega dobra za katere ni predvidena priprava OPPN ali državnega prostorskega načrta,

– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, vodnega gospodarstva in zvez ter ostalih infrastrukturnih 
naprav je dovoljena v vseh območjih urejanja v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,

– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s PRILOGO 1 tega akta.
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(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena velja, da na območjih varovanih po predpisih s področja varstva 
kulturne dediščine so dopustne naslednje gradnje:

– vzdrževalna dela,
– rekonstrukcija objekta, ki je v skladu z varstvenim režimom, ki velja za ta objekt,
– gradnje novih objektov (zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih), dozidave ali nadzidave novega objekta k 

obstoječemu objektu in drugi dopustni posegi določeni s tem odlokom, so na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne 
dediščine dopustni le izjemoma, kadar ni mogoče zagotoviti primernejše lokacije ali v primeru dozidave in nadzidave objekta ali 
drugega dopustnega posega, ni možno najti druge rešitve, pri čemer gradnja ali poseg ne sme spreminjati lastnosti zaradi katerih je 
območje pridobilo status območja varovanega po predpisih s področja varstva kulturne dediščine in je ta gradnja ali poseg skladen 
s prostorskimi izvedbenimi pogoji varstva, ki veljajo za ta objekt ali območje,

– odstranitev objekta ali delov objekta kulturne dediščine ni dopustna, razen pod pogoji kot jih določajo predpisi s področja 
varovanja kulturne dediščine. Novogradnja objekta na mestu prej odstranjenega objekta ali dela objekta kulturne dediščine mora 
glede velikosti in drugih urbanističnih elementov upoštevati usmeritve kot jih določi pristojna javna služba ali so določeni v soglasju 
za raziskavo in odstranitev dediščine.

32. člen
(vrste objektov glede na namen na stavbnih zemljiščih)

10.1.1.2. SS e (b) – stanovanjske površine eno in dvostanovanjskih stavb namenjene bivanju brez spremljajočih dejavnosti
(1) Na stanovanjskih površinah eno in dvostanovanjskih stavb namenjenih bivanju brez spremljajočih dejavnosti so dopustne:
– eno in dvostanovanjske stavbe, večnamenske stavbe (stanovanja, storitve) pod pogojem, da je več kot 80% uporabne 

površine stavbe namenjene stanovanjem, garažne stavbe in parkirišča, otroška igrišča, trgi, parki in zelenice.
10.1.1.3. SS e (s) – stanovanjske površine eno in dvostanovanjskih stavb namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi
(2) Na stanovanjskih površinah eno in dvostanovanjskih stavb namenjenih bivanju s spremljajočimi dejavnostmi so 

dopustne:
– eno in dvostanovanjske stavbe, gostinske stavbe, upravne in pisarniške stavbe, stavbe splošnega družbenega pomena, 

trgovske in druge stavbe za storitvene, obrtne dejavnosti (npr. žage, skladišča), ki prekomerno ne obremenjujejo okolja, garažne 
stavbe, parkirišča, ter večnamenske stavbe,

– nestanovanjske stavbe in stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij, če gre za posege na obstoječih kmetijah,
– otroška igrišča, trgi, parki in zelenice.
10.1.1.4. SS v (s) – stanovanjske površine večstanovanjskih stavb namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi
(3) Na stanovanjskih površinah večstanovanjskih stavb namenjenih bivanju s spremljajočimi dejavnostmi so dopustne:
– večstanovanjske stavbe, gostinske stavbe upravne in pisarniške stavbe, stavbe splošnega družbenega pomena, trgovske in 

druge stavbe za storitvene, obrtne dejavnosti, ki prekomerno ne obremenjujejo okolja, garažne stavbe, parkirišča, ter večnamenske 
stavbe pod pogojem, da je namembnost posameznih delov stavb skladna z namembnostjo stavb iz te alineje,

– otroška igrišča, trgi, parki in zelenice.
10.1.1.5. SB – stanovanjske površine za posebne namene
(4) Na stanovanjskih površinah za posebne namene so dopustni:
– dom za starejše občane, socialno-varstveni zavodi in druge nastanitvene stavbe ter eno namenske ali večnamenske 

spremljajoče stavbe, ki služijo tej dejavnosti, garažne stavbe, parkirišča, trgi, parki in zelenice.
10.1.1.6. SK – površine podeželskih naselij in kmetij
(5) Na površinah podeželskih naselij in kmetij so dopustne:
– stanovanjske stavbe, nestanovanjske stavbe, stavbe za dopolnilno dejavnost kmetij, večnamenske stavbe, gostinske 

stavbe namenjene turizmu in nastavitvam, pisarniške stavbe, stavbe splošnega družbenega pomena (tudi šole), trgovske stavbe, 
stavbe za storitvene in proizvodno obrtne dejavnosti (npr. žage, skladišča …), ki prekomerno ne obremenjujejo okolja, stavbe za 
opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe, garažne stavbe in parkirišča,

– otroška igrišča, trgi, parki in zelenice.
10.1.1.7. SP – površine počitniških hiš
(6) Na površinah počitniških hiš so dopustne:
– počitniške hiše s parkiriščem.
10.1.1.8. CU – osrednja območja centralnih dejavnosti
(7) Na osrednjih območjih centralnih dejavnosti so dopustne:
– trgovske, gostinske, hotel, apartmaji, proizvodne, obrtne, oskrbne, storitvene, gasilske, upravne in pisarniške stavbe, stavbe 

namenjene izobraževanju, otroškemu varstvu, znanstveno raziskovalnemu delu, zdravstvu, kulturi in razvedrilu, opravljanju verskih 
obredov, stanovanjske stavbe, večnamenske stavbe, bencinski servisi, garažne stavbe, parkirišča, otroška igrišča, trgi, parki in 
zelenice,

– nestanovanjske stavbe,
– stavbe splošnega družbenega pomena.
10.1.1.9. CD(i) – druga območja centralnih dejavnosti namenjena izobraževanju
(8) Na drugih območjih centralnih dejavnosti namenjenih izobraževanju so dopustne:
– stavbe namenjene izobraževanju in znanstvenoraziskovalnemu delu, s spremljajočimi objekti (tudi vrtec), ki služijo tej 

dejavnosti, garažne stavbe, parkirišča, otroška igrišča, trgi in zelenice.
10.1.1.10. CD(c) – druga območja centralnih dejavnosti namenjena opravljanju verskih dejavnosti
(9) Na drugih območjih centralnih dejavnosti namenjenih opravljanju verskih dejavnosti so dopustne:
– stavbe namenjene opravljanju verskih obredov, s spremljajočimi objekti, ki služijo tej dejavnosti (tudi stavbe za bivanje), 

pokopališke stavbe, parkirišča, parki in zelenice.
10.1.1.11. IP – površine za industrijo
(10) Na površinah za industrijo so dopustne:
– stavbe namenjene industriji, proizvodnji, obrti, skladiščenju in servisom, energetski objekti, objekti za ravnanje z odpadki 

ter spremljajoči objekti, ki služijo tem dejavnostim (upravni prostori, trgovine lastnih proizvodov, okrepčevalnice, prometni terminali, 
bencinski servisi), avtopralnice, garažne stavbe, gasilski dom, parkirišča in zelenice.



Stran 4978 / Št. 41 / 13. 5. 2013 Uradni list Republike Slovenije

10.1.1.12. IG – gospodarske cone
(11) V gospodarskih conah so dopustne:
– stavbe namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim, servisnim in proizvodnim dejavnostim, 

nestanovanjske stavbe, večnamenske stavbe pod pogojem, da je pretežna namembnost posameznih delov stavb skladna z 
namembnostjo stavb iz te alineje, energetski objekti, bencinski servisi, žage, ter spremljajoči objekti, ki služijo tem dejavnostim, 
garažne stavbe, parkirišča in zelenice.

10.1.1.13. IK – površine z objekti s kmetijsko proizvodnjo
(12) Na površinah z objekti s kmetijsko proizvodnjo so dopustne:
– ribiški dom z gostinsko ponudbo in parkiriščem, ribniki, kmetijske stavbe namenjene za intenzivno pridelavo rastlin in rejo 

živali s spremljajočimi objekti, ki služijo tem dejavnostim.
10.1.1.14. BT – površine za turizem
(13) Na površinah za turizem so dopustne:
– gostinske stavbe namenjene turizmu in nastanitvam stavbam s spremljajočimi dejavnostmi rekreacije, trgovine, storitev,
– večnamenske stavbe pod pogojem, da je namembnost posameznih delov stavb skladna z namembnostjo stavb iz te alineje,
– smučišča in žičniške naprave, stavbe žičniških in vlečniških naprav ter športna igrišča trgi in parki,
– apartmaji,
– parkirišče.
10.1.1.15. BC – površine za športne centre
(14) Na površinah za športne centre so dopustne:
– športne dvorane, športna igrišča, tribune in drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas ter objekti, 

ki služijo tej dejavnosti (garderobe, sanitarije, tehnični objekti, gostinstvo in storitvena obrt za šport ter rekreacijo in večnamenske 
stavbe pod pogojem, da je namembnost posameznih delov stavb skladna z namembnostjo stavb iz te alineje, otroška igrišča, 
parki in zelenice,

– garažne stavbe, parkirišča.
10.1.1.16. ZS – površine za oddih rekreacijo in šport
(15) Na površinah za oddih, rekreacijo in šport so dopustne:
– športna igrišča, smučišča, žičniške naprave in ureditev drugih površin namenjenih oddihu, rekreaciji in športu na prostem ter 

spremljajočih objektov, ki služijo tej dejavnosti (gostinstvo, pisarne, garderobe, sanitarije, garažne stavbe, parkirišča in podobno),
– otroška igrišča, trgi, parki in zelenice,
– na območjih smučišč se izven zimske sezone ta zemljišča uporablja za primarno kmetijsko rabo.
10.1.1.17. ZP – parki
(16) V parkih so dopustne:
– kulturni spomeniki, drugi objekti za prosti čas, parkovne ureditve in ureditve drugih javnih zelenih površin s sprehajalnimi 

potmi, spomeniki in drugimi objekti krajinske arhitekture ter zasaditve,
– parkirišča.
10.1.1.18. ZK – pokopališča
(17) Na pokopališčih so dopustne:
– ureditev površin namenjenih pokopu in spominu na umrle, pokopališke stavbe s spremljajočimi objekti, ki služijo tej 

dejavnosti, stavbe za opravljanje verskih obredov, parkirišča in zelenice,
– parkirišča.
10.1.1.19. PC – površine cest
(18) Na površinah cest so dopustne:
– občinske in državne ceste ter spremljajoči objekti in naprave prometne infrastrukture,
10.1.1.20. PO – ostale prometne površine
(19) Na ostalih prometnih površinah so dopustne:
– stavbe za promet, objekti in površine za mirujoči promet, večnamenske stavbe in spremljajoči objekti prometne infrastrukture.
10.1.1.21. T – območja telekomunikacijske infrastrukture:
(20) Na območjih telekomunikacijske infrastrukture so dopustni:
– objekti in naprave telekomunikacijske infrastrukture.
10.1.1.22. E – območja energetske infrastrukture
(21) Na območjih energetske infrastrukture so dopustne:
– objekti in naprave energetske infrastrukture, male hidroelektrarne in objekti za telekomunikacijsko opremo, parkirišče.
10.1.1.23. O – območja okoljske infrastrukture
(22) Na območjih okoljske infrastrukture so dopustne:
– objekti in naprave s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki, parkirišče.
10.1.1.24. A – površine razpršene poselitve
(23) Na površinah razpršene poselitve so dopustne:
– eno in dvostanovanjske stavbe,
– nestanovanjske stavbe,
– stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij,
– poslovne, storitvene in obrtne stavbe (npr. žage, skladišča ...)
– gostinske stavbe,
– stavbe namenjene zavetiščem ter planinske, lovske, ribiške, taborniške in druge koče z manjšimi okrepčevalnicami,
– parkirišča.
10.1.1.25. " – stavbišča razpršene gradnje
(24) Na stavbiščih razpršene gradnje so dopustne:
– vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave zakonito zgrajenih objektov, kadar gre za izboljšanje bivalnega 

standarda v teh objektih, ne pa za dodajanje novih stanovanjskih enot ali za vnos novih dejavnosti. Dozidave in parkirišče k objektu 
je dopustno le na tistih zemljiščih, ki so v izdanih upravnih dovoljenjih opredeljena kot zemljišča, ki pripadajo obstoječemu objektu 
oziroma skladno s (25) odstavkom,

– legalizacije objektov, če so le-ti zavedeni v namenski rabi, ki jo določa predmetni odlok.
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(25) V primeru, da v upravnem dovoljenju zemljišče, ki pripada obstoječemu objektu ni bilo določeno, se za površino 
namenjeno gradnji šteje površina stavbišča obstoječega objekta pomnožena s faktorjem 3,5.

33. člen
(gradnje in ureditve na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih)

10.1.1.26. K1 in K2 – kmetijska zemljišča
(26) Na območjih kmetijskih zemljišč so dopustne še:
– agrarne operacije po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča, sanacije nelegalnih peskokopov, gramoznic in odlagališč 

odpadkov v osnovno namensko rabo, vodnogospodarske ureditve obstoječih strug, potokov in hudournikov in vodnogospodarske 
ureditve za ribogojnice, objekti za zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah,

– smučarske tekaške proge.
(27) Vsi posegi na kmetijska zemljišča so dovoljeni le pod pogojem, da investitor pridobi predhodno pozitivno mnenje 

kmetijsko svetovalne službe.
10.1.1.27. G – gozdne površine
(28) Na območjih gozdnih zemljišč so dopustne še:
– posegi v skladu z gozdnogospodarskimi načrti, sanacije degradiranega prostora, sanacije nelegalnih peskokopov, gramoznic 

in odlagališč odpadkov v osnovno namensko rabo, krčitve gozdov na podlagi Zakona o gozdovih, objekti za zaščito in reševanje 
v naravnih in drugih nesrečah in vodnogospodarske ureditve obstoječih strug, potokov in hudournikov,

– smučarske tekaške proge.
– Vsi posegi na gozdna zemljišča so dovoljeni le pod pogojem, da investitor pridobi predhodno pozitivno mnenje zavoda za 

gozdove.
10.1.1.28. VI – območja vodne infrastrukture
(29) Na območjih vodne infrastrukture so dopustne še:
– visokovodni nasipi, zadrževalniki, zbiralniki (umetno jezero za zasneževanje), in objekti za varstvo pred škodljivim 

delovanjem voda na ogroženih območjih.
10.1.1.29. LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora
(30) Na površinah nadzemnega pridobivalnega prostora so dopustni še:
– objekti in naprave za pridobivanje mineralnih surovin s spremljajočimi objekti.
10.1.1.30. Na priobalnih in vodnih zemljiščih so dopustne še:
– gradnja na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljena, razen v primerih, ki jih določajo predpisi o vodah. Nezahtevni 

in enostavni objekti ter začasni objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam se lahko izvedejo samo na podlagi 
vodnega soglasja, kot to določa predpis o vodah,

– na območjih vodne infrastrukture so dopustni objekti, ki se štejejo za vodno infrastrukturo kot to določajo predpisi o vodah,
– za obstoječe zakonito zgrajene objekte in naprave na vodnem ali priobalnem zemljišču so dovoljene rekonstrukcije, 

spremembe namembnosti in gradnje na mestu prej odstranjenih objektov, če se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska 
ogroženost, se s tem ne poslabšuje stanja voda, je omogočeno izvajanje javnih služb, se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe 
voda, to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost do meje vodnega 
zemljišča ne zmanjšuje.

10.2. Prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov

34. člen
(odmiki stavb)

10.2.1. Odmiki objektov
(1) Nove stavbe in dozidani deli morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 2,5 m, nezahtevni in enostavni 

objekti pa najmanj 1,5 m pod pogojem, da medsebojni odmik objektov ne bo škodljivo vplival na bivalne pogoje sosednjih parcel. 
Manjši odmik je dopusten, če to dopuščajo sanitarni in požarno varstveni predpisi, pri tem ni motena sosednja posest in s tem 
pisno soglaša mejaš.

(2) Za odmik objekta od parcelne meje sosednjih zemljišč se šteje najkrajša razdalja med najbolj izpostavljeno točko objekta 
in parcelno mejo.

(3) Pri določitvi lege stavbe je potrebno slediti funkciji in legi stavb glede na tipologijo urbanističnega oblikovanja v EUP.
(4) Ograje (razen ograj ob javnih cestah) so lahko postavijo na mejo zemljiških parcel, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo 

o tem pisno sporazumejo.
(5) Nove stavbe, nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od cestnega telesa javnih cest oddaljene najmanj 5,0 m, oziroma 

v skladu s cestno-prometnimi predpisi. Odstopanje od teh določil je možno le v soglasju z upravljavci cest.
(6) V območjih naselbinske dediščine se ohranja značilno obstoječo naselbinsko zasnovo (parcelacijo) in druge varovane 

elemente (lega objektov, odmiki od sosednjih zemljišč, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom). 
Pozicija objektov na parceli mora biti v območjih naselbinske dediščine skladna z zazidalno strukturo naselja. Regulacijske črte v 
območjih naselbinske dediščine morajo slediti obstoječim.

(7) Objekti naj se od gozdnega roba umaknejo skladno s pogoji pristojnega upravljavca. Umeščeni naj bodo tako, da 
zagotavljajo neoviran dostop do gozdnega zaledja.

10.3. Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in zmogljivosti objektov ali prostorskih ureditev

10.3.1. Tlorisni in višinski gabariti splošno

35. člen
(tlorisni in višinski gabarit objektov)

(1) Tlorisni gabariti stavb se določijo glede na namen posamezne stavbe in so odvisni od velikosti parcele namenjeni gradnji 
oziroma dopustnega faktorja zazidanosti in minimalno zahtevanih zelenih površin.



Stran 4980 / Št. 41 / 13. 5. 2013 Uradni list Republike Slovenije

(2) Dopustni višinski gabariti izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja ali dela naselja in so 
določeni v poglavju 10.4.3. tega odloka.

36. člen
(faktor zazidanosti in delež zelenih površin)

(1) Faktor zazidanosti in delež zelenih površin je za posamezna območja določen glede na vrsto namenske rabe ali glede 
na tip naselja.

10.3.1.1. FZ, ZP
(2) Na območju stavbnih zemljišč so določeni:

Maksimalni faktor zazidanosti parcele (FZ) Minimalni delež zelenih površin (ZP)

SS 0,40 20%

SB 0,40 10%

SK 0,40 20%

SP 0,30 20%

Za območja A, B, C, I, P in stara vaška jedra, kmetije in območja, ki niso navedena, faktor zazidanosti in minimalni delež 
zelenih površin ni predpisan, lahko pa se določi v skladu s standardi in normativi, ki urejajo posamezno področje.

(3) Za obstoječe stavbe, gradnjo istovrstnih in po gabaritih enakih ali manjših objektov na mestu prej odstranjenega objekta 
faktorji tega člena niso obvezujoči.

10.4. Prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja

37. člen
(pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe krajine,  

celotnega naselja ali dela naselja)

10.4.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja krajine

(1) Ohranja se površinske geomorfološke značilnosti in posebnosti.
(2) Pri urejanju kmetijskih zemljišč, pri kmetijskih agromelioracijah, je treba ohranjati pasove vegetacije in posamezna 

debelejša drevesa ali skupine dreves, ter značilno strukturo kulturne krajine.
(3) Pri poseganju v gozdni rob, je treba rob ponovno vzpostaviti in zaščititi. Omejuje se proces zaraščanja celkov.
(4) Pri urejanju vodotokov je treba upoštevati ohranjanje naravnih značilnosti prostora. Kjer razmere to dopuščajo, je treba 

ohranjati obstoječo strugo vodotoka (meandri) z obvodno vegetacijo ali po posegu ponovno zasaditi avtohtono vegetacijo. Ureditve 
vodotokov in hudournikov so dopustne predvsem z uporabo naravnih materialov oziroma tako, da je čim manj vidnega betona.

(5) Brežine, nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja je treba zavarovati pred erozijo in zasaditi. V primeru 
strmejših brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna, je treba uporabiti take elemente ali zgraditi objekte za zavarovanje, ki 
omogočajo kasnejšo zatravitev ali zasaditev z grmovnicami, ki dobro vežejo podlago. Izven naselij je treba za ozelenitev uporabljati 
avtohtone vrste.

(6) Z urejanjem pašnikov ter gradnjo gozdnih in dostopnih cest se ne smejo sprožiti nevarni erozijski procesi, porušiti 
ravnovesje na nestabilnih tleh ter preprečiti odtok visokih voda in hudournikov.

10.4.2. Pogoji za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja ali dela naselja.

10.4.2.1. Splošni pogoji
(1) Pri umeščanju novih stavb in drugih prostorskih ureditvah je potrebno upoštevati morfološke značilnosti posameznih 

območij. Posegi v prostor morajo vzdrževati vzpostavljeno oblikovno enovitost v posamezni EUP in se prilagoditi okoliškim objektom 
in ureditvam zlasti: glede na lego objektov na parceli, orientacijo objektov, odmike od sosednjih objektov, gradbene mase, naklon 
strešin, kritino in smeri slemen. Na robovih naselij je potrebno ohranjati obstoječo značilno avtohtono vegetacijo.

(2) Poleg splošnih pogojev iz prejšnje točke tega člena za posamezne tipološke vzorce grajene strukture veljajo še naslednji 
pogoji:

10.4.2.2. Območja historičnih mestnih in starih vaških jeder (del mesta Železniki, Zali Log, Selca, Sp. Danje, Rudno, Dražgoše, 
Topolje)

(1) Pri umeščanju novih stavb je potrebno ohranjati obstoječi tradicionalni vzorec poselitve, ki ga tvorijo stavbe v gručah ali 
stavbe, ki so nanizane vzdolž prometnic, za katere je značilna postavitev na ali ob posestne meje. Ohranjati je potrebno obstoječe 
gradbene linije in značilne smeri slemen. Z novimi posegi se ne smejo razvrednotiti obstoječe dominante in značilni pogledi.

(2) Prometne površine se morajo prilagajati vzorcu poselitve. Urejanje javnih površin mora izhajati iz lokalne tradicije 
oblikovanja (vaška drevesa, trgi, tlakovanja, urbana oprema, pešpoti).

10.4.2.3. Območja gručaste zazidave (Zali Log)
Pri umeščanju novih stavb je potrebno ohranjati obstoječi tradicionalni vzorec poselitve, ki ga tvorijo stavbe v gručah. Z novimi 

posegi se ne smejo razvrednotiti obstoječe dominante in značilni pogledi.
10.4.2.4. Obcestna zazidava (kot so to: deli mesta Železniki)
Pri umeščanju novih stavb je potrebno ohranjati in dopolnjevati značilni vzorec postavitve stavb, ki so nanizane vzdolž 

prometnic. Ohranjati je potrebno obstoječe gradbene linije ob prometnicah in značilne smeri slemen.
10.4.2.5. Raščena območja (kot so to območja: mesta Železniki, naselja Studeno, Selca, Rudno in tudi Dolenja vas)
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To so območja, katerih zasnova grajene strukture je naključna, vezana na lastništvo parcel, z neracionalno izrabo in 
neorganiziranimi dovozi. Umeščanje novih objektov mora zagotavljati bolj racionalno izrabo prostora s skupnimi dovozi do javnih 
cest. Slepe ceste morajo imeti urejena ustrezna obračališča, oziroma je obračanje lahko urejeno na drug ustrezen način.

10.4.2.6. Posebna območja (kot so to območja v Selcih in mestu Železniki)
To so območja, ki predstavljajo grajeno strukturo, ki je pretežno namenjena stavbam splošnega družbenega pomena in drugim 

stavbam v javni rabi (stanovanjske stavbe za posebne namene, stavbe namenjene javni upravi, izobraževanju, zdravstvu, kulturi in 
opravljanju verskih obredov, športne dvorane, trgovske stavbe, gasilski domovi, pokopališke stavbe …). Urbanistično oblikovanje 
mora biti podrejeno funkciji posameznih stavb. Postavitev stavb mora upoštevati predpisane normative in standarde za posamezne 
dejavnosti. Posebno pozornost je potrebno posvetiti javni in interni rabi, z zadostnimi zelenimi in parkirnimi površinami.

10.4.2.7. Svojevrstna območja (kot so to v delu Dolenje vasi in mesta Železniki)
So območja, ki so podrejena funkciji ali tehnologiji stavb (skladišča, proizvodni in obrtno-delavniški objekti, kmetije, bencinski 

servisi, tržni prostori, avtobusne postaje, garažni objekti, čistilne naprave …). Velikosti parcel namenjenih gradnji morajo zagotavljati 
zadostne parkirne in manipulativne površine glede na predvidene dejavnosti.

10.4.2.8. Razpršena poselitev (kot so to: Davča, Dražgoše, Golica, Kališe, Lajše, Martinj vrh, Ojstri vrh, Osojnik, Podlonk, 
Podporezen, Potok, Prtovč, Ravne, Smoleva, Sp. Danje, Sp. Sorica, Topolje, Torka, Zabrekve, Zala, Zabrdo, Zg. Danje, Zg. Sorica)

Predstavlja avtohtoni poselitveni vzorec v krajini z nizko gostoto poselitve in različnimi namenskimi rabami stavb. Pri gradnji 
novih objektov je potrebno ohranjati prepoznavne značilnosti prostora, glede na tipologijo stavb, strukturo kmetijskih površin, 
pasove vegetacije, gozdne robove, živice, drevesa, skupine dreves in naravne oblike terena tako, da se ne spremeni njihova 
oblika oziroma pojavnost v prostoru.

10.4.3. Stavbni tipi in pogoji za arhitekturno in krajinsko-arhitekturno oblikovanje

38. člen
(pogoji glede tipologije stavb)

10.4.3.1. Za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja je po posameznih podrobnejših namenskih rabah potrebno 
upoštevati tipologijo stavb določeno v naslednji preglednici:

Na območju stavbnih zemljišč so glede na tipologijo stavb dopustne:

SS e (b)
– eno in dvostanovanjske prosto stoječe hiše,
– dvojčki in hiše v nizu,
– sodobne prosto stoječe eno in dvostanovanjske hiše,

SS e (s)

– hiše vaškega tipa,
– eno in dvostanovanjske prosto stoječe hiše,
– sodobne prosto stoječe eno in dvostanovanjske hiše,
– nestanovanjske stavbe
– posebne stavbe,
– večnamenske stavbe, 

SS v (s)
– stolpiči in stolpnice,
– posebne stavbe,
– večnamenske stavbe,

SB Posebne stavbe – posamezna stavba ali skupina stavb s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo

SK 

– eno in dvostanovanjske hiše vaškega tipa (stegnjen dom, dom na vogel, gručast dom),
– eno in dvostanovanjske prosto stoječe hiše,
– nestanovanjske stavbe,
– posebne stavbe,

SP Prosto stoječe počitniške hiše 

CU

– historična jedra: hiše vaškega tipa, posebne stavbe, večnamenske stavbe in nestanovanjske stavbe 
(v vaških jedrih)
– nova jedra prosto stoječe hiše, sodobne prosto stoječe hiše, hiše v nizu, stolpiči in stolpnice, posebne stavbe, 
večnamenske stavbe

CD (i)
CD (c) Posebne stavbe – posamezna stavba ali skupina stavb s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo 

IP Posebne stavbe – posamezna stavba ali skupina stavb s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo
Svojevrstne stavbe – pritlični ali nadstropni objekti velikih razponov, namenjene proizvodnim dejavnostim

IG Svojevrstne stavbe – pritlični ali nadstropni objekti velikih razponov, namenjene proizvodnim dejavnostim 

IK
Posebne stavbe – posamezna stavba ali skupina stavb s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo
Svojevrstne stavbe – pritlični ali nadstropni objekti velikih razponov, namenjene proizvodnim dejavnostim
Nestanovanjske kmetijske stavbe

BT, BC Posebne stavbe – posamezna stavba ali skupina stavb s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo

ZS, ZK Posebne stavbe malega merila – posamezna stavba ali skupina stavb s svojevrstno oblikovno in zazidalno 
zasnovo

A Na površinah razpršene poselitve se, glede na tipologijo stavb, smejo umeščati stavbe, ki sodijo k posamezni 
podrobnejši namenski rabi (SS, SK, SP) in svojevrstne stavbe

T, E, O Svojevrstne stavbe – pritlični ali nadstropni objekti velikih razponov, namenjene proizvodnim dejavnostim
Posebne stavbe – posamezna stavba ali skupina stavb s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo
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Kolikor tipologija posameznih stavb ni navedena ali opisana v 39. členu, je pa dopustna glede na namen iz 32. člena (vrste 
objektov glede na namen na stavbnih zemljiščih), se oblikovalski pogoji smiselno upoštevajo in utemeljijo v projektni dokumentaciji.

39. člen
(podrobnejši pogoji glede tipologije in arhitekturnega oblikovanja objektov)

10.4.3.2. Hiša vaškega tipa
(1) Tlorisni gabarit osnovne stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2. Tloris je lahko tudi lomljen v obliki črke 

»L« pod pogojem, da je eden izmed krakov prepoznavno daljši od drugega. S prizidavami se ne sme porušiti zgoraj predpisanega 
gabarita.

(2) Višinski gabarit največ (K)+P+1+M, pri katerem je kota pritličja največ 1,20 m nad raščenim terenom in višina kolenčnega 
zidu (v primeru nadstropja) največ 1,20 m. Nadzidave stavb se lahko izvaja le do zgoraj predpisanega višinskega gabarita. Pri 
določanju višine stavb je potrebno poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja tako, da nove stavbe 
ne izstopajo iz prepoznavne silhuete naselja.

(3) Strehe so simetrične dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene simetrične dvokapnice istega 
naklona v primeru lomljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štirikapne (oziroma več kapne) strehe in lomljene strešine niso 
dovoljene. Naklon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45°. Strehe nad prizidki morajo biti enake kot osnovna streha. Strešna 
kritina je sive barve, izjemoma opečna rdeča, glazirane kritine niso dovoljene. V primerih, da v določenem delu naselja prevladuje 
rdeča kritina je ta takrat obvezna. S kritino je treba ustvariti drobno teksturo.

(4) Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki v obliki strešnih oken in klasičnih frčad (trikotna, hišica ali na plašč). Frčade morajo 
imeti isti naklon (razen frčade na plašč) in isto kritino kot osnovna streha in ne smejo presegati slemena osnovne strehe. Skupaj 
ne smejo preseči polovice dolžine strešine, razen frčade na plašč, ki je lahko tudi daljša.

(5) Napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi ali pa ometani z zaokrožitvijo med fasado in kapom 
(tradicionalna oblika napušča). Kap je dopustno tudi zapreti v vodoravni ravnini, vendar tako, da se debelina kapu ne povečuje.

(6) Arhitekturno oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije oblikovanja. Fasade morajo biti oblikovane v razmerjih za katere 
so značilne poudarjene vratne in okenske odprtine, ki so pokončne, pravokotne in simetrično razporejene. Vsebujejo lahko lesene 
arhitekturne elemente (lesen gang), pod pogojem, da njihovo oblikovanje izhaja iz lokalne tradicije oblikovanja (lahko tudi na 
sodoben način). Balkoni oziroma ganki na čelnih fasadah stanovanjskih objektov so dopustni na zatrepu. Balkoni oziroma ganki 
na vzdolžnih fasadah so dopustni v nadstropju. Balkonske ograje morajo biti, izvedene z vertikalnimi elementi. Stolpiči, večkotni, 
okrogli ali elipsasti izzidki ter okrogli ali elipsasti balkoni niso dovoljeni. Dozidave in nadzidave stavb morajo biti oblikovno usklajene 
z osnovno stavbo. Uporaba materialov in izbor barv mora upoštevati lokalne značilnosti. Vsiljive, signalne, izstopajoče barve fasad 
in fasadne obloge iz umetnega kamna in keramičnih ploščic niso dovoljene.

10.4.3.3. Prosto stoječa hiša
(1) Tlorisni gabarit osnovne stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2. Tloris je lahko tudi lomljen. Dozidave 

in nadzidave stavb morajo biti oblikovno usklajene z osnovno stavbo.
(2) Višinski gabarit največ (K)+P+1+M, pri katerem je kota pritličja največ 1,20 m nad raščenim terenom in višina kolenčnega 

zidu (v primeru nadstropja) največ 1,20 m. Nadzidava stavb se lahko izvaja le do zgoraj predpisanega višinskega gabarita. Pri 
določanju višine stavbe je potrebno poleg predpisane dovoljene višine upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja tako, da nova stavba 
ne bo izstopala iz prepoznavne silhuete naselja.

(3) Strehe so dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice, oziroma sestavljene dvokapnice istega naklona v primeru 
lomljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Naklon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45° z upoštevanjem prevladujočega 
naklona v prostorski enoti. Strehe nad prizidki morajo imeti enake naklone kot osnovna streha, kar ni obvezno za zimske vrtove. 
Strešna kritina je sive barve, ali barve strehe okoliških stavb (pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo 
in steklu podobni brezbarvni materiali). S kritino je treba ustvariti drobno teksturo. Nadstreški nad vhodi so lahko tudi enokapni v 
minimalnem naklonu.

(4) Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad (trikotna, hišica, trapezna ali na plašč). Frčade morajo imeti 
isto kritino kot osnovna streha in ne smejo presegati slemena osnovne strehe. Frčade (trikotna, hišica) morajo imeti isti naklon 
kot osnovna streha, razen frčade na plašč in trapezne, kjer je naklon drugačen in ni predpisan. Skupaj ne smejo preseči polovice 
dolžine strešine (trikotna, hišica), razen frčade na plašč in trapezne, ki sta lahko tudi daljši.

(5) Arhitekturno oblikovanje stavb, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije morajo upoštevati kvalitetno oblikovanje v EUP 
(kvalitetne oblike ograj, napuščev, značilne vratne in okenske odprtine). Vsiljive in barvno izstopajoče fasade, fasadne obloge iz 
umetnega kamna in keramičnih ploščic ter gradnja stolpičev ni dovoljena.

10.4.3.4. Sodobna prosto stoječa hiša
(1) Tlorisni gabarit stavbe ni predpisan, lahko je tudi lomljen ali strukturiran na drugačen način. Dozidave in nadzidave morajo 

biti oblikovno usklajene z osnovno stavbo.
(2) Višinski gabarit največ (K)+P+1+M pri čemer mansardni del z ravno streho ne sme presegati 60% osnovnega tlorisa 

stavbe. Pri določanju višine stavbe je potrebno poleg predpisane dovoljene višine upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja tako, 
da nova stavba ne bo izstopala iz prepoznavne silhuete naselja.

(3) Strehe so lahko dvokapnice ali enokapnice, lahko tudi brez napušča, ravne strehe ali sestavljene strehe. Strešna kritina 
je sive barve ali barve strehe okoliških stavb (pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno, steklo in steklu podobni 
brezbarvni materiali).

(4) Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Skupna dolžina in oblika ni predpisana.
(5) Oblikovanje balkonskih ograj in napuščev upošteva sodobne trende oblikovanja, prav tako oblikovanje fasad (večje 

zastekljene površine …).
10.4.3.5. Dvojček
(1) Dvojček je stanovanjska stavba z dvema enakima stanovanjskima enotama, ki se z eno stranico stikata. Dvojček tvori eno 

gradbeno telo z dvema ločenima funkcionalnima stanovanjskima enotama in dvema ločenima vhodoma. Dozidave in nadzidave 
stavb morajo biti oblikovno usklajene z osnovnim nizom.

(2) Tlorisni gabarit stavbe je podolgovat oziroma ima svojevrstno tlorisno zasnovo. Dozidave stavb so dovoljene, kadar gre 
za izboljšanje bivalnega standarda, ne pa za dodajanje novih stanovanjskih enot ali vnos novih dejavnosti.

(3) Višinski gabarit največ (K)+P+1+M, pri katerem je kota pritličja največ 1,20 m nad raščenim terenom in višina kolenčnega 
zidu (v primeru nadstropja) največ 1,20 m. Nadzidave dvojčka so možne za celotno stavbo, vendar le do predpisanega višinskega 
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gabarita. Pri določanju višine stavbe je potrebno poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja tako, 
da dvojček ne izstopa iz prepoznavne silhuete naselja.

(4) Obliko in naklon strehe ter kritino in smer slemena je potrebno prilagoditi splošni podobi naselja. Streha stavbe mora biti 
enotno oblikovana. Strehe so dvokapnice, oziroma sestavljene dvokapnice, v primeru lomljenega tlorisa. Strešna kritina je sive 
barve. V primerih, da v določenem delu naselja prevladuje rdeča kritina, je takrat ta obvezna. Strehe nad prizidki morajo biti v 
enakem naklonu in enaki kritini kot osnovna streha, kar ni obvezno za zimske vrtove.

(5) Odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in frčad. Skupna dolžina in oblika ni predpisana.
(6) Arhitekturna zasnova dvojčka mora biti enotna. Fasadne obloge iz umetnega kamna in keramičnih ploščic niso dovoljene.
10.4.3.6. Hiše v nizu
(1) Tlorisni gabarit stavbe je podolgovat oziroma ima svojevrstno tlorisno zasnovo. Dozidave stavb so dovoljene samo pri 

končnih enotah. Dozidave in nadzidave stavb morajo biti oblikovno usklajene z osnovnim nizom.
(2) Višinski gabarit največ (K)+P+1+M, pri katerem je kota pritličja največ 1,20 m nad raščenim terenom in višina kolenčnega 

zidu (v primeru nadstropja) največ 1,20 m. Nadzidave stavb so možne za celoten niz oziroma v oblikovno usklajenem ritmu vendar 
le do predpisanega višinskega gabarita. Pri določanju višine stavb je potrebno poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi 
vertikalni gabarit naselja, tako, da nove stavbe ne izstopajo iz prepoznavne silhuete naselja.

(3) Obliko in naklon strehe ter kritino in smeri slemen je potrebno prilagoditi splošni podobi naselja. Strehe stavb morajo 
biti enotno oblikovane. Strehe stavb so praviloma dvokapnice, oziroma sestavljene dvokapnice v primeru lomljenega tlorisa. V 
naseljih ali delih naselij z neenotno oblikovanimi strešinami so dovoljene tudi enokapne ali ravne strehe. Šotoraste in lomljene 
strešine niso dovoljene. Strešna kritina je sive barve. V primerih, da v določenem delu naselja prevladuje rdeča kritina je 
takrat ta obvezna. Strehe nad prizidki morajo biti v enakem naklonu in enaki kritini kot osnovna streha, kar ni obvezno za 
zimske vrtove.

(4) Odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in frčad. Skupna dolžina in oblika ni predpisana.
(5) Arhitekturna zasnova niza mora biti enotna. Fasadne obloge iz umetnega kamna in keramičnih ploščic niso dovoljene. V 

primerih velikih gradbenih mas je potrebno stavbo členiti na manjše gradbene mase.
10.4.3.7. Počitniška hiša
(1) Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat maksimalna neto tlorisna površina etaže je lahko 60 m2. Dozidave obstoječih 

počitniških hiš so dovoljene le do dopustne neto tlorisne površine. Dozidave počitniških hiš morajo biti oblikovno usklajene z 
osnovno stavbo.

(2) Višinski gabarit največ (K)+P+M.
(3) Strehe počitniških hiš so dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice in vzporedne s plastnicami. Naklon streh je 

dovoljen v razponu od 38° do 45°. Nadstreški nad vhodom so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu. Lomljene in šotoraste 
strehe niso dovoljene. Strešna kritina je sive barve, glazirane kritine niso dovoljene.

(4) Odpiranje streh je dopustno v obliki strešnih oken in frčad. Skupna dolžina in oblika ni predpisana. Strešine frčad morajo 
imeti iste naklone in kritino ter ne smejo biti višje kot je osnovna streha.

(5) Arhitekturna zasnova mora izhajati iz oblikovanja značilne lokalne tradicije. Napušči ne smejo tvoriti masivnih elementov, 
balkonske ograje pa naj imajo vertikalno položene deske. Fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih ploščic in fasadne 
opeke niso dovoljene.

10.4.3.8. Nestanovanjske kmetijske stavbe
(1) Gospodarska poslopja, hlevi, pomožne kmetijske stavbe morajo imeti podolgovat tlorisni gabarit v razmerju stranic vsaj 

1:1,2. Velja za osnovne stavbe.
(2) Višinski gabarit največ (K)+P+1 z možnostjo izrabe podstrešja, pri čemer je kolenčni zid (v primeru nadstropja) maksimalne 

višine 0,6 m. Pri določanju višine objekta je potrebno upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja, tako da objekt ne izstopa iz 
prepoznavne silhuete naselja. Dozidave in nadzidave stavb morajo biti oblikovno usklajene z osnovno stavbo.

(3) Osnovne strehe so dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice. V primeru lomljenega tlorisa so strehe lahko 
sestavljene dvokapnice istega naklona. Lahko so zaključene s čopi. Obliko, naklon, kritino in smer slemena je zaželeno prilagoditi 
splošni podobi naselja.

(4) Naklon streh je dovoljen v razponu od 20° do 45°. Strešna kritina je sive barve. V primerih, da v določenem delu naselja 
prevladuje rdeča kritina je ta takrat obvezna. Pritlična dozidava na čelni fasadi ima lahko tudi enokapno streho. Napušči morajo biti 
tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi, na območju vaške zazidave pa so lahko oblikovani tudi tako, da so ometani z zaokrožitvijo 
med fasado in kapom (tradicionalna oblika napušča).

(5) Odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in frčad. Skupna dolžina in oblika ni predpisana.
(6) Arhitekturno oblikovanje na območju vaške zazidave mora izhajati iz lokalne tradicije. Fasade morajo biti ometane v 

svetlih tonih (vsiljive, signalne, izstopajoče barve fasad niso dovoljene), lahko tudi leseni. Fasadne obloge iz umetnega kamna in 
keramičnih ploščic niso dovoljene. V primerih velikih gradbenih mas je potrebno stavbo členiti na manjše gradbene mase.

10.4.3.9. Stolpič in stolpnica
(1) Tlorisni gabarit osnovne stavbe je kvadraten v razmerju stranic 1:1, lahko tudi podolgovat. Dozidave niso dovoljene.
(2) Višinski gabarit stolpiča oziroma stolpnice je do K + P + 8. Višinski gabarit stolpiča mora upoštevati maksimalni vertikalni 

gabarit v EUP. To pravilo je potrebno upoštevati tudi pri nadzidavah stavb.
(3) Strehe so lahko ravne ali v naklonu poljubnih oblik in obdelave. Oblikovanje streh znotraj posamezne EUP mora biti enotno.
(4) Arhitekturno oblikovanje stolpnice se lahko določi z izbrano varianto pridobljeno z javnim ali vabljenim natečajem. Zunanja 

fasada mora biti oblikovana s poenotenimi arhitekturnimi elementi (odprtine balkoni, barve …) Dovoljene so zasteklitve obstoječih 
balkonov, ki naj bodo izvedene enotno na celotnem stolpiču. Vsiljive, signalne in izstopajoče barve niso dovoljene.

10.4.3.10. Posebne stavbe
(1) Tlorisni in višinski gabariti stavb so poljubni in so podrejeni funkciji stavb (na primer stavbe namenjene družbenim 

dejavnostim in druge javne stavb, stavbe namenjene opravljanju poslovne, storitvene, obrtne, kmetijske dejavnosti, gostinske 
stavbe, nestanovanjske stavbe …).

(2) Dovoljeni maksimalni višinski gabariti ne smejo prekrivati pomembne vedute, poglede na kvalitetne stavbe in dominante. 
Takšen objekt se lahko določi z izbrano varianto pridobljeno z javnim ali vabljenim natečajem.

(3) Strehe so lahko ravne ali v naklonu poljubnih oblik ali obdelave.
(4) Odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in frčad. Skupna dolžina in oblika ni predpisana.
(5) Arhitekturno oblikovanje mora upoštevati oblikovanje v EUP oziroma ga lahko v kvaliteti tudi presegajo.
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10.4.3.11. Svojevrstne stavbe
(1) Tlorisni in višinski gabariti stavb so poljubni in so podrejeni funkciji in tehnologiji za posamezne vrste stavb in običajno 

tvorijo velike stavbne mase (industrijske, proizvodne stavbe, skladišča, žage, čistilne naprave …).
(2) Dovoljeni maksimalni višinski gabariti ne smejo prekrivati pomembne vedute, poglede na kvalitetne stavbe in 

dominante.
(3) Strehe so lahko ravne ali v naklonu poljubnih oblik in obdelave, praviloma zaključene s fasadnim vencem.
(4) Odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in frčad. Skupna dolžina in oblika ni predpisana.
(5) Arhitekturno oblikovanje večjih stavbnih mas mora biti na fasadi členjeno z vertikalnimi slopi.
10.4.3.12. Večnamenske stavbe:
Večnamenske stavbe so namenjene različnim namenskim rabam. Arhitekturno oblikovanje teh stavb mora biti skladno 

z arhitekturnim oblikovanjem drugih stavb v EUP.
10.4.3.13. Posebne stavbe malega merila
Tlorisni in višinski gabariti stavb so poljubni in so podrejeni funkciji posamezne vrste stavb in običajno tvorijo majhne 

stavbne mase (spremljajoči objekti za športne dejavnosti, mrliške vežice …). Arhitekturno oblikovanje teh stavb sledi lokalni 
tradiciji oblikovanja.

10.4.3.14. Drvarnice, garaže, steklenjaki, nadstreški, ute, lope …
Za drvarnice, garaže, steklenjake, nadstreški, ute in lope, ki niso enostavni ali nezahtevni objekti je potrebno upoštevati 

naslednje pogoje za oblikovanje:
– tlorisni gabarit mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2, razen, kadar se objekt dozida k osnovni stavbi. V 

tem primeru je potrebno upoštevati določila za osnovni objekt;
– višinski gabarit stavbe je pritličen, podstrešje je lahko izkoriščeno, vendar ne za stanovanjske namene;
– streha mora biti izvedena na enak način in v enakih barvah ter materialih kot nad osnovno stavbo. Strešni naklon je 

lahko drugačen (npr. ravna streha, minimalni naklon, enokapna streha …) le v primeru, da zaradi funkcionalnosti tem pogojem 
ni mogoče zadostiti, kar je potrebno posebej utemeljiti;

– napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi, oziroma enaki kot pri osnovnem objektu.

40. člen
(oblikovanje, dimenzioniranje, umeščanje ter način medsebojnega povezovanja javnih  

odprtih prostorov in zelenih površin)

10.4.4. Oblikovanje javnih odprtih in zelenih površin

(1) Dostopne poti in funkcionalne površine javnih odprtih prostorov se prilagajajo terenu tako, da je treba urediti čim 
manj vkopov in nasipov ter drugih vidno izpostavljenih posegov.

(2) Kadar je zaradi gradnje novega objekta, v območju mesta Železniki, potrebno odstraniti obstoječa drevesa, je na 
parceli namenjeni gradnji, odstranjena drevesa potrebno nadomestiti.

(3) V okolici javnih objektov in na javnih zelenih površinah zasajanje, visoko alergenih rastlinskih vrst in rastlin, ki imajo 
strupene plodove ali druge strupene dele, ni dovoljeno.

(4) Obrežne drevnine ni dovoljeno odstranjevati. Če je odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev nujna, jih je 
potrebno nadomestiti, sanirati ali nadomestiti z ustrezno vodnogospodarsko ureditvijo.

(5) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo 
pred poškodbami, po končani gradnji pa sanirati poškodbe, odstraniti začasne objekte, naprave in odvečni gradbeni material 
ter urediti okolico.

41. člen
(oblikovanje urbane opreme in spominskih obeležij)

10.4.5. Oblikovanje urbane opreme in spominskih obeležij

(1) Urbana oprema in objekti oziroma predmeti, s katerimi se opremljajo javne površine morajo biti v krajini ali naselju 
oblikovani enotno. Loči se urbana območja od vaških. Locirana mora biti tako, da ne ovira vzdrževanja infrastrukturnega 
omrežja. Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad slemeni hiš.

(2) Za nadkrite čakalnice na avtobusnih postajališčih, javne kolesarnice z nadstreški, klopi, koše za odpadke, luči javne 
razsvetljave v naseljih, objekte za oglaševanje, ulične, turistične in usmerjevalne table ter druge elemente urbane opreme je 
potrebno oblikovati skladno z lokalno tradicijo oblikovanja.

(3) Spominska obeležja, turistične oznake, vodnjaki, skulpture in druge prostorske inštalacije morajo biti locirani tako, 
da se z njimi vsebinsko in oblikovno dopolnjuje javni prostor, da ne motijo ambienta, da ne zastirajo značilnih pogledov in da 
ne ovirajo prometa ter vzdrževanja infrastrukturnih naprav.

(4) Nadstrešnice, izvesne table in napisi nad vhodi ter izložbami morajo biti najmanj 2,5 m nad pohodno površino. 
Podpore nadstrešnic, drogovi tabel in prometnih znakov morajo stati v liniji robnika pločnika oziroma neposredno ob njem.

42. člen
(pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet)

10.4.6. Oblikovanje površin za mirujoč promet

(1) Parkirišča se oblikujejo tako da se ob robovih (večjih parkirišč) in v vmesnih pasovih zasadijo žive meje ali druge 
oblike vegetacije. Zagotovljena mora biti ustrezna ureditev odvajanja padavinskih voda iz utrjenih površin, preko lovilcev olj 
in usedalnikov v površinske vodotoke oziroma na ponikanje.
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(2) Pri izračunu parkirnih mest je potrebno upoštevati naslednje minimalno število parkirnih mest (v nadaljevanju PM):
– stanovanjske stavbe 2 PM/enoto
– počitniške hiše 1 PM/enoto
– trgovine, poslovno 1 PM/50 m2 neto tlorisa
– gostilna 1 PM/dve mizi.
Omenjeno določilo ne velja v EUP strnjenih jeder. Parkirna mesta se lahko zagotovijo tudi izven pripadajočega zemljišča k 

objektu.

43. člen
(izhodišča za oblikovanje gradbeno inženirskih in infrastrukturnih objektov in naprav)

10.4.7. Oblikovalska izhodišča za oblikovanje gradbeno inženirskih in infrastrukturnih objektov in naprav

(1) Infrastrukturne sisteme je potrebno načrtovati tako, da so čim manj vidno izpostavljeni. Pri posegih v prostor, kjer je vidna 
izpostavljenost neizogibna je potrebno zagotoviti kakovostno oblikovanje in pretehtano umestitev v prostor.

(2) Pri načrtovanju prometne infrastrukture je potrebno zgornji ustroj ustrezno oblikovati. Materiali naj bodo prilagojeni 
posameznim območjem (mestna in vaška jedra, ostala naselja, krajina) in namenu uporabe (vozne in peš površine, ureditve za 
umirjanje prometa …). V mestu Železniki ter vaških jedrih je potrebno uporabljati kvalitetnejše materiale, ki izhajajo iz lokalne 
tradicije. Površine namenjene motornim vozilom, kolesarjem in pešcem morajo biti predvsem v mestu in naseljih obdelane z 
različnimi materiali ali barvami tako, da so med seboj vizualno ločljive. Objekti za odvodnjavanje ceste v območjih dediščine naj 
bodo skladni s krajinskimi značilnostmi območja.

(3) Peš površine, kolesarske steze in kolesarske poti naj bodo, kjer so za to dane prostorske možnosti, z zelenico ločene od 
vozišča. V območju naselbinske dediščine se, kjer so za to dane prostorske možnosti umesti pas kock na obeh robovih asfaltne 
ceste.

(4) V mestu in naseljih je v primeru večjega števila uvozov preko hodnikov za pešce k stavbam, potrebno uporabljati znižane 
robnike vzdolž celotne prometnice – ulice.

(5) V mestu in naseljih mestnega značaja ter vaških jedrih naj se za sistem odvodnjavanja prometnic uporabljajo tipski 
elementi, ki potekajo linijsko.

(6) Oblikovanje svetil za javno razsvetljavo mora biti podrejeno oblikovnim kvalitetam posameznih enot urejanja prostora, v 
vaških jedrih je tip in obliko svetilke potrebno prilagoditi kulturnemu izročilu.

(7) Dostopne poti je potrebno oblikovati čim bolj po terenu, morebitne večje posege pa sanirati in zasaditi.
(8) Pri oblikovanju obcestne krajine je potrebno zagotoviti primerno oblikovane brežin (zasaditve brežin z vegetacijo, ki zvezno 

prehaja v krajino).
(9) Pri urejanju trgov je potrebno ločiti površine po vrstah prometa.

44. člen
(pogoji za oblikovanje, nezahtevnih in enostavnih objektov)

Postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov na stavbnih zemljiščih je mogoča, kolikor so izpolnjeni vsi predpisani 
urbanistični parametri (faktor zazidanosti, število parkirnih mest, odmiki) in požarno varstvene zahteve.

10.4.8. Oblikovanje majhnih stavb, majhnih stavb kot dopolnitev obstoječe pozidave, objektov za rejo živali,  
objektov za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost

(1) Objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovne stavbe. Kolikor so tik ob osnovni stavbi morajo 
biti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko objekta v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha 
ali pa se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha.

(2) Za samostojno stoječe stavbe veljajo oblikovna merila kot za osnovno stavbo oziroma veljajo oblikovna merila za 
ureditveno enoto v kateri ali blizu katere se objekt nahaja kolikor ni na pripadajoči zemljiški parceli (če so le ta določena).

(3) Dopustne so naslednje izjeme:
– streha pri nadstreških, garažah, vetrolovih, zimskih vrtovih je lahko ravna ali v minimalnem naklonu,
– streha pri zimskih vrtovih je iz brezbarvnega stekla ali brezbarvnih steklu podobnih materialov,
– pri samostojno stoječih garažah so dovoljene tudi ravne strehe, strehe v minimalnem naklonu ali ukrivljene strehe,
– uta se lahko oblikuje kot paviljon.

10.4.9. Oblikovanje ograj

(1) V naselju naj se upošteva tip, material in višino ograj, ki je značilna zanj. Uporabljajo naj se žive meje, žične, lesene in 
kovinske (kovane) ograje. V stanovanjskih območjih višina ograje ne sme presegati 1,20 m, ograja za pašo ne več kot 1,50 m, 
varovalne in protihrupne ograje ne več kot 2,20 m.

(2) Masivne ograje, ograje okoli pokopališč in ograje ob objektih kulturne dediščine (cerkve) so dovoljene le kolikor so za to 
EUP značilne. Ograjevanje zemljišč izven naselij ni dovoljeno razen v primeru fizičnega varovanja (tudi obore za živali do višine 
2,20 m). V ograji se vstopna in uvozna vrata ne smejo odpirati proti javni cesti.

(3) V križiščih ograja ne sme ovirati prometne signalizacije in preglednosti. Če je rešitev uvoza iz vidika prometne varnosti 
problematična in bi zamik uvoza slednjo pomembno izboljšal, je takšna rešitev obvezna.

10.4.10. Oblikovanje podpornih zidov – škarp

(1) Oporni zidovi so dopustni. Prilagojeni morajo biti značaju terena, v strminah po potrebi členjeni (terase). Oporni zidovi 
morajo biti obdelani z naravnimi materiali, v nasprotnem morajo biti ozelenjeni. S soglasjem mejaša se lahko postavijo na 
mejo, drugače z odmikom 0,50 m oziroma skladno s pogoji upravljavca infrastrukture kolikor je v varovalnem ali varstvenem 
pasu.



Stran 4986 / Št. 41 / 13. 5. 2013 Uradni list Republike Slovenije

10.4.11. Oblikovanje pomožnih infrastrukturnih objektov

Pomožni infrastrukturni objekti (tudi mala ČN, greznica, rezervoar) morajo biti postavljeni nevpadljivo, v sklopu drugega 
objekta, neposredno poleg njega ali pod površino.

10.4.12. Oblikovanje pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov

(1) Oblikovanje in uporaba materialov pri gradnjah in postavitvah kozolcev, kmečkih lop, pastirskih stanov, grajenih 
rastlinjakov, skednjev, senikov, kašč, kleti, pokritih skladišč, grajenih ograj mora upoštevati lokalno tradicijo. Tlorisna zasnova mora 
biti podolgovata v razmerju stranic vsaj 1:1,2. Sleme strehe mora biti v smeri daljše stranice, strešni naklon pa med 20° in 45°, 
kritina je sive barve ali prilagojena sosednjim stavbam. Objekti so lahko zgrajeni v leseni ali zidani izvedbi. Deske pri opaževanju 
so lahko pritrjene le vertikalno. Kozolec je lahko opažen le v zatrepih, sicer kozolec ne sme imeti zaprtih stranic.

(2) Oblikovanje in izvedba kozolcev, toplarjev in čebelnjakov sledi lokalni tradiciji oblikovanja.

10.4.13. Oblikovanje začasnih objektov namenjenih sezonskim turistični ponudbi ali prireditvam

Začasni objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam morajo biti oblikovno prilagojeni ostali urbani opremi, 
ter skladni s programom prireditve.

10.4.14. Oblikovanje ostalih enostavnih in nezahtevnih objektov

Kolikor oblikovanje posameznih enostavnih in nezahtevnih objektov ni navedeno, se smiselno upoštevajo oblikovalski pogoji 
drugih objektov v posamezni enoti urejanja prostora.

10.5. Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo

45. člen
(prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo)

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

10.5.1. Pogoji za oblikovanje parcel namenjenih gradnji za predvidene objekte

(1) Velikost zemljiških parcel namenjenih gradnji je za stanovanjske stavbe minimalno 250 m2. Omenjeno določilo z 
upoštevanjem drugih urbanističnih določb ne velja za rekonstrukcije, dozidave in spremembe namembnosti obstoječih objektov in 
v primeru gradnje novih, po gabaritih enakih ali manjših objektov na mestu prej odstranjenega objekta.

(2) Pri nestanovanjskih stavbah, stavbah za posebne namene (SB), stavbah centralnih dejavnosti (C), proizvodnih območjih 
(P) in industrijskih stavbah (I) in drugih stavbah, se velikost parcele namenjene gradnji določi na osnovi prostorskih značilnosti 
in zahtev dejavnosti, za katere se izvaja prostorska ureditev ali gradnja, ob upoštevanju meril in pogojev glede lege, velikosti in 
zmogljivosti objektov iz podpoglavja 10 tega odloka.

10.5.2. Pogoji za oblikovanje parcel namenjenih gradnji za obstoječe objekte

(1) Pri obstoječih stavbah se za parcelo namenjeno gradnji šteje tisti del zemljišča, ki je bil z ustrezno upravno ali sodno 
odločbo določen kot zemljišče, ki pripada k osnovnemu objektu.

(2) Na stavbnih zemljiščih se obstoječim stavbam, vključno s stavbami v etažni lastnini, ki še nimajo določenega zemljišča, 
ki pripada osnovnemu objektu le-ta določi na podlagi dejanske rabe zemljišča (zemljišče, ki je neposredno namenjeno za redno 
rabo stavbe) pod pogojem, da se ohrani funkcija vseh javnih površin.

(3) V območju z dvema ali več stavbami v etažni lastnini, ki še nimajo določenega zemljišča, ki pripada osnovnim stavbam, se 
vsaki stavbi določi minimalni delež pripadajočega zemljišča v velikosti, ki omogoča njeno normalno vzdrževanje, ostalo zemljišče 
v območju pa predstavlja skupno rabo (pripadajoče zemljišče k več stavbami) vseh etažnih lastnikov, pod pogojem, da se ohrani 
funkcija vseh javnih površin. Na površinah skupne rabe so dovoljene le gradnje in ureditve, ki izboljšujejo kvaliteto bivanja vseh 
uporabnikov (parkirišča, zbirni centri ali zbiralnice ločenih frakcij, komunalnih odpadkov, otroška igrišča, površine za počitek in 
druženje) ob upoštevanju minimalnega deleža zelenih površin.

10.6. Prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo  
in grajeno javno dobro (v nadaljevanju: GJI)

46. člen
(pogoji glede oskrbe s pitno vodo)

(1) Na območju z javnim vodovodnim omrežjem je priključevanje objektov katerih namembnost je povezana s porabo vode 
obvezna v skladu s pogoji upravljavca vodovodnega omrežja. Na področjih, kjer obstoječe vodovodno omrežje ne zadošča 
tehničnim pogojem se mora to omrežje obnoviti.

(2) Če priključitev objektov na vodovodno omrežje ni možna, se lahko dopusti začasna ali trajna uporaba lastnih sistemov za 
oskrbo z vodo, kot so lastno zajetje, kapnica, cisterna.

(3) Uporabniki tehnološke vode morajo uporabljati zaprte sisteme z recikliranjem uporabljene vode. Uporaba lastnih vodnih 
zajetij je vezana na pozitivne fizikalno-kemijske preiskave in mikrobiološke analize vodnega vira, ki se opravijo vsaj enkrat letno.

(4) Vodovodno omrežje mora poleg oskrbe s pitno vodo zagotavljati tudi požarno varnost objektov s sistemom podzemnih ali 
nadzemnih hidrantov. Hidrante je potrebno umeščati zunaj javnih povoznih ali pohodnih površin.
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47. člen
(pogoji glede zbiranja in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda)

(1) Za posamezna naselja ali zaključene celote naselja se načrtuje gradnja kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu 
s končnimi dispozicijami. Kanalizacijo odpadnih voda se vodi na lokalne čistilne naprave oziroma na centralno čistilno napravo.

(2) Odpadne vode iz vseh obstoječih in predvidenih objektov na območjih, na katerih ni urejeno javno kanalizacijsko omrežje, 
ali kjer je kanalizacijsko omrežje zgrajeno, priključitev nanj pa tehnično ni izvedljiva ali ekonomsko upravičena, je treba odvajati v 
male čistilne naprave ali neprepustne greznice.

(3) Male čistilne naprave in greznice morajo biti redno vzdrževane in evidentirane pri izvajalcu javne službe za odvajanje in 
čiščenje odpadne vode.

(4) Vsi objekti kjer je tehnično izvedljivo in ekonomsko upravičeno, morajo biti priključeni na zgrajeno omrežje fekalne 
kanalizacije pod pogoji upravljavca javne kanalizacije.

(5) Padavinske vode z zasebnih površin ne smejo pritekati na javne površine in ne smejo biti speljane v naprave za 
odvodnjavanje javnih površin. Padavinske vode se preko meteorne kanalizacije vodi v ponikovalnice ali vodotoke v skladu z 
veljavnimi predpisi.

(6) Tehnološke vode in druge odpadne vode, ki vsebujejo škodljive snovi, je možno priključiti na javno kanalizacijo, v kolikor 
so predhodno očiščene do mere, kot jo določa veljavna zakonodaja.

48. člen
(pogoji glede ravnanja in odlaganja odpadkov)

(1) Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov je urejeno z ustreznimi predpisi in jih izvaja pristojna komunalna 
organizacija. Komunalne odpadke se odvaža na komunalno deponijo. Za ločeno zbiranje odpadkov se, v skladu z občinskimi 
predpisi, v posameznih območjih, na primerno dostopnih mestih, locira zbirni center ali zbiralnica ločenih frakcij.

(2) Zbiranje posebnih in nevarnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki ga 
določajo veljavni predpisi. Dovoljeno je zbiranje manjših količin organskih odpadkov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost.

(3) Gradbene odpadke se odvaža na deponijo urejeno za odlaganje tovrstnih odpadkov, oziroma se jih ustrezno predela. 
Mogoče jih je uporabiti pri sanaciji območij za izkoriščanje mineralnih surovin ob pogoju pridobitve vseh potrebnih dovoljenj 
področne zakonodaje.

49. člen
(pogoji glede priključevanja na grajeno javno dobro)

(1) Za vsako gradnjo in prostorsko ureditev je potrebno v varovalnem pasu ceste pridobiti projektne pogoje in soglasje 
pristojnega državnega oziroma občinskega organa.

(2) Pri novi gradnji in urejanju novih prometnih površin je treba upoštevati:
– priporočljiva minimalna širina občinskih cest oziroma ulic je 4,0 m;
– priporočljiva širina kmetijskih in gozdnih prometnic je 3,5 m, razen v ostrih zavojih; pri tem so na ravnih delih mestoma 

dopustne ureditve izogibališč in deponij za les;
– slepe ceste so dovoljene kolikor je na zaključku ceste urejeno ustrezno obračališče;
– ob gradnji, rekonstrukciji ali vzdrževalnih delih na cesti je potrebno istočasno izvesti kompleksno prenovo komunalnih in 

drugih objektov in napeljav, če so ti objekti potrebni prenove;
– ob regionalnih in lokalnih cestah ter javnih poteh je v naseljih potrebno izvesti hodnike za pešce, ki morajo biti opremljeni 

z javno razsvetljavo;
– ob regionalnih in lokalnih cestah ter javnih poteh se lahko izvedejo kolesarske steze oziroma poti. Glede na prostorske 

možnosti in razpoložljivost zemljišč naj se kolesarske poti izvedejo izven cestnih teles;
– zaradi posegov ne smejo biti ogroženi varnost prometa na obstoječih in predvidenih cestah, stabilnost, preglednost na 

območju cest in cestnih priključkov.
(3) Pri gradnji in urejanju dovozov in priključkov je treba upoštevati:
– vsak objekt na zaključeni parceli namenjeni gradnji mora imeti zagotovljen, urejen in varen dovozni priključek na javno cesto;
– priključki posameznih objektov in dovozne ceste naj bodo vezani na občinsko cesto, če je to možno in z njo na državno 

cesto. Na javno cesto se priključuje več objektov skupaj;
– novi priključki na javno cesto so, kjer je to mogoče, locirani na nasprotni strani že obstoječih priključkov;
– iz javnih cest morajo biti omogočeni nemoteni dovozi do kmetijskih in gozdnih zemljišč;
– do vsakega objekta je potrebno zagotoviti dovoz za intervencijska vozila;
– dovoz do posamezne parcele namenjene gradnji, je izjemoma dopustno urediti tudi preko kmetijskih zemljišč;
– meteorne in odpadne vode iz objektov in parcel namenjenih gradnji, ne smejo pritekati na javno pot in ne smejo biti speljane 

v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.
(4) Varovalni pasovi so opredeljeni v resornih predpisih upravljavcev prostora. Za gradnje v varovalnih pasovih in priključevanje 

na omrežje je potrebno pridobiti njihovo soglasje.

50. člen
(pogoji glede oskrbe z energijo)

(1) V naseljih je nizko in srednje napetostno elektro omrežje priporočljivo graditi v podzemni izvedbi. Nove TP je potrebno 
umeščati v prostor oblikovno in lokacijsko tako, da prostora dodatno vidno ne degradirajo. Za gradnje v varovalnih pasovih in 
priključevanje na nizkonapetostno distribucijsko omrežje je potrebno pridobiti soglasje upravljavca.

(2) Pri gradnjah in prostorskih ureditvah je potrebno upoštevati varovalne pasove elektro energetskih objektov, ki znašajo:
– nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne TP napetosti 110 kV in 35 kV 15 m
– podzemni kabelski sistem napetosti 110 kV in 35 kV 3 m
– nadzemni večsistemski daljnovod od 1 kV do vključno 20 kV 10 m
– podzemni kabelski sistem napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 1 m
– razdelilna postaja, TP srednje napetosti 0,4 kV 2 m.
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(3) Urejanje malih hidroelektrarn (v nadaljevanju: MHE) je možno v okviru obstoječih mlinov in žag.
(4) Postavitev fotovoltaike in sončnih sprejemnikov: Pri stavbah z dvokapno ali večkapno streho je dovoljena postavitev in 

namestitev fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov v ravnini strehe, pri objektih z ravno streho pa (kolikor niso v ravnini strehe) 
morajo biti skrite za fasadnimi venci.

51. člen
(pogoji glede navezovanja na telekomunikacijsko omrežje in sistem zvez)

(1) Razen sistemov brezžičnih povezav, mora biti telekomunikacijsko omrežje izvedeno s podzemnimi kabli in sicer v kabelski 
kanalizaciji. Zunaj strnjenih območij poselitve je dopustna tudi gradnja nadzemnih vodov.

(2) Za zagotavljanje storitev mobilnih brezžičnih telekomunikacijskih povezav mobilnih operaterjev se gradi in dopolnjuje 
omrežje baznih postaj.

(3) Pri umeščanju relejnih stolpov, baznih postaj in telekomunikacijskih stolpov je potrebno upoštevati predpise s področja 
elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja.

(4) Objektov in naprav mobilne telefonije ni dovoljeno umeščati na stanovanjske stavbe, objekte varstvenih, zdravstvenih in 
izobraževalnih ustanov, otroška igrišča in druge objekte, občutljive na elektromagnetno sevanje.

10.7. 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

52. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območjih, varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine, veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski 
izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine.

(2) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki:
– prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti;
– dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(3) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez 

objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve 
vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije 
viškov materialov ipd.

(4) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano enoto 
kulturne dediščine z vplivnim območjem, ki je bila vpisana v register kulturne dediščine do uveljavitve odloka, je potrebno pridobiti 
kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje za posege, ki ga izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine.

(5) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave v območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, 
stavbne dediščine ali naselbinske dediščine, je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih 
o varstvu kulturne dediščine. Pred pridobitvijo soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije potrebno pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg 
in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.

(6) Za poseg v objekt ali območje varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in 
ravnanja, ki vplivajo na varovane vrednote dediščine (npr. gradnja zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, 
vzdrževalna dela, premeščanje dediščine ali njenih delov ter drugo kot določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine).

53. člen
(PIP po posameznih tipih dediščine)

(1) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji kot jih opredeljuje konkreten akt o 
razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik, 
veljajo prostorski izvedbeni pogoji določeni z varstvenim režimom v razglasitvenem aktu.

(2) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi 
varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja 
dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.

(3) Za registrirane enote kulturne dediščine, ki ni razglašena za kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, 
da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno 
substanco, ki so nosilci vrednot registrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi 
režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji določeni v tem členu.

(4) Za posamezne enote registrirane kulturne dediščine veljajo poleg določb prejšnjega odstavka tega člena tudi dodatni 
prostorski izvedbeni pogoji kot jih določajo varstveni režimi za posamezne podvrste dediščine določeni v tem odstavku

1. Za registrirano stavbno dediščino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) 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 in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami
2. Za registrirano naselbinsko dediščino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
– 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),
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– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
3. Za registrirano memorialno dediščino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino in okolico.
4. Za registrirana območja kulturne krajine velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne prvine),
– odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,
– 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.
5. Pri posegih v vplivnih območjih kulturne dediščine velja varstveni režim, da se ohranjajo varovane vrednote kot so 

prostorska integriteta, pričevalnost, vedute in dominantnost dediščine. Prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti 
negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulturne dediščine. Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj 
in ponovno uporabo kulturne dediščine.

6. Na območja registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. 
Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi, ali uporabo, 
ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. V posamezna registrirana 
arheološka najdišča so izjemoma dovoljeni posegi, kot jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta ob izpolnitvi naslednjih 
pogojev:

– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.
(5) Ne glede na določila tega odloka je potrebno v primeru odkritja nove kulturne dediščine o tem obvestiti strokovne službe. 

Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/
odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi 
takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

(6) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti 
dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

(7) Območja varovanj in omejitev s področja varstva kulturne dediščine so razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je priloga k 
temu aktu, in drugih uradnih evidencah.

54. člen
(ohranjanje narave)

(1) Za posege na zavarovanih območjih narave, območjih Natura 2000 in naravnih vrednot na območju Občine Železniki, je 
potrebno upoštevati pogoje organa, pristojnega za ohranjanje narave in pridobiti naravovarstveno soglasje.

(2) Na območju pričakovanih naravnih vrednot se mora investitorja obvestiti o možnosti obstoja naravnih vrednot ter 
predlogom, da ob najdbi čim prej obvesti organ, pristojen za ohranjanje narave.

55. člen
(varstvo okolja in naravnih dobrin)

(1) Gradnja in prostorske ureditve so možne v vseh območjih, če v okolju ne povzročajo večjih motenj, kot so dovoljene s 
predpisi. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati normativne določbe glede varovanja okolja.

(2) Širitev posamezne dejavnosti, ki ima čezmerne vplive na okolje, je pogojena s sočasno sanacijo čezmernih vplivov na 
okolje, ki jih posamezna dejavnost povzroča.

(3) Za objekte in naprave, ki povzročajo emisije snovi ali energije v okolje (emisije v zrak, odpadne vode, hrup, elektromagnetno 
sevanje) je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti okoljevarstveno soglasje, če je z okoljsko zakonodajo tako predpisano.

(4) Varstvo voda in priobalnih zemljišč
Pri načrtovanju v območjih varovanja voda se:
– načrtuje v skladu z omejitvami zaradi naravnih in drugih nesreč ter varstev voda na vseh, zlasti pa na ogroženih in varstvenih 

območjih;
– na ogroženih območjih se omogoči varne življenjske razmere s sanacijo žarišč naravnih procesov in z omejevanjem razvoja, 

sorazmerno s stopnjo nevarnosti naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine;
– območja, kjer ni bivališč ali ekonomsko učinkovitih gospodarskih dejavnosti, se prepuščajo naravni dinamiki;
– zavaruje se vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo, pred onesnaževanjem 

ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost voda ali njeno količino;
– na območjih kopalnih voda je prepovedano načrtovati dejavnosti, ki bi poslabšale kakovost kopalne vode in onemogočile 

dostop do kopališča;
– za posege v vodna in priobalna zemljišča je potrebno pridobiti soglasje organa, pristojnega za vode. Kadar vodotok ni vrisan 

na karti katastra oziroma je njegov potek prikazan linijsko, se območje priobalnega zemljišča določi v sodelovanju s pristojnim 
organom za vodno gospodarstvo.

Ob vodotokih se ohranjajo poplavne in razlivne površine ter obvodni pas vegetacije. Vodnogospodarski objekti in obrežna 
zavarovanja se gradijo le za namen varstva pred poplavami in erozijami in to z naravnimi materiali, ob čim manjšem poseganju v 
obvodno vegetacijo in na način, ki ohranja dinamiko vodotoka. Ohranja se vzdolžna razgibanost vodotokov z brzicami, tolmuni, 
mrtvimi rokavi, prodišča ipd.
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(5) Vodovarstvena območja
Do sprejetja ustreznih zakonodajnih podlaga na državni ravni za varstvo vodnih virov za oskrbo s pitno vodo na območju 

Občine Železniki, mora investitor pri poseganju na vodovarstvena območja in mejna območja, pridobiti oceno vpliva posega na 
vodni vir, ki jo izdela za to pooblaščena strokovna organizacija. Iz ocene vpliva posega na vodni vir mora biti razvidno ali je poseg 
možno realizirati in pod kakšnimi pogoji.

(6) Varovanje tal, prsti in vegetacije
– Ohranja se naravne prvine v prostoru in s posegi prilagaja reliefnim značilnostim prostora.
– Ob gradnji objektov so investitorji dolžni obvezno upoštevati vse predpisane ukrepe v zvezi s sanacijo terena, ki jih predpiše 

geološka služba.
– Investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za zavarovanje plodne zemlje pred uničenjem, deponirati jo mora na določeno 

lokacijo za njeno začasno shranjevanje in nadaljnjo uporabo.
– Predvideni posegi morajo biti projektirani in izvedeni tako, da ne povzročajo erozijskih procesov.
– Potrebnost pridobivanja predhodnega geotehničnega mnenja h posegu se določi skladno z zahtevami, ki izhajajo iz varovanj 

prikazanih v prilogi Prikaz stanja prostora, ki je obvezna priloga tega odloka.
– Pri gradnji ali spremembi namembnosti objektov je potrebni preprečiti odtekanje nevarnih snovi v tla, sisteme pa organizirati 

tako, da direkten iztok škodljivih snovi neposredno v ponikanje, vodotoke ali kanalizacijo ni mogoč.
– Obstoječe travniške habitate naj se v največji možni meri ohranja; kjer to ni mogoče, naj se posegi izvajajo zgolj na območju 

gradnje. Poškodovane površine pa naj se po zaključku gradnje sanira in zasadi z avtohtonimi travniškimi mešanicami.
– V čim večji meri se ohranijo gozdni robovi, tradicionalni visokodebelni sadovnjaki, manjše skupine dreves in posamezna 

drevesa v krajini, omejki (drevesne živice), ohranjajo se tudi ravni ali vijugasti koridorji grmovnic in dreves (mejic) na kmetijskih 
zemljiščih in znotraj naselij.

– Ohranjajo se živice in skupine dreves.
– Pri umestitvi objektov v bližino gozda naj se za neoviran dostop do gozdnega zaledja zagotovi ustrezen odmik od gozdnega 

roba, vsaj za višino dreves, oziroma skladno s soglasjem pristojne gozdarske službe.
(7) Varstvo zraka:
– Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno upoštevati predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri obratovanju 

ne bodo prekoračene dovoljene emisije.
– Proizvodne, gospodarske, stanovanjske in druge objekte je potrebno priključiti na ekološko čiste vire energije.
– Potrebno je zagotoviti racionalno rabo energije in izboljšanje toplotne izolacije objektov, ter uporabo ekološko sprejemljivih 

goriv.
– Nove stavbe poslovno proizvodnih in centralnih dejavnosti je priporočljivo priključiti na skupinske – daljinske vire energije.
– Graditi je priporočljivo nizko energetske, pasivne objekte.
– Pri posegih, ki povzročajo emisije snovi je potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, če je z okoljsko zakonodajo tako 

predpisano.

56. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Pri gradnjah in prostorskih ureditvah je potrebno upoštevati predpise, ki urejajo zaščito pred požarom, rušenjem, 
poplavami, plazovi in drugimi naravnimi nesrečami.

(2) Pri načrtovanju vseh posegov je potrebno upoštevati pogoje za:
– varstvo pred požarom,
– zagotovitev virov za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
– potrebne odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve,
– varen umik pri požaru za ljudi, živali in premoženja,
– dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila,
– zagotovitev površin za potrebe evakuacije.
(3) Poplavna območja
(3.1) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih 

strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti so sestavni del prikaza 
stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, so sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna 
karta poplav in podatki o poplavnih dogodkih.

(3.2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je 
pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve 
za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo 
obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega.

(3.3) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je 
treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, 
njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor.

(3.4) Na poplavnih območjih, za katere razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije 
in vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na 
vodni režim in stanje voda.

(3.5) Ne glede na določbe drugega (3.2), tretjega (3.3) in četrtega (3.4) odstavka so na poplavnem območju dopustni posegi 
v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti v skladu ter pod pogoji, 
ki jih določajo predpisi o vodah.

(3.6) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja 
zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se (brez postopka spremembe OPN) v prikazu stanja prostora 
prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti.

(4) Erozijska območja
Na območjih zahtevnejših zaščitnih ukrepov, na žariščih površinske, globinske in bočne erozije ter pogojno stabilnih zemljiščih 

je za vsako gradnjo, oziroma poseg, ki ima značaj graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav, potrebno predhodno pridobiti 
geološko mnenje. Na erozijskih območjih prikazanih v prilogi Prikaz stanja prostora, je prepovedano:
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– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako 

drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
– vlačenje lesa.
(5) Plazljiva območja
Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo 

gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča. Na plazljivih zemljiščih, prikazanih v prilogi Prikaz stanja prostora, je 
prepovedano:

– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča, krčenje in večja obnova 

gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
(6) Požarno ogrožena območja
Pri urejanju in poseganju v prostor se upošteva prostorske, gradbene in tehnične ukrepe varstva pred požarom, zlasti pa 

zagotavlja potrebne odmike med objekti ali potrebno protipožarno ločitev ter vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Pri 
načrtovanju objektov je treba upoštevati požarna tveganja, ki so povezana z objekti s povečano možnostjo nastanka požara.

57. člen
(seizmološke in druga geotehničine značilnosti zemljišča)

Pri projektiranju objektov in naprav ter drugih ureditev je skladno s karto potresne nevarnosti (atlas ARSO) potrebno 
upoštevati, da je območje Občine Železniki v območju s projektnim pospeškom tal (g) 0,2 oziroma 0,225.

10.8. Prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja

58. člen
(zdravstvene zahteve v zvezi z varstvom pred hrupom ter kvaliteto bivanja)

(1) Pri osvetljevanju javnih prometnih in neprometnih površin je potrebno obvezno upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo 
javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini, ne sme presegati 
ciljne vrednosti 44,5 kWh oziroma 5,5 kWh na prebivalca Republike Slovenije. Za razsvetljavo, ki je vir svetlobe po tej uredbi, 
se uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0% (izjema je osvetlitev kulturnih spomenikov).

(3) Gradnja objektov ali naprav ter razmestitev dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja (EMS), ne sme presegati 
obremenitev okolja, ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.

I. stopnja varstva pred sevanjem velja za območja z namensko rabo: S, C, B, Z in A.
II. stopnja varstva pred sevanjem velja za območja brez stanovanj ali začasnega bivanja. II. stopnja varstva pred sevanjem 

velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene javnemu cestnemu prometu.
Pri umeščanju objektov v prostor je potrebno z vidika varovanja zdravja ljudi upoštevati minimalne oddaljenosti od virov EMS. 

Vplivno območje v katerega ni dovoljeno umeščati objektov z varovanimi prostori na višini 1 m od tal do sredine vira EMS je v 
odvisnosti od tipa daljnovoda: 110 kV daljnovoda 11–14 m, 220 kV daljnovoda 14–18 m, 400 kV daljnovoda 42–46 m.

(4) Celotna obremenitev posameznega območja s hrupom ne sme presegati mejnih ravni, določenih v predpisih o varstvu pred 
hrupom. Za posamezna območja osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe veljajo naslednje stopnje varstva pred hrupom:

I. stopnja varstva pred hrupom velja za vse površine na mirnem območju na prostem, ki obsega zavarovana območja v skladu 
s predpisi s področja ohranjanja narave, razen območij naselij na zavarovanem območju ter območij cest;

II. stopnja varstva pred hrupom velja za območja z namensko rabo: SS, SB, SP in BT;
III. stopnja varstva pred hrupom velja za območja z namensko rabo: SK, CU, ZP, ZS, ZK, A, VC in BC;
IV. stopnja varstva pred hrupom velja za območja z namensko rabo: IP, IG, IK, PC, PO, T, E in O, K1, K2, G, VI in LN.
Na meji med I. in IV. stopnjo varstva pred hrupom ter na meji med II. in IV. stopnjo varstva pred hrupom mora biti območje, ki 

obkroža IV. stopnjo varstva pred hrupom v širini z vodoravno projekcijo 1000 m in na katerem veljajo pogoji za III. stopnjo varstva 
pred hrupom. Širina III. območja varstva pred hrupom, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom, je lahko manjša od 1000 m, če 
zaradi naravnih ovir širjenja hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na I. oziroma na II. območju varstva 
pred hrupom niso presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa, določene za to območje.

Pri novogradnjah objektov in drugih posegih v obstoječe objekte v varovalnih pasovih javnih cest je treba gradnje objektov 
načrtovati z aktivno zaščito pred hrupom, z zaščito oken ali fasade.

Za prireditve si je potrebno pridobiti soglasje pristojnih občinskih služb, ob upoštevanju zahtev iz Uredbe o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju.

Novogradnje, rekonstrukcije objektov in naprav ne smejo povzročiti čezmerne obremenitve s hrupom, oziroma ne smejo 
povzročiti povečanja obremenitve s hrupom na območjih, v katerih je obremenitev s hrupom že čezmerna.

Nov objekt ali naprava in objekt ali naprava v rekonstrukciji, ki je vir hrupa, mora za pridobitev dovoljenja za gradnjo ali za 
spremembo namembnosti izpolnjevati pogoje in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje hrupa, ki jih določajo predpisi o varstvu 
pred hrupom.

(5) Za izboljšanje kakovosti zraka se prioritetno dovoli priključitev individualnih porabnikov ogrevanja na obstoječi toplovod, 
skupne kotlovnice na biomaso oziroma dovoli način ogrevanja z alternativnimi viri ogrevanja.
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(6) Za glavnino prebivalcev ustrezno oskrbo z vodo zagotavlja lokalna skupnost z javnimi oziroma zasebnimi zajetji. Raba 
površinskih voda ali podtalnice sta dovoljeni le pod pogoji pristojne službe za upravljanje in varstvo voda. Vse obstoječe vodne 
vire in vodovarstvena območja je treba varovati pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s predpisi o varovanju 
vodnih virov.

(7) Občina Železniki bo skladno s svojo pristojnostjo, zagotavljala varovanje zdravja ljudi ter varno bivalno okolje s 
spremljanjem najmanj naslednjih kazalcev stanja okolja (delež priključenih stanovanj na ČN, stiki med območji namenskih rab S in 
I, poraba električne energije na prebivalca za osvetljevanje javnih površin, delež priključkov na skupne vire ogrevanja in obnovljive 
vire ogrevanja, toplotna sanacija stavb, sprememba namembnosti namenske rabe, delež prebivalcev priključenih na javni vodovod 
in zasebna zajetja, količinska in kakovostna sprememba vodnih virov, število objektov ki so zavezanci za obratovalni monitoring 
emisij v zrak in hrupa) v času izvajanja tega prostorskega akta.

59. člen
(pogoji za neoviran dostop funkcionalno oviranim osebam)

(1) Tehnične rešitve stavb v javni rabi in javnih odprtih površin morajo funkcionalno oviranim osebam omogočati neoviran 
dostop, vstop in uporabo objektov brez grajenih ovir. Javne površine (ceste, pločniki) naj se izvedejo brez robov, da bodo lahko 
premostljive za funkcionalno ovirane osebe.

(2) Elementi urbane opreme morajo biti locirani tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih oseb.
(3) Hodniki za pešce morajo biti zaradi varnosti iz hrapavih materialov in morajo imeti ob prehodih za pešce poglobljene 

robnike, da ni oviran prehod funkcionalno oviranim osebam.

60. člen
(požarno-varstvene zahteve)

Pri gradnjah objektov in urejanju prostora je potrebno upoštevati prostorske, gradbene, tehnične predpise in tehnične 
smernice, ki urejajo varstvo pred požarom. Za primer požara je potrebno zagotoviti:

– odmike med objekti,
– prometne/manipulacijske poti oziroma površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

10.9. Merila za odstopanje od OPN (tolerance)

Z navedenimi merili so dopustna odstopanja od odloka o OPN in grafičnih prikazov OPN in določen način presojanja posegov 
v prostor v takih območjih. Odstopanja se dopuščajo le zaradi nepopolnih, ne dovolj natančnih in medsebojno neskladnih podatkov 
o dejanskem stanju v prostoru, zaradi česar ni bila možna natančna in dokončna razmejitev nekaterih površin.

11. Območja za katera se pripravi podrobni prostorski načrt

61. člen
(območja urejanja s podrobnim prostorskim načrtom)

(1) Državni prostorski načrti (DPN-ji) in OPPN-ji, ki v OPN niso posebej opredeljeni, se lahko izdelajo tudi za prostorske 
ureditve, za katere so znani investitorji, za načrtovanje in rekonstrukcijo gospodarske javne infrastrukture, za urejanje območij, ki 
so predvidena za sanacijo in prenovo naselij ter za sanacijo posledic naravnih nesreč.

(2) Podrobne prostorske načrt se lahko izdela za posamezno enoto urejanja prostora ali manjše območje znotraj posamezne 
enote urejanja prostora tudi, če to ni določeno v OPN in se takšna potreba izkaže po sprejetju OPN, kadar:

– se za območje ali manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora izkaže investicijski interes in ta ni v nasprotju 
s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine oziroma ne odstopa od prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za 
predlagano območje,

– so potrebne prostorske ureditve zaradi posledic naravnih in drugih nesreč.
(3) Zaradi varstva kulturne dediščine so predpisani naslednji ukrepi:
– Kadar se načrtuje celovita prenova v spomeniškem območju, naselbinske dediščine ali območju kulturne krajine, je sestavni 

del OPPN-ja konservatorski načrt za prenovo.
– Pripravljavec OPPN mora ob izdelavi osnutka OPPN izdelati osnutek konservatorskega načrta za prenovo (v nadaljnjem 

besedilu: KNP) to je analitični del KNP, na podlagi katerega je izdelan osnutek načrtovalskega dela KNP oziroma osnutek OPPN. 
Analitični del KNP naj vsebuje splošne značilnosti območja dediščine (podatke o legi, nastanku in razvoju obravnavanega 
območja), prostorske značilnosti (podatke o legi obravnavanega območja v prostoru, podatke o zasnovi in morfologiji 
predlaganega območja, analizo značilnosti sestavnih delov obravnavanega območja in detajlov), oceno stanja usklajenosti 
obravnavanega območja in odnos do širšega prostora (ocena materialnega stanja, ocena usklajenosti posega ali ureditve, 
ocena oblikovnega stanja, ocena vsebinskega stanja, ogroženost in ranljivost), ter oceno stanja značilnosti sestavnih delov 
obravnavanega območja in detajlov.

62. člen
(dopustni posegi pred izdelavo OPPN)

(1) Na območjih, za katere je predvidena izdelava OPPN, so do sprejetja le-teh dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječe zakonito zgrajene stavbe dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave, odstranitve 

objektov ter gradnje objektov na lokaciji odstranjenega objekta (iste namembnosti),
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov v okviru dopustnih dejavnosti namenske rabe območja,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov če niso v nasprotju s predvidenimi posegi v prostor
– gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve gospodarske javne infrastrukture in drugih omrežij in objektov v javni rabi,
– znotraj namenske rabe ZK: ureditve in posegi za potrebe pokopa in spomina na umrle.
(2) Posegi so dopustni pod pogojem, da ne bodo ovirali kasnejšega načrtovanja in so skladni s predvidenimi ureditvami.
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(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dopustni le posegi, ki so v skladu s kulturno varstvenimi pogoji in kulturno 
varstvenim soglasjem. Kulturno varstveni pogoji lahko določijo tudi obveznosti izdelave konservatorskega načrta.

12. Posebne določbe

63. člen
(območja urejanja s podrobnimi prostorskimi pogoji)

(1) Za nekatere EUP ali del EUP veljajo podrobni PIP ob smiselnem upoštevanju splošnih PIP.

12.1. Posebna določba in omilitveni ukrepi za smučišči Cerkno in Soriška planina

Naselje EUP PNRP v EUP

Davča
Davča
Davča
Davča
Zg. Sorica

DAV01-S/01
DAV01-S/02
DAV01-S/03
DAV01-S/04
ZGS27-S/01

BT
BT
BT
BT
BT

Posebna določba glede oblikovanja

Oblikovanje počitniških hiš mora biti za celotno območje (EUP) enotno.

Davča
Davča
Zg. Sorica
Zg. Sorica

DAV01-S/03
DAV01-S/05
ZGS27-S/01
ZGS27-S/02

BT
A, BT, PC, PO, K1, K2, G, VI
BT
A, BT, VI, PC, PO, K1, K2, G

Posebna določba glede dopustne vrst objektov glede na namen:

Vrsta objektov:
– vrste objektov glede na namen: smučišča, žičniške naprave opozorilni in obvestilni znaki, varovalne ograje namenjene 
fizičnemu varovanju žičnic in smučišč, sistemi dopolnilnega zasneževanja, športna igrišča ter ureditve drugih površin namenjenih 
oddihu, rekreaciji in športu na prostem, otroška igrišča, objekt prve pomoči.
Dopustne vrste gradenj in posegov v prostor:
– dopolnjevanje obstoječih in urejanje novih smučišč in žičniških naprav ter gradnja novih objektov, v skladu z dopustnimi 
vrstami objektov glede na namen,
– vzdrževanje in odstranitve obstoječih žičnic ter zamenjave žičnic in njihovih delov,
– gradnje oziroma postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s PRILOGO 1,
– krčenje gozdov za potrebe ureditev smučarskih ali sankaških prog.
Na območjih smučišč se izven zimske sezone zemljišča K1 in K2 uporablja za primarno kmetijsko rabo. Če je mogoče, se večja 
in manjša smučišča med seboj poveže.

Posebna določba glede oblikovanja

– Pogoji glede oblikovanja krajine:
– Lociranje in oblikovanja žičniških naprav, ter dopolnjevanje obstoječih in širitev novih smučišč se izdela s poudarkom na 
kvalitetnem vključevanju le-teh v krajinski okvir.
Drevesne ograde in druge pasove vegetacije ter skupine dreves in drevesni osamelci se v čim večji meri ohranjajo.

Posebna določba glede varstva okolja in naravnih dobrin

– Varstvo vodnih virov:
Pred umestitvijo sistema dopolnilnega zasneževanja se izdela študijo o umetnem zasneževanju smučišča.

12.2. Posebna določba in omilitveni ukrepi za smučišči Rudno in Dražgoše

Naselje EUP PNRP v EUP

Rudno RUD14-S/01 ZS

Posebna določba glede dopustnih vrst objektov glede na namen:

– Veljajo posebna določila za RUD14-S/02 in še:
Dopustne vrste objektov:

– vrste objektov glede na namen: gostinske stavbe (okrepčevalnica) ob izteku smučišča na parceli št. 1501 in 1502/1, 
obe k.o. Studeno, na skrajnem zahodnem delu stavbnega zemljišča ZS ob gozdnem robu, garaža za mehanizacijo, 
ki je potrebna za delovanje in vzdrževanje smučišča in parkirišča, objekt prve pomoči.

Dopustne vrste gradenj in posegov v prostor:
– gradnja novih objektov, v skladu z dopustnimi vrstami objektov glede na namen,
– gradnje oziroma postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s PRILOGO 1.

Posebna določba glede varovanja zdravja (omilitveni ukrep):

Pri obratovanju smučišča je potrebno v primeru prekoračitve mejnih vrednosti za varstvo pred hrupom zagotoviti ustrezne 
ukrepe za zmanjšanje hrupne obremenjenosti obstoječih stanovanjskih objektov v neposredni bližini.
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Naselje EUP PNRP v EUP
Rudno
Dražgoše
Dražgoše

RUD14-S/02
DRA03-S/01
DRA03-S/02

PO, K1, K2, G
A
K1, G

Posebna določba glede dopustne vrst objektov glede na namen:
Dopustne vrste objektov:
– vrste objektov glede na namen: smučišča, žičniške naprave, opozorilni in obvestilni znaki, varovalne ograje namenjene 
fizičnemu varovanju žičnic in smučišč, sistemi dopolnilnega zasneževanja, razsvetljava, zelenice, parkirišča.
Dopustne vrste gradenj in posegov v prostor:
– dopolnjevanje obstoječih in urejanje novih smučišč in žičniških naprav ter gradnja novih objektov, v skladu z dopustnimi 
vrstami objektov glede na namen,
– vzdrževanje in odstranitve obstoječih žičnic ter zamenjave žičnic in njihovih delov,
– gradnje oziroma postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s PRILOGO 1,
– krčenje gozdov za potrebe ureditev smučarskih ali sankaških prog.
Na območjih smučišč se izven zimske sezone zemljišča K1 in K2 uporablja za primarno kmetijsko rabo.
Posebna določba glede oblikovanja
– Pogoji glede oblikovanja krajine:
– Lociranje in oblikovanja žičniških naprav, ter dopolnjevanje obstoječih in širitev novih smučišč se izdela s poudarkom na 
kvalitetnem vključevanju le-teh v krajinski okvir.
Drevesne ograde in druge pasove vegetacije ter skupine dreves in drevesni osamelci se v čim večji meri ohranja
Posebna določba glede priključevanja na GJI (omilitveni ukrep):
Pri obratovanju smučišča je potrebno zagotoviti nemoteno dostopnost do stanovanjskih objektov v neposredni bližini.
Posebna določba glede varstva okolja in naravnih dobrin:
– Varstvo vodnih virov:
Pred umestitvijo sistema dopolnilnega zasneževanja se izdela študijo o umetnem zasneževanju smučišča.
Posebna določba glede varovanja zdravja (omilitveni ukrep):
Pri obratovanju smučišča je potrebno v primeru prekoračitve mejnih vrednosti za varstvo pred hrupom zagotoviti ustrezne ukrepe 
za zmanjšanje hrupne obremenjenosti obstoječih stanovanjskih objektov v neposredni bližini.

12.3. Posebna določba za vzletišče namenjeno prostemu letenju (jadralno padalstvo, zmajarstvo …)

Naselje EUP PNRP v EUP

Dražgoše DRA03-K ZS (za parcele ali dele parcel št. *100, 743/2 in 765/2, vse k.o. 
Dražgoše)

Posebna določba glede vrst objektov glede na namen:

Vrsta objektov:
– vrste objektov glede na namen: dovoljena so le vzletišča.
Na območju vzletišča se izven sezone prostega letenja, zemljišča uporablja za primarno kmetijsko ali gozdarsko rabo.

12.4. Posebna določba za vzletišče za ULN in avione

Naselje EUP PNRP v EUP

Dolenja vas DOV02-12 K1

Posebna določba glede vrst objektov glede na namen:

Vrsta objektov:
– vrste objektov glede na namen: dovoljena so vzletišča.
Na območju vzletišča se izven sezone letenja, zemljišča uporablja za primarno kmetijsko rabo.

12.5. Posebna določba za Športni park Rovn

Naselje EUP PNRP v EUP

Selca SEL15-11 ZS

Posebna določba glede dopustnih vrst objektov glede na namen:

Dopustna je rekonstrukcija oziroma dozidava gostinskega objekta, z upoštevanjem oblikovalskih pogojev, ki veljajo za posebne 
stavbe.

12.6. Posebna določba za območje kulturne krajine Selška Sora in del območja kulturne krajine zgornja selška dolina

Naselje EUP PNRP v EUP
Selca
Zg. Sorica
Sp. Sorica

SEL15-K
ZGS27-K
SPS18-K

A, VC, PC, K1, K2, G
SP, A, O, E, PC, VC, K1, K2, G
A, PC, VC, K1, K2, G
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Posebna določba glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine
Ohranja se značilnosti parcelne strukture vezane na razširitve ob Selški Sori, pri čemer se ohranjajo tudi prvine, ki členijo 
prostor: vegetacijske (obmejki, osamela drevesa, nižinski gozd) in gospodarska poslopja (kozolci, skednji itd.) v njihovi izvirni 
postavitvi, velikost in rabi. Kozolce se ohranja v njihovem razmerju do prostora in naselij. Prepovedano je vsakršno spreminjanje 
namembnosti kozolca in njegovih oblikovnih potez. Kozolce je dovoljeno le vzdrževati in rekonstruirati.

12.7. Posebna določba za Gasilski dom v Selcih

Naselje EUP PNRP v EUP

Selca SEL15-13 CU

Posebna določba glede dopustnih vrst objektov glede na namen:

Zaradi ohranjanja kontinuitete kvalitetnega arhitekturnega izročila dvojnih kozolcev na zahodnem robu naselja Selca so 
predpisane posebne oblikovalske zahteve za fasado objekta. Nova stavba mora s povzemanjem tradicionalnih oblik ali moderno 
transformacijo le-teh na fasadi izražati značilnosti odstranjenega objekta. Primernost upoštevanja predmetnih usmeritev s 
pozitivnim soglasjem k projektu potrdi pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine.

12.8. Posebna določba za območje šole v Selcih

Naselje EUP PNRP v EUP

Selca SEL15-03 CD (i) 

Posebna določba glede dopustnih vrst objektov glede na namen:

– Poleg v splošnih določbah navedenega so dopustne še:
– vrste objektov glede na namen: stanovanjske stavbe za posebne namene.
Dopustne vrste gradenj in posegov v prostor:
– gradnja novih objektov, v skladu z dopustnimi vrstami objektov glede na namen splošnih določb in te določbe.

12.9. Posebna določba za cerkev Sv. Nikolaja

Naselje EUP PNRP v EUP

SP. Sorica SPS18-05 CD (c)

Posebna določba glede vrst objektov glede na namen:

– Dopustne vrste gradenj in posegov v prostor:
Za območje ob cerkvi, na katerem so obstoječi objekti, veljajo določbe za EUP »A«.

12.10. Posebna določba in omilitveni ukrepi za manjša območja A, BT, SP in O 

Prtovč PRT12-K A parc. št. 481/7, k.o. Podlonk

Posebna določba glede vrste objektov glede na namen (omilitveni ukrep):

Dopustne vrste gradenj in posegov v prostor:
– Gradnja novih objektov ni dopustna.

Zgornja Sorica ZGS27-S/2 BT parc. št. 868 in 886, obe k.o. Sorica

Posebna določba glede vrste objektov glede na namen (omilitveni ukrep):

Dopustne vrste gradenj in posegov v prostor:
– Dopustna je sanacija oziroma rekonstrukcija obstoječih objektov.

Zgornja Sorica ZGS27-K SP parc. št. 378/6, k.o. Sorica

Posebna določba glede vrste objektov glede na namen (omilitveni ukrep):

Dopustne vrste gradenj in posegov v prostor:
Legalizacija obstoječega objekta, ne glede na določbe drugih členov tega odloka. Opomba: Oblika in velikost stavbnega 
zemljišča je povzeta iz LD, št. 239/93, poseg št. 49, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev, za sanacijo degradiranega 
prostora, Uradni list RS, št. 61/94. 

Železniki STU20-04 O

Posebna določba glede vrste objektov glede na namen

Po končani novogradnji in dograditvi obstoječe čistilne naprave, je v sklopu zbirnega centra za komunalne odpadke, dopustna 
tudi možnost prehodnega zbiranja manjših količin gradbenih odpadkov iz gospodinjstev.
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Železniki ŽEL29-K O

Posebna določba glede ohranjanja narave (omilitveni ukrep):

Prostorske ureditve se izvede izven obdobja gnezdenja kvalificiranih vrst ptic od 1. 3. do 15. 7.

Posebna določba glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (omilitveni ukrep):

Posegi v tla naj bodo omejeni na površino območja prostorske ureditve in izvedeni tako, da bo preprečena nadaljnja erozija.

12.11. Posebna določba in omilitveni ukrepi za MHE 

Naselje EUP PNRP v EUP

Več naselij Več EUP E

Posebna določba glede ohranjanja narave (omilitveni ukrep):

V primeru izgradnje MHE na lokacijah, kjer so nekoč že stali vodnogospodarski objekti (mlini, žage), so spremembe vodnega 
režima dopustne v enakem obsegu in načinu izvedbe kot je bilo to v času delovanja nekdaj obstoječega objekta.

12.12. Posebna določba in omilitveni ukrepi za območja pridobivanja mineralnih surovin

Naselje EUP PNRP v EUP

Davča
Golica
Martinj vrh
Potok
Zabrekve
Zala
Zgornja Sorica

DAV01-01
GOL04-02
MAV06-01
POT11-02
ZAB24-02
ZAL25-01
ZGS27-05

LN
LN
LN
LN
LN
LN
LN

Posebna določba glede varstva okolja in naravnih dobrin (omilitveni ukrep):

Območje nadzemnega pridobivalnega prostora je opredeljeno z namenom, da se omogoči končna sanacijo območja skladno 
z izdanimi dovoljenji po rudarski zakonodaji.

12.13. Posebna določba in omilitveni ukrepi za območja krčitev gozda 

Naselje EUP PNRP v EUP PARCELA

Davča
Zabrdo
Porezen

DAV01-K
ZBD23-K
PRZ10-K

K1
K2
K2

681, 682, 683, vse k.o. Davča
829, k.o. Danje
111/1, k.o. Sorica

Posebna določba glede varstva okolja in naravnih dobrin (omilitveni ukrep):

- Krčitev naj se izvaja vzporedno z nagibom terena in od zgoraj navzdol.
– Na površini prostorske ureditve naj se ohranijo visoki panji posekanega drevja. Ohranijo naj se posamezna drevesa na najbolj 
strmih lokacijah in pas drevja ob potoku.
– Potrebno je urediti odvodnike za viške padavinske vode, vso ogolelo površino pa bi bilo potrebno nemudoma zatraviti 
z avtohtono travno mešanico z dodatkom semena avtohtonih žitaric (ječmen, rž, oves).
– Oblikuje naj se gozdni rob, kjer se spodbuja rast plodonosnih grmovnic.

12.14. Posebna določba in za urbanistični in kulturni spomenik – staro jedro Železnikov

Naselje EUP PNRP v EUP

EŠD: 895
Ime enote: ŽELEZNIKI – Trško naselje

Posebna določba glede celotnega ohranjanja kulturne dediščine

Za območje veljajo določila Odloka o razglasitvi starega jedra Železnikov za urbanistični in kulturni spomenik, Uradni list RS* 
(16. 3. 1990–20. 6. 1991), št. 20/90-1078, 25/90 (popravek), 75/11-3221, 3/12-1665.
Potrebno je zagotoviti varstvo zgodovinskega značaja in vseh materialnih, kulturnih in zgodovinskih sestavin, ki naselje določajo 
in katerih ogrožanje bi prizadelo njegovo avtentičnost. Zlasti je pomemben zunanji kontekst, predvsem ohranjanje homogenosti 
in drugih skupinskih vrednot.
Gradnja novih večstanovanjskih stavb ni dovoljena.
Območje se bo urejalo z OPPN s KNP. Do njegove izdelave so kakršnikoli posegi dovoljeni ob upoštevanju kulturno varstvenih 
pogojev oziroma skladno z dokumentacijo za katero je bilo pridobljeno kulturno varstveno soglasje.

http://giskd2s.situla.org/Dokumenti/p0587_1.pdf
http://giskd2s.situla.org/Dokumenti/p0587_1.pdf
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12.15. Posebna določba in za območja arheoloških najdišč

Naselje EUP PNRP v EUP Evidentna oznaka MK
Rudno
Dražgoše
Zabrekve

RUD14-01
DRA03-05 in DRA03-K
ZAB24-K

SK
SK in A
A

EŠD 12140
EŠD 12121
EŠD 12150

Posebna določba izključno na območju arheološke dediščine glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine 

Pred izvedbo novih posegov na arheološkem območju je potrebno opraviti predhodni arheološki pregled območja.

12.16 Posebna določba za območje Železniki

Naselje EUP PNRP v EUP
Železniki ŽEL29-08 CD(i)
Železniki ŽEL29-06 SS v (s); parc. št. 836/3, 836/12, obe k.o. Studeno
V območju je dovoljeno tudi bivanje (eno in večstanovanjski objekti).

12.17 Posebna določba za območje Železniki

Naselje EUP PNRP v EUP
Železniki ŽEL29-11 SSe(s)
V območju je dovoljena tudi obrt z do 10 zaposlenimi.

12.18 Posebna določba za območje Železniki

Naselje EUP PNRP v EUP
Železniki ŽEL29-13 SSe(s); parc. št. 907/3, k.o. Studeno
Železniki ŽEL29-20 SSe(s)
V območju je dovoljena tudi večstanovanjska gradnja.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

64. člen
(kulturna dediščina)

Do uveljavitve varstvenih območij dediščine je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje za 
enote kulturne dediščine iz prikaza stanja prostora. Za te enote dediščine veljajo določila celostnega ohranjanja kulturne dediščine 
iz 52., 61. in 62. člena tega odloka.

65. člen
(veljavnost prostorsko ureditvenih pogojev)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski planski in izvedbeni akti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine 

Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 11/87, 3/89, Uradni list RS, št. 47/94, 75/98, 101/00, 79/04, 97/08),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Železniki (Uradni list RS, št. 33/01, 71/01, 97/08),
– Odlok o lokacijskem načrtu za zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov in dograditev čistilne naprave (Uradni list RS, 

št. 79/04).
(2) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Železniki se uporablja, kolikor je bila vloga za izdajo 

gradbenega dovoljenja na pristojno Upravno enoto podana pred uveljavitvijo OPN.

66. člen
(vpogled)

(1) Odlok o OPN Občine Železniki je na vpogled na Občini Železniki in njihovih spletnih straneh.
(2) Arhivski izvod se hrani tudi na pristojni upravni enoti, inšpekcijski službi in ministrstvu pristojnem za prostor.

67. člen
(nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

68. člen
(veljavnost)

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

Št. 015-4/2013-022
Železniki, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar l.r.
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1618. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih 
sredstev za izgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav v Občini Železniki

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni 
list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 
18. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev 
za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav  

v Občini Železniki

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za do-

deljevanje nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: 
sredstva) za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v 
nadaljevanju: MKČN) v Občini Železniki.

2. člen
Namen dodeljevanja sredstev je:
– spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesna-

ževanja s komunalnimi odpadnimi vodami,
– pospeševanje izgradnje MKČN s kapaciteto do 50 PE 

(populacijskih ekvivalentov), in sicer na območjih, na katerih ni 
predvidene gradnje javnega kanalizacijskega sistema (skladno 
z operativnim programom niso predmet opremljanja z javno 
kanalizacijo).

3. člen
Sredstva za sofinanciranje izgradnje MKČN se zago-

tavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa sprejme 
občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. Sredstva 
se dodeljujejo na osnovi razpisa, ki ga na osnovi sprejetega 
proračuna Občine Železniki objavi župan Občine Železniki.

4. člen
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem 

pravilniku so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini, 
krajevne skupnosti v Občini Železniki in društva s sedežem 
v Občini Železniki, ki so lastniki MKČN. Sredstva se dodelijo 
izključno za prvo opremo stanovanjskih in nestanovanjskih 
objektov z MKČN.

V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih 
objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, na katerega 
zemljišču bo MKČN zgrajena oziroma tisti, ki bo podpisnik po-
godbe o ustanovitvi služnosti, v primeru, da ni lastnik zemljišča, 
na katerem bo MKČN zgrajena. Investitorji pa medsebojna 
razmerja uredijo s posebno pogodbo.

5. člen
Upravičenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagoto-

viti izpolnitev naslednjih pogojev:
– MKČN mora biti izgrajena in v funkciji obratovanja (vsaj 

50 % obremenitev čiščenja);
– MKČN mora izkazovati z zahtevami predpisov skladno 

obratovanje, kar se dokazuje z oceno obratovanja čistilne na-
prave ali poročilom o prvih meritvah in obratovalnem monitorin-
gu kot določa Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod 
iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 
nadaljnje spremembe);

– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN 
mora biti skladno z določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav 
(Uradni list RS, št. 98/07 in nadaljnje spremembe);

– upravljavec mora zagotavljati obratovanje MKČN v skla-
du z navodili proizvajalca in izvajalca javne službe ter voditi 
obratovalni dnevnik MKČN;

– MKČN mora biti izven aglomeracij, znotraj katerih se 
predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Operativnim pro-

gramom odvajanja in čiščenja odpadne vode v Republiki Slo-
veniji;

– za stanovanjski in nestanovanjski objekt iz katerega se 
odvaja komunalna voda na MKČN mora biti izdano gradbeno 
dovoljenje, za MKČN pa pridobljena pravica graditi skladno z 
zahtevami predpisov za gradnjo objektov. Kolikor se gradnja 
MKČN izvede na zemljišču, ki ni v lasti investitorja, mora biti 
vlogi priložena pogodba o ustanovitvi služnosti, overjena pri 
notarju;

– MKČN mora biti dostopna komunalnim vozilom za od-
voz mulja.

6. člen
Razpis iz 3. člena tega pravilnika, ki se objavi na krajevno 

običajen način, vsebuje:
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,
– orientacijski znesek skupno razpisanih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti 

k vlogi,
– naslov, na katerega vlagatelji vložijo vlogo,
– rok za vložitev vlog.

7. člen
Izpolnjevanje pogojev iz 5. člena pravilnika se dokazuje z 

naslednjimi dokumenti:
– podatek o številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v 

objektu iz uradne evidence (CRP);
– ocena obratovanja ali poročilo o prvih meritvah in obra-

tovalnem monitoringu emisij snovi iz MKČN in zapisnik o ureje-
nosti odvajanja in čiščenja glede izpolnjevanja zahtev 4. člena 
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih ko-
munalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in nadaljnje 
spremembe), ki ga izdela izvajalec javne službe odvajanja in 
čiščenja odpadne komunalne vode;

– obratovalni dnevnik s podatki o upravljavcu MKČN, nad-
zoru, rednem in izrednem vzdrževanju, motnjah in neskladno-
stih pri obratovanju ter izvedenih ukrepih za njihovo odpravo;

– pogodbo o upravljanju kolikor upravljavec MKČN ni 
vlagatelj;

– izjava glede gradbenega dovoljenja za stanovanjski in 
nestanovanjski objekt in pravica graditi za MKČN;

– pregledna situacija objekta, MKČN in kanalizacijskega 
omrežja;

– dokazilo o lastništvu MKČN (kopija računa).

8. člen
Občina vsako leto objavi javni razpis za dodelitev prora-

čunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje, 
roke, postopke ter vsebino vloge za dodelitev proračunskih 
sredstev.

Za dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo. Če 
vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v 
roku 15 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub 
dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.

Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija 
za dodelitev proračunskih sredstev za namen sofinanciranja 
MKČN, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Železniki (v 
nadaljevanju: komisija). Vloge se obravnava po vrstnem redu 
vložitve.

Sredstva se dodeljujejo za popolne in pravočasne vloge, 
po zaporednem vrstnem redu prispetja. Višina sredstev se do-
deli v odvisnosti od zmogljivosti čiščenja novozgrajene MKČN, 
in sicer največ v višini do 250 EUR na PE in največ 50 % nabav-
ne vrednosti MKČN z DDV (z vsemi popusti in rabati) oziroma 
do porabe sredstev sprejetega proračuna občine za tekoče 
leto. Pri določitvi zmogljivosti čiščenja MKČN se upošteva 
povprečna vrednost nazivne zmogljivosti MKČN iz ocene obra-
tovanja. Popolne vloge, za katere ni bilo dodeljenih sredstev v 
tekočem letu, se prenese na seznam vlagateljev prihodnjih let.
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9. člen
Sredstva se nakažejo na transakcijski račun vlagatelja 

(upravičenca) na podlagi podpisane pogodbe.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je v vlogi navajal 

neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, mora 
dobljena sredstva vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo 
malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Železniki (Uradni 
list RS, št. 9/10).

11. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 015-4/2013-021
Železniki, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar l.r.

1619. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki na območju Občine Železniki

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/98, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11), 42. člena Odloka o načinu opravljanja 

obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komu-
nalnimi odpadki v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 36/12) in 
16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 
47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 18. redni seji dne 
25. 4. 2013 sprejel

S K L E P
o cenah storitev ravnanja s komunalnimi 

odpadki na območju Občine Železniki

1. člen
Cene za storitve izvajanja gospodarske javne službe zbi-

ranje določenih vrst komunalnih odpadkov po tem sklepu, v 
€/kg, so:

– za zbiranje ločenih frakcij: 0,5097 €/kg;
– za zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže: 0,5097 €/kg;
– za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 

in zelenega vrtnega odpada: 0,1182 €/kg;
– za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (v nadalje-

vanju: MKO): 0,1369 €/kg.

2. člen
Na območju Občine Železniki se za storitve zbiranja MKO 

uporabljajo naslednje cene:
– v €/mesec za storitve zbiranja MKO iz gospodinjstev in 

MKO podobni odpadki iz dejavnosti ob uporabi opreme volu-
mna 120–1100 litrov,

– v €/mesec za najem opreme za zbiranje MKO in
– v €/kom. za storitve odvoza MKO in MKO podobnih od-

padkov v kontejnerjih, za nakup opreme za zbiranje odpadkov 
in za nakup vreč za občasno povečane količine odpadkov:

Volumen opreme in število  
praznjenj na leto

Zbiranje Najem opreme
(1 kom./mesec)

Nakup opreme
(1 kom.)

Javna  
infrastrukt.

Odpadne surovine iz dejavnosti 
(papir, steklo in embalaža)

0 1 2 3 4 5

Vreče 800 lit. – 1 ali 2 osebi 0,9942 0,4402 0,0216

120 litrov 13x 1,9386 0,4402 26,2706 0,0420 0,6230

120 litrov 26x 3,5898 0,4402 26,2706 0,0841 1,2460

240 litrov 13x 3,0724 0,5626 35,6909 0,0841 1,2460

240 litrov 26x 5,6465 0,5626 35,6909 0,1681 2,4920

1100 litrov 13x 12,5884 4,6958 283,9345 0,3853 5,7109

1100 litrov 26x 24,1227 4,6958 283,9345 0,7705 11,4218

5 m³, po naročilu (1 odv.) 52,8773 19,3700 822,6139

7 m³ po naročilu (1 odv.) 52,8773 23,1364 981,8295

Vreča 50 litrov (1 kom.) 0,6912 0,0162

Vreča 80 litrov (1 kom.) 1,1060 0,0259

1. Gospodinjstvo v individualnem stanovanjskem objektu 
z 1 ali 2 članoma prejme minimalno 800 litrov skupnega vo-
lumna vreč na leto za MKO in minimalno 800 litrov skupnega 
volumna vreč na leto za embalažo.

2. Pri uporabi vreč za zbiranje MKO namesto posode, 
se za obračun uporablja cena tiste posode in frekvenca pra-
znjenja, ki jo vreče nadomeščajo, z upoštevanjem dejanskega 
skupnega volumna vreč na leto.

3. Za eventualno uporabo vmesnih volumnov posod, vreč, 
zabojnikov in kontejnerjev, se za obračun upošteva cena naj-

bližjega volumna iz gornje tabele dejanskemu in dejanski volu-
men opreme. Količina je v tem primeru količnik med dejanskim 
volumnom opreme in volumnom iz cenika.

3. člen
Vsako gospodinjstvo v individualnih in večstanovanjskih 

objektih plača na mesec:
– za ravnanje z odpadnimi surovinami (odvoz papirja in 

papirne embalaže 26x letno, steklene in plastične embalaže 
13x letno) 1,2460 €,
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– za 1x letno zbiranje in uničenje nevarnih odpadkov 
0,2896 €,

– za 1x letno zbiranje, odvoz in oddajo kosovnih odpad-
kov 0,2095 €,

– za pokrivanje stroška odvoza ostanka kosovnih odpad-
kov iz zbirnega centra 0,3011 €,

– za pokrivanje stroška obratovanja zbirnega centra 
0,1067 € in

– za pokrivanje stroška infrastrukture (zbiralnice ločenih 
frakcij in najemnina za zbirni center) 0,3968 €, to je skupaj 
2,5497 €/mesec na gospodinjstvo.

Pri dejavnosti se ob ceni za zbiranje MKO zaračuna tudi 
ravnanje z odpadnimi surovinami po ceni iz tabele iz 2. člena. 
Če dejavnost zaradi nastajanja večjih količin posameznih vrst 
odpadnih surovin ali embalaže, za njihovo zbiranje uporablja 
svoje posode, zabojnike ali kontejnerje, se ravnanje z odpadni-
mi surovinami zaračuna po 4. členu tega Sklepa – v tem pri-
meru se za odpadne surovine po prvem stavku tega odstavka 
tega člena ne zaračuna.

4. člen
Na območju Občine Železniki se za storitve ravnanja z 

embalažo (plastično in kovinsko), papirjem in papirno ter stekle-
no embalažo uporabljajo naslednje cene v €/mesec/1 posodo:

Volumen posode 
in frekvenca 
praznjenja Zbiranje

Najem 
posode

Nakup 
posode

Vreče 800 litrov – 1 ali 
2 osebi 1,8062 0,4402

120 litrov 13x 3,5220 0,4402 26,2706

120 litrov 26x 6,4047 0,4402 26,2706

240 litrov 13x 5,1613 0,5626 35,6909

240 litrov 26x 9,3858 0,5626 35,6909

1100 litrov 13x 9,2920 4,6958 283,9345

1100 litrov 26x 16,8978 4,6958 283,9345

Vreča 50 litrov za 
emb. (1 kom.) 1,3546

Vreča 80 litrov za 
emb. (1 kom.) 2,1674

Za eventualno uporabo vmesnih volumnov posod in za-
bojnikov, se za obračun upošteva cena najbližjega volumna iz 
gornje tabele dejanskemu in dejanski volumen opreme. Količi-
na je v tem primeru količnik med dejanskim volumnom opreme 
in volumnom iz cenika.

5. člen
Na območju Občine Železniki se za storitve ravnanja z bio-

loškimi odpadki uporabljajo naslednje cene v €/mesec/1 posodo:

Volumen  
posode 
in frekvenca 
praznjenja

Zbiranje, odvoz 
in kompostiranje

Najem posode Nakup 
posode

120 litrov 52x 7,2443 0,4402 26,2706

240 litrov 52x 11,8823 0,5626 35,6909

6. člen
Za zaključene pošiljke odpadkov, se za pokrivanje stroška 

javne infrastrukture in za storitve tehtanja, evidentiranja in na-
laganja na prekladališču Draga, za potrebe prevoza na večje 
razdalje, uporabljajo naslednje cene:

za pokrivanje stroška javne infrastrukture (rampe): 
2,3928 €/t;

za storitev tehtanja, evidentiranja in nalaganja odpadkov: 
9,4458 €/t.

7. člen
Na območju Občine Železniki se za storitve obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi 
Sklepa (Uradni list RS, št. 22/13 z dne 15. 3. 2013), uporabljajo 
naslednje cene:

– v €/mesec ob uporabi opreme volumna 120–1100 litrov,
– v €/kom. za nakup vreč za občasno povečane količine 

odpadkov:

Volumen opreme in število 
praznjenj na leto

Obdelava 
odpadkov

Odlaganje 
ostankov 

predelave

Vreče 800 lit. – 1 ali 2 osebi 0,8467 0,4800

120 litrov 13x 1,6510 0,9360

120 litrov 26x 3,3020 1,8720

240 litrov 13x 3,3020 1,8720

240 litrov 26x 6,6040 3,7440

1100 litrov 13x 15,1342 8,5800

1100 litrov 26x 30,2683 17,1600

Vreča 50 litrov (1 kom.) 0,6350 0,3600

Vreča 80 litrov (1 kom.) 1,0160 0,5760

8. člen
V cenah storitev tega Sklepa DDV in druge dajatve niso 

zajete.

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

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 5. 2013, 
razen za cene iz 7. člena.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep 
o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki v Občini Železniki 
št. 015-4/2010-003 z dne 3. 6. 2010, ki je bil 11. 6. 2010 obja-
vljen v Uradnem listu RS, št. 47/10.

Št. 015-4/2013-023
Železniki, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar l.r.

BOVEC

1620. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni 
denarni pomoči za novorojence v Občini 
Bovec

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list 
RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 
24. seji dne 25. 4. 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o enkratni denarni 

pomoči za novorojence v Občini Bovec
1. člen

S tem pravilnikom Občina Bovec spreminja in dopolnjuje 
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini 
Bovec (Uradno glasilo, št. 3/05, in Uradni list RS, št. 42/07).
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2. člen
V 4. členu se briše drugi odstavek.

3. člen
Spremeni se 6. člen pravilnika, tako da se glasi:
»Na podlagi vloge občinska uprava preveri podatke v 

uradnih evidencah.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-04/2012
Bovec, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Bovec

Siniša Germovšek l.r.

1621. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu 
otrok v vrtec

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in 36/10) in 
16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) 
je Občinski svet Občine Bovec na 24. seji dne 25. 4. 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

1. člen
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 53/11, 

popravek – 55/11) se spremeni tako, da se v 2. členu doda nov 
odstavek, ki se glasi:

»Oddelek s poldnevnim programom se oblikuje samo v 
tistem šolskem letu, ko je za določeno starostno obdobje ozi-
roma dislocirani oddelek dovolj prijav.«

2. člen
V 12. členu se v kriteriju pod zap. št. 2 črta v besedilu 

navedba »negativna odločba« ter se določi število točk 30.
Črta se kriterij pod zap. št. 3 in se številčenje ostalih kri-

terijev spremeni za eno mesto.

3. člen
V 14. členu se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»Če je otrok na čakalni listi vključen v enoto vrtca izven 

šolskega okoliša, ima z novim šolskim letom prednost pri vklju-
čitvi v enoto v svojem šolskem okolišu.«

4. člen
V 22. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Ponovna vključitev v vrtec ni možna prej kot v 3 mesecih 

po izpisu.«

5. člen
V 31. členu se v prvi alinei briše besedilo »v obdobju od 

1. junija do 31. avgusta«.
V prvi alinei se 50 % zamenja z 20 %.
V drugi alinei se črta besedo »neprekinjeno« in za bese-

dilom 10 delovnih dni doda »v mesecu«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-03/2010
Bovec, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Bovec

Siniša Germovšek l.r.

DOLENJSKE TOPLICE

1622. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske 
Toplice za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 
in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Dolenjske To-
plice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine 
Dolenjske Toplice na 19. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dolenjske 

Toplice za leto 2012.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za 

leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu 
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih pri-
hodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine 
Dolenjske Toplice za leto 2012. Sestavni del zaključnega 
računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je po-
dan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih 
projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi 
realizaciji v tem letu.

Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za 
leto 2012 obsega:

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV (v EUR)

l. Skupaj prihodki 3.314.400,34
II. Skupaj Odhodki 3.398.099,40
III. Proračunski primanjkljaj –83.699,06
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 

IN NALOŽB 
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja 

kapitalskih deležev 0,00
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih 

deležev 0,00
VI. Prejeta minus dana posojila  

in sprememba kapitalskih deležev 0,00
C. RAČUN FINACIRANJA 
VII. Zadolževanje 0,00
VIII. Odplačilo dolga 0,00
IX. Sprememba stanja sredstev na računu –83.699,06
X. Neto zadolževanje 0,00
XI. Neto financiranje 83.699,06

Stanje sredstev na računih na zadnji dan preteklega leta: 
EUR 308.536,00.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za 

leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-17/2013(0106)-10
Dolenjske Toplice, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Jože Muhič l.r.
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1623. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
občinskega prostorskega načrta Občine 
Dolenjske Toplice

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Dolenjske To-
plice (Uradni list RS, št. 93/07, 42/10) ter 53.a člena Zakona 
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) je Občinski 
svet Občine Dolenjske Toplice na 19. redni seji dne 25. 4. 2013 
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah občinskega 

prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice

1. člen
V Občinskem prostorskem načrtu Občine Dolenjske To-

plice (Uradni list RS, št. 90/09, 22/10, 85/11, 10/12, 54/12) 
(v nadaljnjem besedilu: OPN) se v 151. členu, v tretji alineji 
prvega odstavka navedba v oklepaju četrtega stavka spremeni 
tako, da se glasi: »(P+1+M s kletjo, ki je v celoti vkopana).«.

2. člen
V OPN se spremeni 248. člen, in sicer:
– na koncu prvega stavka druge točke se namesto pike 

napiše vejica in doda: »razen na podrobnejši namenski rabi ZD 
in ZS.«. Naslednji, drugi, stavek se črta.

– prvi stavek tretje točke se spremeni tako, da se glasi: 
»V naštetih EUP je dopustna gradnja kmetijskih gospodarskih 
objektov, razen objektov za intenzivno prirejo – farm.«,

– na koncu prvega stavka četrte točke se namesto pike 
napiše vejica in doda: »razen na podrobnejši namenski rabi ZD 
in ZS.«. Naslednji, drugi, stavek se črta.

– zadnji odstavek šeste točke se spremeni tako, da se 
glasi: »Gradnja je možna na stavbnem zemljišču v okviru 
EUP/PEUP naselij in zaselkov, razen na podrobnejši namenski 
rabi ZD in ZS.«,

– zadnji odstavek sedme točke se spremeni tako, da 
se glasi: »Gradnja je možna na stavbnem zemljišču v okviru 
EUP/PEUP naselij in zaselkov, razen na podrobnejši namenski 
rabi ZD in ZS.«.

3. člen
(1) V grafičnem delu izvedbenega dela OPN se v ure-

ditvenih enotah MV1-V in DS1-V brišejo tekstualne oznake 
podrobnejše namenske rabe za območja stanovanj: SS tako, 
da ostanejo le tekstualne oznake: SK.

(2) V grafičnem delu izvedbenega dela OPN se v ure-
ditveni enoti MV2-S brišejo tekstualne oznake podrobnejše 
namenske rabe za območja stanovanj: SK tako, da ostanejo le 
tekstualne oznake: SS.

4. člen
Peta alineja prvega odstavka 227. člena se spremeni 

tako, da se glasi:
»– I. Gostinstvo: 56. Dejavnost strežbe jedi in pijač, v 

EUP DP3-PR pa tudi: 55. Gostinske nastanitvene dejavnosti,«.

5. člen
Ta odlok velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 032-17/2013(0105)-12
Dolenjske Toplice, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Jože Muhič l.r.

1624. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ura-
dni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 in 41/07), 38. člena Pravilni-
ka o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih stori-
tev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) 
ter 7. in 16 člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni 
list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske 
Toplice na 19. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel

S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu

1. člen
Občina Dolenjske Toplice daje na predlog izvajalca Dom 

starejših občanov Novo mesto soglasje:
1. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 

domu v višini 20,98 EUR na efektivno uro oziroma 5,75 EUR 
na efektivno uro za uporabnika;

2. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu ob nedeljah in ponoči v višini 27,86 EUR na efektivno uro 
oziroma 7,64 EUR na efektivno uro za uporabnika;

3. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu ob praznikih in dela prostih dnevih v višini 30,34 EUR 
na efektivno uro oziroma 8,32 EUR na efektivno uro za upo-
rabnika.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2013 dalje.

Št. 032-17/2013(0106)-15
Dolenjske Toplice, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Jože Muhič l.r.

1625. Sklep o izdaji soglasja k višini najemnine 
za grobove in ceni storitev javne službe

Na podlagi 38. člena Odloka o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Dolenj-
ske Toplice (Uradni list RS, št. 34/00) ter 7. in 16. člena Statuta 
Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je 
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 19. redni seji dne 
25. 5. 2013 sprejel

S K L E P
o izdaji soglasja k višini najemnine za grobove 

in ceni storitev javne službe

1. člen
S tem sklepom se določi višina najemnine za grobove in 

cene storitev javne službe pokopališka in pogrebna dejavnost 
ter urejanje pokopališč na območju Občine Dolenjske Toplice.

2. člen
Višina najemnine za grobove se določi v EUR brez DDV:

Najemnina EUR brez DDV
Žarni grob 11,69

Enojni grob 14,35
Dvojni grob 25,08
Trojni grob 43,06

Najem prostora za raztros pepela 50,00
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Otvoritev in prvi najem groba se zaračuna v višini trikratne 
najemnine za grob, s tem, da je najemnina za tekoče leto že 
poravnana.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2013 dalje.

Št. 032-17/2013(0106)-11
Dolenjske Toplice, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Jože Muhič l.r.

TRŽIČ

1626. Odlok o potrditvi zaključnega računa 
proračuna Občine Tržič za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11, 110/11, 14/13) in 32. člena 
Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet 
Občine Tržič na 21. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine 

Tržič za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za 

leto 2012.

2. člen
Zaključni račun Občine Tržič za leto 2012 se potrjuje v 

naslednjih zneskih:

Zneski  
v EUR

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 12.735.402
II. Skupaj odhodki 12.431.432
III. Proračunski presežek oziroma primanjkljaj 

(I.-II.) 303.970
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja 

kapitalskih deležev 0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih 

deležev 355.394
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe 

kapitalskih deležev (IV.-V.) –355.394
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna 0
VIII. Odplačilo dolga 506.976
IX. Sprememba stanja sredstev na računih 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 558.400
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) –506.976
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.) –303.970

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. 41000-0002/2011-51
Tržič, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

1627. Odlok o razglasitvi dela stare ljubeljske ceste 
EŠD 326 za kulturni spomenik lokalnega 
pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11, 90/12), Strokov-
nih podlag za razglasitev stare ljubeljske ceste EŠD 326 za 
kulturni spomenik lokalnega pomena, ki jih je pripravil Zavod 
za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj, februar 2013 ter 9. in 
18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Ob-
činski svet Občine Tržič na 21. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o razglasitvi dela stare ljubeljske ceste EŠD 326 

za kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen
(ime spomenika)

Enota dediščine: stara ljubeljska cesta, EŠD 326, predsta-
vlja makadamsko cesto v severnem delu Podljubeljske doline 
in poteka od Lajba do piramid na slovenski strani starega mej-
nega prehoda Ljubelj.

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi del 
stare ljubeljske ceste, EŠD 326, od mejnega prehoda Ljubelj 
do piramid na slovenski strani starega mejnega prehoda Ljubelj 
(v nadaljnjem besedilu: spomenik).

2. člen
(utemeljitev razglasitve)

Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, so:
– zgodovinsko kulturna pričevalnost,
– eden najstarejših gorskih prelazov v Evropi,
– od leta 1728 najpomembnejša povezava, glavna komer-

cialna magistrala med Dunajem in Trstom z dvema kamnitima 
piramidama na prevalu,

– leta 1920 na vrhu prevala nova državna meja,
– posebne tehnične lastnosti in kulturno zgodovinski po-

men,
– ohranjena takšna kot je bila pred ukinitvijo prometa leta 

1966,
– kapelica Sv. Krištofa ob cesti,
– prizorišče tradicionalnih kulturno-športnih prireditev in 

dogajanj.
Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita nje-

gov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo naslednje varova-
ne sestavine:

– trasa ceste z makadamskim ustrojem in njene sesta-
vine, kot so: oporni kamniti zidovi, vodni prepusti, prvotni tlak, 
koritnice z izpusti, ročno klesani kamni s posameznimi vklesa-
nimi oznakami, ročno klesane barbakane, tlakovane kamnite 
in naravne mulde, stacionažni cestni kamni z vklesanimi in 
barvnimi oznakami, zidane cestne ograje in stebriči iz ročno 
oblikovanih klesancev, ograjni kovinski deli;

– cestni prelaz z zgodovinskim mejnim kamnom in pira-
midama;

– zidana kapelica Sv. Krištofa ob trasi ceste.
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3. člen
(obseg spomenika in vplivnega območja)

Spomenik obsega naslednjo nepremičnino oziroma par-
celno številko, k. o. Podljubelj:

Parc. št. cela / del
941/6 cela

Zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti se spomeniku 
določi vplivno območje, ki obsega naslednje nepremičnine 
oziroma parcele številke, vse k. o. Podljubelj:

Parc. 
št. cela / del
406 cela
407 cela
408 cela
409 cela
410 cela
1022 cela

405/1
del pas 5 metrov v delih kjer je parcela 941/6 v stiku  
s parcelo št. 405/1

411/1
del pas 5 metrov v delih kjer je parcela 941/6 v stiku 
s parcelo št. 411/1

411/2 cela

411/3
del pas 5 metrov v delu kjer je parcela 941/6 v stiku  
s parcelo št. 411/3

411/4 cela

404/1
del pas 5 metrov v delu kjer je parcela 941/6 v stiku  
s parcelo št. 404/1

21/1
del pas 5 metrov v delu kjer je parcela 941/6 v stiku  
s parcelo št. 21/1

17/1
del pas 5 metrov v delu kjer je parcela 941/6 v stiku  
s parcelo št. 17/1

1037/1
del pas 5 metrov v delu kjer je parcela 941/6 v stiku  
s parcelo št. 1037/1

18
del pas 5 metrov v delu kjer je parcela 941/6 v stiku  
s parcelo št. 18

Vplivno območje spomenika je določeno kot 5-metrski pas 
na obeh straneh varovanega dela trase stare ceste izključno 
zaradi potreb po ohranjanju prostorske celovitosti ceste in za-
radi vzdrževanja ceste.

Planinska koča na prelazu, parc. št. 405/2 k.o. Podljubelj, 
stoji na območju spomenika, vendar se s tem odlokom ne raz-
glaša za spomenik.

4. člen
(varstveni režim za spomenik)

V neokrnjenosti, izvirnosti in celovitosti se varuje in ohranja:
– traso in gabarite makadamske ceste;
– avtentične materiale in tehniko gradnje ter obliko in 

strukturo ročno klesanih kamnov opornih zidov, ograj, stebričev, 
muld, vodnih izpustov – barbakan in koritnic;

– gabarite prelaza s kamnitima piramidama in mejnim 
kamnom na avtentični lokaciji vključno z vsebino, barvo in 
obliko napisov;

– komunikacijsko navezavo ceste in prelaza s piramidama 
na javni prostor in sosednje objekte;

– zgodovinske, arhitekturne, tehniške in oblikovno-estet-
ske prvine ceste in posameznih elementov (makadamskega 
vozišča, kamnitih opornih zidov, obcestnih kamnov in ograj, 
kamnitih muld, barbakan in vodnih prepustov;

– kapelico sv. Krištofa ob cesti.
Na spomeniku je prepovedano:
– izvajati posege in dejavnosti, ki bi poškodovali ali ka-

korkoli razvrednotili zgodovinski pomen in varovane lastnosti 
spomenika;

– izvajati javni cestni promet;
– spravljati les čez oporne zidove, uporabljati cesto za od-

laganje, skladiščenje in odvoz lesa s težko mehanizacijo;
– poškodovati, podreti, odstraniti ali zamenjevati z neu-

streznimi nadomestki sestavne dele ceste, zidov, ograj, kamnov, 
piramid;

– odkopavati, spodkopavati, zasipavati ali kako drugače 
spreminjati gabarite in podobo ceste in sestavnih delov;

– vgrajevati, pritrjevati in locirati infrastrukturne vode ter 
objekte in naprave v vidno izpostavljene dele spomenika;

– trajno postavljati reklamne in druge table oziroma napise, 
razen tistih, katerih postavitev in mesto pritrditve odobri pristojni 
Zavod za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju ZVKD) in 
so namenjeni predstavitvi spomenika;

– s posegi ogrožati statično trdnost spomenika;
– izvajati posege in dejavnosti brez predhodno pridobljenih 

kulturno-varstvenih pogojev in soglasja pristojnega ZVKD.
Na spomeniku je dovoljeno:
– opraviti vzdrževalne in/ali obnovitvene ter konservatorsko 

restavratorske posege;
– posegati v konstrukcijsko zasnovo, da se zagotovi odvo-

dnjavanje, statična stabilnost, ohranjanje in vzdrževanje varova-
nih oblikovnih in tehniških lastnosti spomenika;

– izvajati sondažna in druga znanstveno raziskovalna dela;
– posegati v okolico spomenika in njegovo hortikulturno 

ureditev zaradi vzdrževanja ter boljše predstavitve in varovanja 
spomenika;

– izvajanje kulturne, pohodniške, rekreacijske, izobraže-
valne in turistične dejavnosti na nedestruktiven in za naravno 
okolje neškodljiv način;

– postavitev začasnih premičnih objektov za potrebe izved-
be prireditev, ki ne zahtevajo destruktivnih poseganj v varovane 
sestavine spomenika.

5. člen
(varstveni režim za vplivno območje spomenika)

V vplivnem območju spomenika je prepovedano:
– izvajati golosek in graditi gozdne vlake za spravilo lesa;
– trajno locirati kakršnekoli infrastrukturne naprave in 

objekte;
– odkopavati, spodkopavati, zasipavati ali kako drugače 

spreminjati konfiguracijo in naravne terenske danosti vplivnega 
območja;

– trajno postavljati reklamne in druge table oziroma napise, 
razen tistih, katerih postavitev in mesto pritrditve odobri pristojni 
ZVKD in so namenjeni predstavitvi spomenika;

– izvajati posege, s katerimi bi statično ogrožali oporne 
zidove in ograje;

– izvajati posege in dejavnosti, s katerimi bi se razvredno-
tilo ali kakorkoli poškodovalo spomenik, njegove sestavne dele 
in vplivno območje spomenika.

V vplivnem območju je dovoljeno:
– opraviti sanitarno sečnjo drevja in druga vzdrževalna 

dela, ki so nujna za ohranjanje obstoječe rabe in so načrtovana z 
gozdno gospodarskim načrtom pristojnega Zavoda za gozdove;

– opraviti vzdrževalne in/ali obnovitvene gradbene in kon-
servatorske posege, da se zagotovi odvodnjavanje, geološka 
stabilnost zemljine, statična stabilnost konstruktivnih delov ceste 
(opornih zidov, ograj, izpustov) ter zagotovi ohranjanje naravnih 
geografskih lastnosti vplivnega območja;

– izvajati sondažna in druga znanstveno raziskovalna dela;
– posegati v okolico spomenika in njegovo hortikulturno 

ureditev zaradi vzdrževanja ter boljše predstavitve in varovanja 
spomenika;

– opraviti druga za spomenik nujna in predhodno strokovno 
utemeljena dela;

– izvajanje kulturne, pohodniške, rekreacijske, izobraže-
valne in turistične dejavnosti na nedestruktiven in za naravno 
okolje neškodljiv način;

– postavitev začasnih premičnih objektov za potrebe iz-
vedbe prireditev, ki ne zahtevajo destruktivnih poseganj v va-
rovane sestavine spomenika.
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6. člen
(gospodarjenje z gozdovi)

V okolici spomenika (zaledju) je območje gozda, kjer je 
gospodarjenje z gozdom in uporaba ceste v času spravila lesa 
omejeno:

– opravi se lahko sečnjo drevja v skladu z gozdno go-
spodarskim načrtom in druga vzdrževalna dela, ki so nujna za 
ohranjanje obstoječe rabe in so načrtovana z gozdno gospo-
darskim načrtom pristojnega Zavoda za gozdove;

– spravilo lesa je dopustno le z uporabo žičnice;
– spravilo lesa se izvede v času, ko so tla suha ali zmr-

znjena;
– spravilo lesa se izvaja sprotno in se gozdne lesne sor-

timente ne skladišči na cesto;
– podrobni pogoji, način spravila lesa, čiščenje, sanacija 

in lokacija se opredeli v odločbi, ki jo izda pristojni Zavod za 
gozdove, na podlagi predhodno pridobljenih projektnih pogojev 
in soglasij ZVKD ter lastnika/upravljavca ceste.

7. člen
(dostopnost spomenika)

Lastnik in upravljavec spomenika morata javnosti omo-
gočiti dostop do spomenika in njegovega vplivnega območja 
za kulturno predstavitev ob upoštevanju varstvenih režimov.

8. člen
(označitev)

Spomenik se označi s predpisano oznako, v skladu s 
Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov 
(Uradni list RS, št. 57/11), mikrolokacijo določi ZVKD.

9. člen
(pogoji in soglasja)

Za vse posege v spomenik in njegovo vplivno območje, 
je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kultur-
novarstveno soglasje ZVKD ter soglasje lastnika/upravljavca 
spomenika.

10. člen
(predkupna pravica)

Občina ima predkupno pravico na vseh parcelah v vpliv-
nem območju spomenika.

11. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pri-
stojen za področje kulturne dediščine.

12. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

Na predlog Občine Tržič se v zemljiški knjigi zaznamuje 
status kulturnega spomenika in status vplivnega območja spo-
menika na parcelah, navedenih v 3. členu tega odloka, v roku 
6 mesecev po uveljavitvi odloka.

13. člen
(kartografski del)

Kartografski prikaz spomenika je sestavni del odloka.

14. člen
(veljavnost)

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

Št. 371-0004/2012-34
Tržič, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

1628. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi 
v Občini Tržič

Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 
in 48/12) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, 
št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 21. redni seji dne 
25. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi  
v Občini Tržič

1. člen
Spremeni se 39. člen, tako da se glasi:
»Uporabnik dovolilnice, ki dovoljuje časovno neomejeno 

parkiranje, je dolžan:
– da namesti oziroma nalepi dovolilnico v levi spodnji kot 

z notranje strani vetrobranskega stekla,
– da uporablja dovolilnico na vozilu in na lokaciji, za ka-

tero je bila izdana in
– da pretečeno dovolilnico nadomesti z novo.
Uporabnik dovolilnice, ki dovoljuje časovno omejeno par-

kiranje, je dolžan:
– da si priskrbi parkirno uro, na kateri bo viden prihod vozila,
– da namesti parkirno uro na vidno mesto pod prednje 

vetrobransko steklo in pravilno nastavi čas prihoda,
– da namesti oziroma nalepi dovolilnico v levi spodnji kot 

z notranje strani vetrobranskega stekla,
– da uporablja dovolilnico na vozilu in na lokaciji, za ka-

tero je bila izdana in
– da pretečeno dovolilnico nadomesti z novo.«

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

Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2012-47
Tržič, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

1629. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o turističnem vodenju na ravni turističnega 
območja Občine Tržič

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB2; Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12), 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma (ZSRT; Uradni list RS, št. 2/04, 57/12), 17. člena Zako-
na o prekrških (ZP-1-UPB8; Uradni list RS, št. 29/11, 21/13) in 
18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Ob-
činski svet Občine Tržič na 21. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o turističnem vodenju na ravni turističnega 
območja Občine Tržič

1. člen
V Odloku o turističnem vodenju na ravni turističnega 

območja Občine Tržič (Uradni list RS, št. 68/05, 37/10; v na-
daljevanju: odlok) se pred 1. člen doda poglavje »I. SPLOŠNE 
DOLOČBE«.
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2. člen
V 1. členu odloka se besedilo »Javni zavod za turizem Tr-

žič (v nadaljevanju – JZT Tržič)« nadomesti z besedilom »Ob-
čina Tržič v okviru Turistično promocijskega in informacijskega 
centra Občine Tržič (v nadaljevanju: TPIC Tržič)«.

3. člen
Besedilo drugega odstavka 2. člena odloka se spremeni 

tako, da se glasi:
»Za turističnega vodnika turističnega območja Občine 

Tržič se po tem odloku ne štejejo:
– strokovni delavci v muzejih, galerijah in drugih po-

membnih objektih, ko opravljajo vodniško delo v okviru svojih 
službenih del in nalog,

– pedagoški delavci v vzgojno-izobraževalnih organizaci-
jah, ki poučujejo predmete, povezane s strokovnimi znanji, ki 
vključujejo poznavanje turističnih znamenitosti v Občini Tržič in 
vodniško delo opravljajo v okviru svojih službenih del in nalog,

– osebe, ki opravljajo posebna vodenja in imajo za to pri-
dobljeno licenco, oziroma opravljen izpit pristojne organizacije 
(npr. planinski in gorski vodniki, učitelji smučanja …).«

4. člen
V odloku se pred 2a členom doda poglavje »II. PRO-

GRAM TURISTIČNEGA VODENJA«.
V odloku se doda člen 2a, besedilo katerega se glasi:
»Turistični vodniki turističnega območja Občine Tržič izva-

jajo standardne in posebne programe turističnega vodenja na 
območju Občine Tržič.

Standardni program turističnega vodenja obsega vodenje 
obiskovalcev pri ogledu vseh pomembnejših znamenitosti v 
okviru turističnega območja Občine Tržič in je na vpogled v 
TPIC Tržič.

Predlog standardnega programa turističnega vodenja pri-
pravi TPIC Tržič v sodelovanju z ustreznimi strokovnimi služ-
bami (za varstvo narave, za varstvo kulturne dediščine, muzeji 
ipd.), sprejme pa ga župan Občine Tržič.

Posebni programi turističnega vodenja obsegajo vodenje 
obiskovalcev pri ogledu določenih znamenitosti na območju 
Občine Tržič, kot npr. arhitekturnih in umetniških del, naravnih 
lepot, etnografskih znamenitosti, poti življenja in ustvarjanja 
pomembnejših osebnosti ter drugih znamenitosti, skladno z 
interesi naročnika.«

5. člen
V odloku se pred 3. členom doda poglavje »III. POGOJI 

ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNEGA VODE-
NJA«.

6. člen
V prvem odstavku 3. člena odloka se za besedilom »tečaj 

strokovne usposobljenosti za turističnega vodnika turističnega 
območja Občine Tržič« doda besedilo »in so vpisani v register 
turističnih vodnikov turističnega območja Občine Tržič«.

Doda se drugi odstavek 3. člena odloka, ki se glasi:
»Srednja strokovna izobrazba se izkazuje s spričevalom 

zaključene najmanj srednje strokovne šole ali druge poobla-
ščene organizacije za pridobivanje tovrstne izobrazbe. Znanje 
tujega jezika za stopnjo srednje strokovne izobrazbe se izka-
zuje s spričevalom zaključene najmanj srednje strokovne šole 
ali s potrdilom o uspešno zaključenem tečaju tujega jezika, 
ki ga izda pooblaščena organizacija za opravljanje tovrstnih 
izobraževanj.«

Doda se besedilo tretjega odstavka 3. člena odloka, ki 
se glasi:

»Dejavnost turističnega vodenja na območju Občine Tržič 
lahko skladno s predpisi opravljajo tudi osebe, ki imajo licenco 
Gospodarske zbornice Slovenije za turističnega vodnika ter 
vodniki tujih držav, ki spremljajo organizirane skupine obisko-
valcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije.«

7. člen
V odloku se pred 4. členom doda poglavje »IV. USPOSA-

BLJANJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNEGA 
VODENJA«.

8. člen
Besedilo prvega odstavka 4. člena odloka se spremeni 

tako, da se glasi:
»Tečaj in preizkus strokovne usposobljenosti za opravlja-

nje turističnega vodenja na ravni turističnega območja Občine 
Tržič organizira Občina Tržič v okviru TPIC Tržič, izvaja pa ju 
v sodelovanju z zunanjimi sodelavci oziroma ustreznimi orga-
nizacijami.«

9. člen
V prvem odstavku 5. člena odloka se besedilo »licenca« 

nadomesti z besedilom »izkaznica«, besedilo »direktor JZT 
Tržič« pa se nadomesti z besedilom »župan Občine Tržič«.

Doda se drugi odstavek 5. člena odloka, ki se glasi:
»Izkaznica se izda za obdobje tekočega koledarskega 

leta.«

10. člen
V prvem odstavku 6. člena odloka se besedilo »JZT Tržič« 

nadomesti z besedilom »Občina Tržič«.
V tretji alinei prvega odstavka 6. člena odloka se besedilo 

»direktorja JZT Tržič« nadomesti z besedilom »župana Občine 
Tržič«.

Besedilo drugega odstavka 6. člena odloka se dopolni 
tako, da se na koncu odstavka, pred piko doda besedilo:

», dokler se ponovno ne vpiše v register«.

11. člen
V odloku se pred 7. členom doda poglavje »V. REGISTER 

TURISTIČNIH VODNIKOV«.

12. člen
V 7. členu odloka se besedilo »JZT Tržič« nadomesti z 

besedilom »Občina Tržič v okviru TPIC Tržič«.

13. člen
V odloku se pred 8. členom doda poglavje »VI. IZVAJA-

NJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH VODENJ«.

14. člen
Besedilo 8. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Službo turističnega vodenja na ravni turističnega ob-

močja Občine Tržič, ki jo izvajajo turistični vodniki turističnega 
območja Občine Tržič, organizira in vodi Občina Tržič v okviru 
TPIC Tržič. Turistično vodenje se izvaja v obliki razpisanih in 
naročenih ogledov Občine Tržič.

Naročila za turistično vodenje, ki ga izvajajo turistični 
vodniki turističnega območja Občine Tržič, sprejema izključno 
Občina Tržič v okviru TPIC Tržič. Turistični vodniki turističnega 
območja Občine Tržič lahko turistično vodenje na ravni turi-
stičnega območja Občine Tržič opravljajo izključno na podlagi 
naročil Občine Tržič v okviru TPIC Tržič.«

15. člen
V 9. členu odloka se besedilo: »JZT Tržič, potrdi pa svet 

zavoda« spremeni tako, da se glasi: »župan Občine Tržič.«

16. člen
V 11. členu odloka se doda prvi odstavek, ki se glasi:
»Turistični vodniki turističnega območja morajo najkasne-

je do 31. januarja tekočega leta Občini Tržič posredovati podat-
ke o številu dni oziroma o številu ur vodenja za preteklo leto.«

Prvi odstavek 11. člena odloka postane drugi odstavek 
11. člena odloka.
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V drugem odstavku 11. člena odloka se besedilo »JZT 
Tržič« nadomesti z besedilom »Občina Tržič v okviru TPIC 
Tržič«, črta pa se besedilo »svetu zavoda«.

17. člen
V odloku se pred 12. členom doda poglavje »VII. PRE-

HODNE DOLOČBE«.

18. člen
V 12. členu se črta besedilo
»Vsi vodniki z licenco GZS lahko opravljajo dejavnost tu-

rističnega vodenja na ravni turističnega območja Občine Tržič, 
če v roku 90 dni od dneva veljavnosti tega odloka uspešno 
opravijo preizkus poznavanja naravnih in kulturnih znameni-
tosti v Občini Tržič pred komisijo opredeljeno v 4. členu tega 
odloka.«.

19. člen
V 13. členu odloka se besedilo »JZT Tržič« nadomesti z 

besedilom »TPIC Tržič«.

20. člen
V odloku se pred 14. členom doda poglavje »VIII. NAD-

ZOR NAD OPRAVLJENIMI VODENJI«.

19. člen
V odloku se pred 15. členom doda poglavje »IX. KAZEN-

SKE DOLOČBE«.

20. člen
V odloku se pred 16. členom doda poglavje »X. KONČNE 

DOLOČBE«.

21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007-0008/2011
Tržič, dne 12. aprila 2013

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

1630. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma 
splošnega ljudskega premoženja

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 
126/07, 57/09, 108/09, 61/10, 62/10, 20/11, 57/12), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12) in 18. člena Statuta Občine 
Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič 
na 21. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma 

splošnega ljudskega premoženja

1.
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 1000/7 in 1000/8, obe k.o. 2141 – Podljubelj,
– parc. št. 857/5, k.o. 2147 – Križe,
– parc. št. 862/6 in 862/7, obe k.o. 2145 – Leše,
– parc. št. 994/1, 993/10, 993/13, 993/14, 989, 1032/8, 

981/83, 981/48, 981/68, vse k.o. 2142 – Lom pod Storžičem.

2.
Ukine se status splošnega ljudskega premoženja na ne-

premičnini parc. št. 396/2, k.o. 2148 – Senično.

3.
Nepremičnine iz 1. in 2. točke tega sklepa prenehajo imeti 

status javnega dobra oziroma status splošnega ljudskega pre-
moženja in postanejo last Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 
Tržič, matična številka 5883547000.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0028/2013-396
Tržič, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.
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VLADA
1604. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega ze-

mljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob levem 
bregu Krke v Mestni občini Novo mesto 4949

1605. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega ze-
mljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob de-
snem bregu Medije v občini Zagorje ob Savi 4951

1606. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih 
prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izva-
janju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organi-
zacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami 4953

1607. Odlok o ustanovitvi, območju in sedežu policijskih 
uprav v Republiki Sloveniji 4953

1608. Sklep o ustanovitvi Agencije za komunikacijska 
omrežja in storitve Republike Slovenije 4954

MINISTRSTVA
1609. Pravilnik o spremembi Pravilnika o upravljanju uč-

beniških skladov 4956
1610. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o potrjevanju učbenikov 4956

OBČINE
BOVEC

1620. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denar-
ni pomoči za novorojence v Občini Bovec 5000

1621. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok 
v vrtec 5001

DOLENJSKE TOPLICE
1622. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Topli-

ce za leto 2012 5001
1623. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega 

prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice 5002
1624. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu 5002
1625. Sklep o izdaji soglasja k višini najemnine za grobo-

ve in ceni storitev javne službe 5002

SLOVENSKE KONJICE
1611. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Obči-

ne Slovenske Konjice v letu 2013 4957
1612. Odlok o spremembi območja naselja Zgornja Pri-

stava in naselja Slovenske Konjice 4957
1613. Odlok o spremembi območja naselja Vešenik in 

naselja Dobrnež 4957
1614. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o za-

zidalnem načrtu industrijske cone v Ločah – obmo-
čje A Konus – Marovt d.o.o. 4958

ŠENTJUR
1615. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur 

za leto 2012 4958

TRŽIČ
1626. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna 

Občine Tržič za leto 2012 5003
1627. Odlok o razglasitvi dela stare ljubeljske ceste EŠD 

326 za kulturni spomenik lokalnega pomena 5003
1628. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v 
Občini Tržič 5005

1629. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tu-
rističnem vodenju na ravni turističnega območja 
Občine Tržič 5005

1630. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma 
splošnega ljudskega premoženja 5007

ŽELEZNIKI
1616. Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 

2012 4962
1617. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 

Železniki 4962
1618. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih 

sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih 
naprav v Občini Železniki 4998

1619. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki na območju Občine Železniki 4999

VSEBINA

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorja Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 
1. 1. do 31. 12. 2013 je 364 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je 
vračunan 8,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava 
Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22,  
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 42,  telefaks (01) 425 01 99, uredništvo  
(01) 425 73 08,  uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.urad ni-list.si  
– uredništvo e-pošta: objave@urad ni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767
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